
Nº 4 | DEZEMBRO DE 2021

8/
COVILHÃ
PRIMEIRA CIDADE 
CRIATIVA DO DESIGN 
EM PORTUGAL

20/
VÍTOR 
PEREIRA
“O MULTIUSOS 
POSICIONA 
A COVILHÃ 
NO CIRCUITO 
DAS FEIRAS 
E EVENTOS 
DESPORTIVOS 
E CULTURAIS”

INFOMAIL



DESCARREGUE A APLICAÇÃO 
E ATIVE JÁ O SEU 

CARTÃO COMPRAS NA COVILHÃ 

DESCUBRA AS VANTAGENS
DE UTILIZAR O SEU CARTÃO
GANHE PONTOS - Pode acumular pontos para o seu Cartão Compras Covilhã na mesma proporção 
do valor das suas compras nos estabelecimentos aderentes.

DESCONTOS DIRETOS - Com o Cartão Compras na Covilhã, pode usufruir dos descontos em qualquer 
estabelecimento aderente. Ganhe um desconto em troca dos pontos acumulados.

NOVIDADES - Terá sempre novidades no seu Cartão Compras na Covilhã, com novas lojas e novos
descontos. Pode consultar todas as lojas aderentes ao projeto em www.comprasnacovilha.pt

SEMPRE DISPONÍVEL - Pode usufruir do seu Cartão Compras na Covilhã em qualquer altura, verificar 
os descontos existentes, consultar o saldo ou ver o seu histórico, através da aplicação iOS ou Android, 
ou através da versão web.
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BOAS FESTAS, 
COVILHÃ!
Está de regresso a época de Natal. É esta a altura do ano em que mais valorizamos os sentimentos, 
os afetos e as emoções, nunca esquecendo os valores da solidariedade e da fraternidade. 
A grande “família” covilhanense deve, hoje e sempre, unir esforços para atenuar as dificuldades 
e as carências daqueles que mais precisam, garantindo a todos um Natal mais digno e feliz.

Após a recente e tão aguardada reabertura do renovado Teatro Municipal, o “Natal com Arte” 
dá continuidade à reconciliação da Covilhã com o seu centro histórico. O “coração” da cidade 
volta a ser ponto de encontro para covilhanenses, associações e instituições partilharem 
com alegria esta época festiva. Juntos, estamos a erguer fortes alicerces que sustentem 
uma dinâmica social e cultural no centro histórico, tornando a Covilhã Urbana num polo 
académico, cultural e empreendedor que fervilhe de atividade, arte, energia e ideias.

A Covilhã já é Cidade Criativa da UNESCO, na área do Design, designação que muito nos alegra 
e honra, mas também muito nos responsabiliza. Nesse sentido, preparámos para este 
“Natal com Arte” um programa rico e variado, para todas as idades, que nos faça sorrir 
e nos aqueça o coração nos dias frios de dezembro. Continuamos a apostar nos nossos 
artistas, nos nossos talentos, potenciando e valorizando a criatividade e a Arte da Covilhã, 
da lã e do burel à música e à dança, da literatura à representação e à pintura.

No “Natal com Arte” damos prioridade às pessoas e à arte de dar e receber. A participação 
dos covilhanenses e de todos aqueles que nos queiram visitar é um ingrediente essencial 
para que esta seja uma festa especial e solidária. Por isso, no contexto pandémico que 
ainda vivemos, importa garantir e apelar ao cumprimento das medidas recomendadas 
pelas autoridades de saúde para que todos se sintam seguros.

De 1 de dezembro a 9 de janeiro, venha divertir-se e partilhar o espírito natalício no centro 
da Covilhã!

À família covilhanense, desejo Boas Festas, Feliz Natal e um ano de 2022 com saúde, 
prosperidade e confiança.
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Destaque

Na Covilhã, o Natal é vivido com arte, até ao 
dia 9 de janeiro. O programa das comemorações 
natalícias “Natal com Arte” conta com um vasto 
conjunto de atividades e eventos na cidade 
que é agora Cidade Criativa da UNESCO, na área 
do Design.

