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Perpetuada pelo fado
de Amália Rodrigues,
a Covilhã é rotulada
como cidade neve ou
cidade montanha por
ser a principal porta
de entrada na Serra
da Estrela, montanha
mais elevada de
Portugal continental,
confirmada como
Geopark Mundial pela
UNESCO.
Afirmar a Covilhã como
uma cidade de cultura,
conhecimento, investigação e
inovação é a meta que deverá
sustentar e orientar políticas e
estratégias públicas.
Vitor Pereira
Presidente do Município da Covilhã

Localiza-se na vertente sudeste desta
cadeia montanhosa e é um dos principais
centros urbanos do interior português.
D. Sancho (1186) tornou-a sede do termo
que viria a estar na origem da província
da Beira Baixa e, em 1510, D. Manuel
concede-lhe novo foral confirmando
a sua importância. Em 1870, a Covilhã
era elevada à categoria de cidade, por
D. Luís, o que demonstra o sucesso da
política de fomento industrial da época.
À beira lã plantada, tornou-se
conhecida pela produção de lanifícios,
aliás poucos centros urbanos mundiais
se podem louvar de assumir a mesma
atividade económica regular durante
tanto tempo. A lã e os lanifícios estão,
assim, no ADN da cidade há mais de
oito séculos, até um presente em que
os têxteis se aliam às novas áreas da
inovação e da vanguarda.
A Covilhã é herdeira de navegadores
e cosmógrafos como Pêro da
Covilhã, os irmãos Francisco e Ruy
Faleiro ou o mestre José Vizinho, que
tiveram um papel preponderante nos
descobrimentos portugueses. É berço de
personalidades das artes e letras como
Mateus Fernandes, Eduardo Malta,

Costa Camelo, Frei Heitor Pinto, Alçada
Batista ou Ernesto Melo e Castro. É
um museu a céu aberto de arte urbana
que alberga nomes como Rodolfo
Passaporte (curvilinismo, 1988), Vhils
(2011 e 2013), Bordalo II (2014), Pantónio
(2015) ou Bosoletti (2017).
Cidade encantada, com paisagens
naturais de rara beleza, é também
detentora de um património
arquitetónico invulgar. As antigas
fábricas de chaminés imponentes que
se espraiam pela cidade, os vários
palacetes art nouveau da burguesia
industrial, os magníficos elementos em
ferro do casario, as pedras da muralha
do castelo, as capelas e igrejas que se
revelam desde o séc. XII ou mesmo as
construções quinhentistas em foco na
zona da judiaria.
Habituada a altos padrões de exigência,
é cidade de conhecimento e de
renovação constante. A Universidade
da Beira Interior é a instituição de
referência internacional nas esferas do
ensino e investigação e o Parkurbis e
o UbiMedical incubam e potenciam
empresas de base tecnológica ou de
desenvolvimento de novos produtos.

Em todos os cantos da Covilhã impera a
criatividade, que lhe confere um caráter
identitário e único, onde até a orografia
ímpar a torna cidade presépio.
Cidade mágica, mais perto das nuvens que
qualquer outra, com um passado glorioso,
um futuro desenhado e um presente que se
constrói de sonhos. De cultura e de saber.
De audácia e imaginação. De originalidade.

A pretensão de a Covilhã
integrar a Rede de Cidades
Criativas da UNESCO na área
do Design radica na história
local, no orgulho coletivo
relativamente a um passado em
que o epíteto de Manchester
Portuguesa salientou a primazia
e o vanguardismo da nossa
indústria têxtil e dos lanifícios.
Regina Gouveia
Vereadora do Município da Covilhã

Através do Design e numa
matriz transdisciplinar, a
candidatura da Covilhã a Cidade
Criativa da UNESCO promove
um compromisso ativo com
a criatividade, a inovação,
a ecologia, a inclusão e a
transformação social.
Francisco Paiva
Diretor Executivo da Candidatura

Covilhã, perpetuated
by Amália Rodrigues
in the fado “Covilhã
Cidade Neve”, is also
intituled as “snow city”
or “mountain city”
for being the main
entrance to Serra da
Estrela, the highest
mountain in mainland
Portugal, certified as
World Geopark by
UNESCO.

Affirming Covilhã as a city of culture,
knowledge, research and innovation is
the goal that should support and guide
public policies and strategies.
Vitor Pereira, Mayor of Covilhã

Uniquely established on the southeast
slope of the Estrela mountain range,
Covilhã is one of the main urban centres
of the Portuguese interior region.
Entitled as official headquarters of
the term by King Sancho in middle
ages (1186) which preceded to in the
historical province of Beira Baixa, in 1510,
King Manuel granted it a new charter
confirming its importance.
In 1870, Covilhã was raised to the distinct
category of city, by King Luís, in a strong
and firm demonstration of the success of
its industrial development policies.
Rooted in a sea of wool, known for
its woollen industry, it is one of the few
urban centres in the world that can
praise themselves for assuming the
same regular economic activity for so
long. Wool has been int the city’s DNA
for more than eight centuries, in which
textiles are now blended with new areas
of innovation and avant-garde.
Covilhã is the birthplace of navigators
and cosmographers such as Pêro da
Covilhã, Francisco and Ruy Faleiro and
master José Vizinho who played a major
role in the Portuguese discoveries.
Hometown of artists and writers like

Mateus Fernandes, Eduardo Malta, Costa
Camelo, Frei Heitor Pinto, Alçada Batista
or Ernesto Melo e Castro.
Considered an open-air museum of
urban art, exhibiting artistic presentations
by Rodolfo Passaporte (Curvilinismo,
1988), Vhils (2011 and 2013), Bordalo II
(2014), Pantónio (2015) and Bosoletti
(2017), among others.
The enchanted city withholds natural
and rare landscapes and an unusual
architectural heritage perceived in the old
factories and their imponent chimneys
disseminated throughout the city; the
various art nouveau mansions of an
industrial bourgeoisie; the magnificent
iron elements in its housing; the castle
walls; the masonry; the chapels and
churches dating back form the 12th
century and even in its 16th century
Jewish quarters.
Accustomed to high standards, it is a
city of knowledge and constant renewal.
The University of Beira Interior, a national
and international reference within the
educational and research scopes;
Parkurbis and UbiMedical incubate
and empower companies based on
technology or product development.

In every corner of Covilhã, creativity
provides an identity and uniqueness, and,
at the same time, its unusual orography
shapes it into a crib city.
A magical city, closer to the clouds
than any other, with a glorious past, a
designed future and a present that is built
on dreams. Of culture and knowledge. Of
audacity and imagination. Of originality.

Covilhã’s intention to be part of the
UNESCO Creative Cities Network in the
area of Design is rooted in local history,
in a collective pride in its past in which
the epithet Portuguese Manchester
emphasized the primacy and avant-garde
of our textile and wool industry.
Regina Gouveia, Municipal Councillor

Through Design and in a transdisciplinary
matrix, Covilhã’s application for a
UNESCO Creative City promotes
an active commitment to creativity,
innovation, ecology, inclusion and social
transformation.
Francisco Paiva, Candidacy Executive Director
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