Visita Guiada ao Centro Histórico da Covilhã


Técnicos do Município disponibilizados – Carlos Madaleno e Leontina Cunha



Duração – Cerca de duas horas



Dificuldade – Fácil (começa no ponto mais elevado a fim de evitar subidas)

Capela de Santa Cruz (Calvário)

Foi classificada, como Imóvel de Interesse Público. A sua construção é atribuída, pela tradição,
ao Infante D. Henrique e a sua reedificação ao Infante D. Luís. É uma construção com portais
em arco de volta perfeita, gárgulas de canhão estriadas e remates em cornija. Possui alpendre
composto por colunas toscanas, assentes em murete com bancos graníticos, foi-lhe colocado
tecto de caixotões de pintura proto-barroca, com reminiscências maneiristas. Possui retábulomor de estilo nacional de talha dourada e púlpito.

Estendedouro e escadas do Castelo

Os estendedouros serviam para estender a lã em rama depois de lavada, secando-a
directamente com calor do sol.
Localizado em pleno centro histórico, ao lado do antigo castelo e de várias fábricas que ali
existiram, é representativo da importância que as indústrias da lã tiveram para esta cidade.

Implantado em terreno inclinado, os estendedouros de lãs constituem um exemplo de astúcia
e engenho do homem, beneficiando assim de uma melhor exploração solar.
Foi classificado como Monumento de interesse Municipal em 25 de Setembro de 2015

Escadas do Castelo

Arte Urbana

O percurso inclui a visita a vários painéis de Arte Urbana dispersas pelas ruas da cidade.

Casa das Morgadas

Trata-se de um edifico particular datado dos séculos XVI/ XVII. Ao longo dos tempos sofreu
várias alterações, sobretudo no início do século XX.
A Casa das Morgadas pertenceu ao Dr. Simão Cardoso Tavares, de família de letrados ilustres e
negociantes de têxteis. Nos finais do século XVII, a família mandou pintar o tecto de uma das
salas, conhecido hoje como o Salão dos Continentes.

Trata-se um conjunto de pinturas representando as figuras alegóricas dos quatro Continentes
(os então conhecidos àquela data), bem como paisagens compostas por elementos exóticos e
fantásticos. Pinturas atribuídas à oficina local de Manuel Pereira.
O edifício possui ainda uma capela lateral, construída em 1741.

Igreja de Santa Maria

Esta igreja, a maior e a mais emblemática da cidade, foi reconstruída, no século XVI, sobre o
templo medieval de Nossa Senhora do Castelo, por ordem do bispo D. Cristóvão de Castro. A
igreja quinhentista possuía três naves e sete altares. Em 1627 procede-se a nova reedificação,
sendo as obras arrematadas por António Marques por 5.000 cruzados. Em 1758, veio a ser
descrita como tendo duas naves e sete altares.
Nos finais do século XIX [1872-1886] volta a ser alvo de profundas obras que lhe alteram a
tipologia. A empena contracurvada é da responsabilidade do padre Francisco Grainha, que
suporta financeiramente as obras juntamente com o seu irmão João Grainha.
Em 1899, inicia-se a construção da torre e em 1943, é de novo restaurada, após a queda do
tecto, em 1942, sucedendo-se o arranjo do mesmo e o revestimento da fachada principal com
azulejos alusivos a temas Marianos produzidos pela fábrica Aleluia.
Actualmente, no interior, destaca-se o retábulo-mor em estilo rocócó, proveniente do extinto
convento de santo António e a interessante imaginária ali existente, nomeadamente, a de
Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Assunção, esta
última da autoria de Castro Caldas.

Casa dos Magistrados e Sepulturas Medievais

A Casa dos Magistrados foi construída por decisão do Senado em finais do séc. XVIII, para
alojamento dos 3 Magistrados, o Juiz de Fora, o Juiz de Órfãos e para o superintendente dos
Têxteis.
O piso térreo destinava-se a sala de trastes (mercadorias apreendidas e resultantes de
impostos), e o 1º piso a sala de audiência e residência.
A sua arquitectura é marcadamente pombalina e o edifício é totalmente construído em
granito.Com características marcantes da arquitectura Pombalina, este edifício é totalmente
construído em granito.
Edifício impar, na Covilhã, foi totalmente recuperado e transformado em espaço cultural.
Sepulturas Medievais-Aquando das obras de requalificação da zona Intra-Muralhas, foi
encontrado um conjunto de três sepulturas medievais, datadas do século XIII/XIV,
integralmente escavadas na rocha com orientação (nascente-poente) profundamente
simbólica.
Como forma de recordar a crença, de que: “Quanto mais perto as sepulturas estavam das
igrejas, mais fácil era a entrada no Paraíso”. A sua presença ficou perpetuada no pavimento
através da colocação de cubos de granito de cor diferente, que as delimitam.

Miradouro

O percurso permite observar o vasto território da Cova da Beira a partir deste miradouro.
Localizado num dos panos de muralhas que protegiam a cerca da vila.
Junto a este, um relógio de sol perpétua a memória das Portas de Sol que ali se localizava.
“ É uma aventura, furar por entre o casario em ruínas e por um pé sobre a muralha medieval
das Portas do Sol. Mas a surpresa e o deslumbramento esperam-nos”
“Do cimo da muralha, avistava-se uma fantástica paisagem, tendo noção do domínio que o
castelo dispunha, dai se avistavam as principais vias de acesso à localidade e os montes que
delimitavam antigas fronteiras”.
Fonseca, Pinheiro da, “Portas do Sol” in Boletim os Amigos da Covilhã Nº 1,1992

Portas de Sol e Relógio de sol

Jardim do Conhecimento

Foi inaugurado no dia 15 de Outubro de 2016 o painel que integra o “Jardim do
Conhecimento” que previu a reabilitação da zona atrás do edifício da Câmara Municipal.
Este painel apresenta, da autoria do Poli Urban Art, esculturas em aço corten, representando
quatro covilhanenses que se distinguiram nas áreas das ciências naturais, ciências humanas,
artes plásticas e ciências históricas. A escolha recaiu sobre quatro figuras que não tendo ainda
o merecido reconhecimento por parte dos seus conterrâneos tiveram um papel fundamental
na História da Covilhã.

Janela Manuelina

Janelão proveniente da residência do Alcaide-Mor, D. Rodrigo de Castro.

Cisterna Quinhentista

Este importante monumento constituído por uma cisterna ou arca de água foi construído,
provavelmente no séc. XV, com a finalidade de recolher água da nascente que se encontra no

seu extremo. A água é conduzida para o exterior por uma caleira rectilínea. Serviu como
reservatório de água indispensável à vida quotidiana das populações em épocas recuadas.
De galeria coberta por abóbada de berço com arco toral de volta perfeita, é construída em
alvenaria regular de juntas secas. A quase totalidade dos blocos graníticos apresenta marcas
de pedreiro ou cantoneiro (marca de fabrico de artífices ou forma contabilística de saber
quantos blocos foram feitos pelos artífices).

Museu de Arte Sacra

O Museu Arte Sacra da Covilhã foi inaugurado a 20 Outubro de 2011, possui uma área de
exposição de 850 metros quadrados. O património museológico está repartido por dois
edifícios, cujo percurso segue os 7 sacramentos propostos pela igreja católica - Possui um
espólio de mais de 1000 peças repartidas por colecções de pintura, escultura, metais e têxtil,
abrangendo o período que vai desde o século XV ao século XX.