Espetáculos, exposições, concertos, oficinas 
artísticas e literárias, bailado clássico, animação 
de rua, teatro, desfiles e marionetas de circo 
compõem a oferta do município e das associações 
do concelho.

As ruas foram iluminadas a 1 de dezembro, 
o Pai Natal chegou e a PRAÇA DO MUNICÍPIO 

foi ocupada pela Aldeia “Natal com Arte”, onde 
pode adotar uma árvore, visitar a casinha do Pai 
Natal, o presépio personalizado por Miguel 
Gigante, o Mercadinho com artesanato e produtos 
regionais e o Bosque Encantado. 

Decorre ainda “Montras com Arte” no comércio 
tradicional, um projeto da Associação Empresarial 
dos Concelhos da Covilhã, Belmonte e Penamacor.

Na GALERIA ANTÓNIO LOPES, expõe-se a coleção 
de presépios feita pelos alunos das escolas 
do 1º ciclo e jardins de infância, artistas do concelho 
pintam o Natal e realiza-se a “Hora do Conto” com 
escritores a ler contos de Natal para crianças.

NATAL
COM ARTE 2021

A BIBLIOTECA MUNICIPAL acolhe a exposição 
“As prendas da fábrica do Pai Natal”, o Novelo 
de Estórias “A prenda de Natal do Henrique 
Semprespera”, de John Burningham, a oficina 
de escrita e ilustração “A minha carta ao Pai 
Natal”, ateliers de trabalhos manuais alusivos 
à época, a exposição de pintura e escultura têxtil, 
por Teresa Gaspar, Fátima Nina e Sebastião 
Pimenta, e “A prenda para o meu amigo secreto” 
na oficina C3D Makerspace, de segunda 
a sexta-feira, mediante marcação. 

No MUSEU DA COVILHÃ está patente, até 30 de 
dezembro, a exposição “Entre Tempos”.
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Destaque
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Destaque

No âmbito do programa “Natal com Arte 2021” 
o Município da Covilhã tem patente ao público 
a exposição “O Natal da Estrela” no Museu 
de Arte Sacra.

Trata-se de uma instalação artística de Maria 
Rosa Estrela com peças originais de sua autoria, 
que recriam a época natalícia em que nos 
encontramos através de um cenário branco 
e frio rasgado pela iluminação cénica que 
lhe dá vida.

Maria Rosa Estrela nasceu na Covilhã em 1953. 
A artista autocaracteriza-se como sendo uma 
“enfermeira de profissão”, que desde cedo 
começou a apreciar e a manusear materiais 
como algodão, lã e burel. Os seus trabalhos 
artísticos revelam uma arte muito mais 
elaborada que não cabe nesta visão simplista 
e modesta de Maria Rosa Estrela, principalmente 
nos trabalhos em lã e burel que apresenta.

A instalação “Natal da Estrela” estará patente 
até ao dia 10 de janeiro 2022, juntamente com 
a instalação “NATAL - VIAJANDO NO SONHO”, 
podendo ser visitadas no Museu de Arte Sacra, 
de terça a domingo, entre as 10h00 e as 18h00, 
com entrada gratuita.

“O NATAL DA ESTRELA” NO MUSEU
DE ARTE SACRA DA COVILHÃ
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Destaque

No âmbito da parceria com a To Be Green, 
o Município da Covilhã continua a apostar na 
sustentabilidade, desenvolvendo nesta quadra 
um projeto de transformação das máscaras 
de proteção individual reutilizáveis em decorações 
de Natal.
A colocação de dez contentores em várias 
escolas do concelho, corporações de bombeiros 

TO BE GREEN, MÁSCARAS
DE PROTEÇÃO TRANSFORMAM-SE EM 

DECORAÇÕES DE NATAL
e Modatex permitiu recolher 32 sacos de material 
reutilizável, cerca de 27 quilogramas, entre 
máscaras cirúrgicas, KN95 e têxteis. No centro 
de tratamento, as máscaras são transformadas 
em decorações de Natal e, depois, distribuídas 
pelas escolas e instituições que aderiram 
à iniciativa. 
Esta parceria envolveu ainda a reciclagem 

de têxteis, bem como a troca de vestuário. 
As instituições e empresas participantes nesta 
ação de promoção da economia circular - 
APPACDM Covilhã, Centro de Terceira Idade 
do Tortosendo, Jesus Maria José e Dominguiso, 
e as empresas Jomafil e JGomes - recolheram 
741 quilogramas de roupas.
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A Câmara Municipalda Covilhã vai recriar nos passeios da cidade 
os desenhos que os debuxadores locais desenvolveram para os tecidos. 
Para relembrar a ligação da cidade à indústria têxtil e criar a “Rota 
do Debuxo”, uma nova rota de arte urbana centrada na ideia de 
cidade-fábrica. 
O projeto está a ser desenvolvido no âmbito da nomeação da Covilhã, 
Cidade Criativa da UNESCO e a ideia é “tecer na pedra” dos passeios 

ROTA DO DEBUXO RECRIA
A CIDADE-FÁBRICA NOS PASSEIOS

DA CIDADE

Debuxo

que vão ser requalificados ou reconstruídos vários padrões de debuxos 
desenhados para a indústria têxtil covilhanense, sendo os mais complexos 
replicados em pequenas zonas, como apontamentos. Esta reprodução 
será semelhante ao que é feito na calçada portuguesa, em preto 
e branco, mas com os padrões criados pelos desenhadores têxteis 
locais. A primeira intervenção está a ser planeada para a Alameda 
Europa, no âmbito da requalificação que vai ser feita no local.
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A tomada de posse do novo executivo municipal, e dos membros da 
Assembleia Municipal da Covilhã, teve lugar no renovado Teatro Municipal, 
no dia 20 de outubro, data que assinala o aniversário da elevação da Covilhã 
a cidade. Foram muitos os covilhanenses, autarcas, entidades oficiais, 
funcionários do município, familiares e amigos que assistiram à Tomada 
de Posse de Vítor Pereira como presidente da Câmara Municipal da 
Covilhã.
No seu primeiro discurso do novo mandato, o presidente do município 
destacou cinco prioridades para os próximos anos: a transição 
digital, a educação, em estreita articulação com a reformulação 
do movimento associativo, a criação de emprego, a recuperação 
das redes viárias do concelho e o desenvolvimento da solidariedade.
Vítor Pereira reforçou novamente a ideia de a Covilhã sair da Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. A Beira Baixa, como “região 
natural e unidade orgânica territorial historicamente criada no Sec. XIX, 
reclama a sua recomposição”, considerou Vítor Pereira, defendendo que 
é necessário corrigir o desmembramento causado pela “mal atamancada” 
reforma administrativa de 2013”, e recompor a Beira Baixa.
O novo executivo camarário integra 4 elementos do Partido Socialista (Vítor 
Pereira, José Armando Serra dos Reis, Regina Gouveia e José Miguel Oliveira) 
e 3 da coligação PSD-CDS PP (Pedro Farromba, Ricardo Silva e Marta Alçada). 
Para a mesa da Assembleia Municipal foi eleito João Casteleiro, que já 
ocupava o cargo no anterior mandato, líder da lista única que foi aprovada 
por maioria, com 13 votos brancos, um voto contra e dois votos nulos.

TOMADA DE POSSE DOS NOVOS 
ÓRGÃOS DA CÂMARA E ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL

Municipio

9COVILHÃ
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Integraram este ano a Rede de Cidades Criativas 
da UNESCO, criada em 2004 para desenvolver 
a cooperação internacional entre cidades que 
assumem a criatividade como fator estratégico 
para o seu desenvolvimento, a Covilhã - Cidade 
Criativa do Design e Santa Maria da Feira – Cidade 
Criativa da Gastronomia.
Além de fortalecer a criação, produção, 
distribuição e fruição dos bens culturais a nível 
local, esta Rede incentiva as expressões criativas 
em vários grupos, melhora o acesso e a participação 
dos cidadãos na vida cultural e integra as indústrias 
culturais e criativas nos planos estratégicos 
de desenvolvimento dos territórios.
As cidades criativas são impulsionadas a desenvolver
parcerias entre os setores público e privado, 
as organizações profissionais, comunidades 
e agentes culturais para promover projetos 
e iniciativas, partilhar experiências, conhecimento 
e recursos entre as cidades-membro de todo 
o mundo, fomentando ao mesmo tempo 
as culturas locais e a cooperação global. 
A adesão à Rede das Cidades Criativas da UNESCO 
é enquadrada em sete temas distintos: literatura, 
cinema, música, artesanato e arte popular, 
design, gastronomia e artes e media. Portugal 
tem agora oito cidades criativas inscritas na 
Rede UNESCO: Braga (artes e media), Barcelos 
e Caldas da Rainha (artesanato e artes 
populares), Amarante, Leiria e Idanha-a-Nova 
(música), Santa Maria da Feira (gastronomia) 
e Covilhã (design). No mundo, há 295 cidades 
criativas distribuídas por 90 países.

A Covilhã é, desde novembro de 2021, uma das 
cidades do mundo com a designação oficial de 
Cidade Criativa, sendo a primeira em Portugal 
na área do Design. Um reconhecimento 
da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) pelo 
compromisso da cidade em colocar a cultura 
e a criatividade no centro do desenvolvimento 
urbano sustentável. Uma grande conquista para 
a afirmação nacional e internacional da cidade.

Destaque
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Na área do design, foram apenas três as cidades 
que, a nível mundial, viram confirmada a sua 
designação este ano: Covilhã, Doha, no Qatar, 
e Whanganui, na Nova Zelândia.

Na Covilhã, o design, aliado à cultura, à criatividade 
e ao desenvolvimento sustentável, passou assim 
a ser um dos principais motores das políticas 
municipais, assumindo-se este projeto como 
a estratégia mais abrangente e prioritária do 
mandato 2021-2024. Para o presidente da Câmara 
Municipal, Vítor Pereira, “esta designação 
é reflexo do grande potencial da cidade, contribui 
para a sua afirmação internacional e reforça 
o caminho para novas oportunidades de 
crescimento, para revitalizar o passado histórico 

Destaque

CIDADES CRIATIVAS DE DESIGN 2021
COVILHÃ, DOHA E WHANGANUI

e construir sobre ele uma inovadora visão para 
o futuro, assente no debate comunitário em torno 
dos horizontes de desenvolvimento sustentável 
nos campos da Arte, da Cultura, do Conhecimento 
e da Inovação”.
O autarca lembrou que os objetivos da Rede 
de Cidades Criativas estão alinhados com 
as políticas locais da Covilhã, na medida 
em que incentivam parcerias, conetividade, 
abordagens inovadoras e a salvaguarda 
do património cultural e dos recursos naturais. 
Fazer parte da Rede UNESCO fortalece 
as conexões da Covilhã com criativos de todo 
mundo que trabalham as identidades visuais 
das cidades, com instituições de ensino,  com 
cidades e comunidades artísticas semelhantes 

e com mercados potenciais para as produções locais 
e designers emergentes.

Reforçando o seu ambiente e comunidade 
artística e cultural, a Covilhã posiciona-se 
como Hub Criativo no país e no mundo.
A vereadora da Cultura, Regina Gouveia, e o diretor 
executivo desta candidatura, Francisco Paiva, 
receberam a notícia com grande entusiasmo 
e endereçaram um agradecimento especial 
a todos os que participaram na fase de candidatura, 
à equipa de projeto, à curadoria, ao conselho 
estratégico e à parceria,  bem como a todas 
as entidades que se associaram e envolveram 
no projeto ao longo dos seus três anos 
de preparação.
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A Covilhã tem mais um espaço para fomentar 
a criatividade, o conhecimento, a cultura, a 
inovação e a inclusão social. Chama-se Espaço 
C3D – Makerspace Covilhã e está à sua espera 
na Biblioteca Municipal.

Ancorado à história local, particularmente à 
Covilhã Cidade Fábrica, este espaço elege como 
matérias primordiais o fio (lã) e o tecido, 
inspirando-se em múltiplos agentes locais que 
trabalham continuamente para o desenvolvimento 
da criatividade e inovação associadas às 
matérias-primas e métodos de produção 
tradicionais da região, como são exemplos o New 
Hand Lab, o Wool, o Atelier do Burel.

No Espaço C3D promove-se o ensino, o design 
e a inclusão social, e fomenta-se o raciocínio, 
a reflexão, o espírito crítico, o conhecimento 
sobre a história e o património local, 
aumentando o sentimento de pertença, 
o debate de ideias e a cidadania ativa, com base 

C3D – MAKERSPACE
UM NOVO ESPAÇO PARA A CRIAÇÃO

na educação não formal. Pretende-se despertar 
o interesse pelo sentido estético e a criação 
através de aprendizagens diferenciadoras, 
convocando a literacia artística e aliando 
a criatividade à inovação e ao empreendedorismo. 

O projeto foi pensado para beneficiar toda 
a comunidade escolar, mediante o desenvolvimento 
de oficinas e formação para crianças e jovens, 
famílias com filhos em idade escolar, além 
de professores e educadores. O C3D, como espaço 
de inclusão social, apoia também crianças 
e jovens com necessidades educativas especiais 
através do Plano para o Desenvolvimento 
Cognitivo e Criativo, em parceria com o Espaço 
dos Sentidos, também instalado na Biblioteca 
Municipal da Covilhã.

Contou igualmente com a inspiração do movimento 
MAKER e o impulso da candidatura da Covilhã 
a Cidade Criativa da UNESCO na área de Design 
e está pronto para funcionar como um espaço 

Destaque

para trabalho em grupo, discussão de ideias 
(brainstorming), oficinas de experimentação 
(learning by doing) e residências artísticas.

A criação deste novo espaço na Covilhã insere-se 
na estratégia global, educativa e sociocultural 
do município, focada em despertar para 
a importância da identidade, do património 
e da memória locais, bem como em estimular 
a aqu is i ção  de  conhec imentos  e  o 
desenvolvimento e competências criativas 
e artísticas, tendo a cultura como base 
e a criatividade, a inovação e a sustentabilidade 
como metas fundamentais.

A inauguração do C3D, no dia 6 de dezembro, 
contou com a presença do secretário de Estado 
da Educação, João Costa, que realçou 
“a importância destas estruturas na dinâmica 
educativa e no reforço das identidades locais”.
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Destaque
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Entrevista

“A DISTINÇÃO 
COMO CIDADE 

CRIATIVA 
É UM SELO 

DE QUALIDADE 
DO MELHOR

QUE SE FAZ NA 
COVILHÃ”



COVILHÃ15

Entrevista

Dois meses depois de ser eleito como 
presidente da Câmara Municipal 

da Covilhã, Vítor Pereira fala sobre 
os desafios que o concelho enfrenta 

e os principais objetivos para os 
próximos quatro anos. Melhorar as 
infraestruturas viárias do concelho, 

continuar a reabilitar o centro 
histórico e as casas municipais, ou 

aproveitar as possibilidades abertas 
por uma distinção como a de Cidade 

Criativa da UNESCO são algumas 
das prioridades da autarquia.

Inicia agora um novo mandato à frente da 
autarquia. Quais são as principais prioridades 
para os próximos 4 anos? 
Na Covilhã, ao contrário de outros municípios 
no país, temos um problema que ainda está 
em aberto, que é o encerramento do ciclo das 
infraestruturas. A nossa rede viária, pese o 
trabalho que tem vindo a ser feito, ainda está 
muito degradada. Precisamos de transformar 
a ligação de vilas e aldeias, que estão muito 
afastadas do centro urbano mais denso, em 
vias mais cómodas, seguras e acessíveis. 
Isto é especialmente verdade na zona sul do 
concelho. Depois, temos ainda que avançar 
no mesmo sentido na área do desporto. 

Com a construção do já referido Pavilhão
Multiusos?
Isso mesmo. Temos um sem número de equipas 
e coletividades com uma oferta desportiva 
muito diversificada, registando níveis muito 
altos de envolvimento desde os escalões mais 
novos, um movimento associativo com uma 
pujança muito forte e uma universidade com 
mais de 8500 alunos. Faz todo o sentido, por 
isso, apostar na construção de um pavilhão 
multiusos e uma piscina municipal para a 
prática de desporto, melhorando desde logo as 
condições para a atividade desportiva, mas onde 
seja possível também realizar grandes eventos 
culturais, ou atrair feiras, certames e congressos 
profissionais de outra dimensão, potenciando 
a  capacidade hoteleira do nosso concelho.  

A autarquia já tem terrenos para o Pavilhão?
Temos um terreno, junto ao atual complexo 
desportivo, com pouco mais de um hectare. Se 
for considerado tecnicamente adequado, e está 
a ser avaliado, será aí construído. É uma obra 
que, pela sua escala, poderá ombrear com a 
importância que o Teatro Municipal tem para o 
concelho e para toda a região. Aliás, o Pavilhão 
poderá funcionar de forma complementar e até 
integrada com a programação do Teatro, podendo 
trazer espetáculos com outra dimensão.

De que forma é que a recente distinção da Covilhã 
como Cidade Criativa da UNESCO pode mudar 
a forma como as pessoas e as empresas olham 
para o concelho?  
Para além da notoriedade que essa marca forte 
pode dar, catapultando a imagem do Concelho 
e funcionando como um selo de qualidade 
sobre o que de melhor se faz na Covilhã, é um 
bom pretexto para um trabalho multidisciplinar 
que vai da arquitetura, à regeneração urbana, 
ou à recuperação do património da nossa 
arqueologia industrial. É verdade que a 
Universidade teve um papel fundamental na 
recuperação dos edifícios na ribeira da Goldra, 
e também já começou na ribeira da Carpinteira. 
Por enquanto, ainda temos esses edifícios a 
degradarem-se, num cenário único, mas já 
existe uma série de investidores, focados e com 
projetos diversos para esse espaço. Claro que 
não estamos a falar da indústria têxtil, mas das 
novas indústrias. Esse património, que faz parte 

da nossa história, pode e deve ser aproveitado.

Falando de investimento e da Universidade, é 
possível intensificar ainda mais a ligação da UBI 
ao tecido empresarial?
É cada vez mais relevante e indispensável 
intensificar essa ligação que é hoje mais forte 
que nunca. Estamos a trabalhar, como acontece 
com outras universidades e municípios, no 
ajustamento da própria oferta educativa 
ao tecido empresarial local e regional. A 
Universidade da Beira Interior tem feito 
esforço muito significativo neste domínio. A 
transferência de conhecimento, para ser real 
e concreta, para produzir efeito, tem de estar 
ajustada à realidade. É normal e até recorrente 
termos reuniões com empresários que solicitam 
logo reuniões com a Universidade, para 
perceberem as potencialidades da formação 
nesses domínios. É um trabalho que nunca 
está acabado, mas tem resultado bem e 
esperamos que no futuro resulte ainda melhor. 
Contamos muito com a universidade para 
nos acompanhar no esforço que temos feito, 
com resultados visíveis, para atrair empresas 
e criar emprego. Exemplo disso tem sido a 
colaboração que temos tido na Parkurbis e 
o recente Centro de Inovação Empresarial 
da Covilhã, que ambicionamos venha a ser o 
centro nevrálgico do ecossistema empresarial e 
empreendedor que queremos alargar às nossas 
Aldeias, com a criação das Áreas de Trabalho e 
Acolhimento que serão estruturas para acolher, 
pontual ou permanentemente, os chamados 
nómadas digitais e novos projetos empresariais. 

A Covilhã assinou recentemente o contrato 
do programa “Primeiro Direito”, dizendo que vai 
privilegiar, num primeiro momento, a requalificação 
da habitação municipal. O que é que vai ser 
feito?
Ao contrário de outros municípios, na Covilhã 
não temos grandes problemas com a oferta 
de habitação, mas sim na qualidade das casas 
e na recuperação de algumas zonas mais 
degradadas. Queremos, por isso, aproveitar 
os fundos públicos disponíveis para o grande 
trabalho que há a fazer para melhorar o conforto 
habitacional destas casas, nomeadamente 
as do património municipal, aumentando a 
sua eficiência energética com a instalação 
de painéis fotovoltaicos e novas coberturas e 
caixilharia. Queremos que a nossa terra seja 
um concelho onde o direito constitucional 
à habitação para todos seja uma realidade.

Há fundos do PRR para esses propósitos?
Sim. A Estratégia Local de Habitação, aprovada 
com o voto unânime de todas as forças políticas, 
prevê um investimento de 14,8 milhões de euros 
nos próximos seis anos. A riqueza desta 
estratégia é que permite um variado conjunto 
de programas e incentivos fiscais, a que os 
covilhanenses se podem candidatar, para 
requalificarem as casas particulares e as zonas 
do concelho mais degradadas, nomeadamente 
o centro histórico. 
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Por fim, queremos aumentar a oferta pública 
de habitação, com a criação de uma Bolsa 
Municipal de Arrendamento Acessível com 
72 fogos, dirigidos quer para a população 
residente com rendimentos intermédios, quer 
para a população estudantil, que tem grande 
peso no Concelho. Se queremos reter entre 
nós o extraordinário talento que é formado na 
nossa Universidade, temos de ter uma política 
de habitação que aumente a capacidade de 
atração do Concelho. É isso que estamos a fazer.

Em que ponto se encontra a anunciada 
transferência de competências, em áreas como 
a Educação e Saúde, do Estado para 
as autarquias?
Já recuperámos metade do parque escolar e 
já apresentámos candidaturas para termos 
fundos para as restantes.  Fomos dos primeiros 
municípios a assumir a descentralização de 
competências na área da educação para os 
municípios. Em interação com as direções 
dos Agrupamentos  de Escolas, temos 
conseguido definir e implementar estratégias 
adequadas no âmbito da gestão escolar e da 
intervensão socioeducativa.

E que avaliação faz, ao fim destes meses?
A avaliação tem sido positiva. A proximidade, 
o princípio da subsidiariedade, têm aqui a sua 
melhor aplicação. Os municípios são mais 
eficazes a resolver os pequenos problemas 

das escolas. Já deu para perceber que os 
dirigentes escolares são mais exigentes 
connosco do que eram com o Ministério 
da Educação. Não digo isto como uma 
crítica, antes pelo contrário, mas como a 
constatação das vantagens de um modelo 
de proximidade. Agora, têm um canal mais 
direto, e isso é bastante importante, notando-se 
um grande entrosamento entre a vereação, os 
agrupamentos e a comunidade escolar. 

E na saúde?
Na Saúde, tem havido uma aproximação. 
Aceitámos a transferência de competências, 
mas o documento ainda não foi assinado. Mais 
do que formalizar e assinar, é tempo de agir 
e fazer.  Neste momento, estamos a criar a 
Unidade de Saúde Familiar, requalificando um 
antigo e emblemático edifício da Covilhã, que é 
o antigo Acondicionamento Têxtil. Esta unidade 
vai permitir servir, nesta primeira fase, 12 mil 
pessoas das freguesias de Covilhã e Canhoso. 
Já realizámos obras de melhoria no Centro 
de Saúde e estamos a trabalhar para ter 
um Gabinete de Saúde Oral, para o qual já 
compramos equipamento, garantindo este 
importante serviço numa área de saúde tão 
carenciada no país. Temos auxiliado o Centro 
Hospitalar Cova da Beira, no âmbito das 
medidas de combate à COVID, tendo mesmo 
sido dos primeiros municípios a criar um COVID 
Drive para reforçar a capacidade de testagem. 

“O Pavilhão 
Multiusos 

poderá 
ombrear com 
a importância 

que o Teatro 
Municipal tem 

para o concelho 
e para toda

a região.”
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Estamos muito atentos ao equipamento, 
à ajuda e ao trabalho que podemos fazer no 
âmbito dos cuidados primários de saúde.

No seu discurso na tomada de posse, afirmou 
que “é preciso uma mudança de paradigma 
no movimento associativo”, devendo este ser 
“repensado de forma criativa”. Quer concretizar? 
O ADN do movimento associativo covilhanense, 
na sua génese, está fortemente ligado à história 
e força do movimento operário da Covilhã. 
Algumas associações terão de repensar o seu 
objeto, e outras até regressar ao seu passado, 
reinventando-se e modernizando-se. Mesmo 
no caso das coletividades desportivas, que 
têm um percurso distinto, não faz sentido 
que muitas se concentrem nas mesmas 
modalidades, tirando os casos em que 
a distância geográfica a isso obriga. É 
preciso continuar o trabalho de adaptação 
aos novos tempos e às novas realidades.

E que papel pode ter a autarquia?
Pode e deve funcionar como elo de ligação, de 
junção das diversas pontas. Isto para lá, como 
é natural, do apoio e estímulo financeiro. Não 
sou apologista da subsidiodependência, mas a 
autarquia pode ser o impulsionador de muitos 

desses projetos, que mereçam ser alavancados 
pela câmara municipal.

Que planos é que existem para a rede 
de miradouros?
Já temos um pronto, na Varanda dos 
Carqueijais, e outro em fase final de conclusão, 
o Miradouro dos Piornos. Vamos avançar em 
breve com o do Alto dos Livros e esperamos 
conseguir ultrapassar as dificuldades que 
temos tido com algumas autoridades para 
avançarmos com o Miradouro do Covão. A ideia 
é criar uma Rede de Miradouros, aproveitando 
a paisagem única que podemos desfrutar sobre 
a Covilhã e a Cova da Beira. A nossa ambição 
vai mais além pelo que, nos próximos anos, 
continuaremos com a estratégia de valorização 
da paisagem, com a qualificação de miradouros 
habilitados e prontos a serem desfrutados 
pelos covilhanenses e por quem nos visita. 
Já temos tudo candidatado a fundos 
comunitários, estando também a trabalhar 
no reforço dos circuitos pedestres e cicláveis, 
que queremos complementar com a reabilitação 
e construção de pequenas pontes pedonais 
que interliguem todos estes percursos e 
miradouros, vencendo as barreiras naturais 
dos vales da nossa serra.

“Os 
municípios 
são mais 
eficazes 
a resolver 
os pequenos 
problemas 
das escolas.”
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TEATRO MUNICIPAL DA COVILHÃ
OFICIALMENTE  INAUGURADO PELO 

PRIMEIRO-MINISTRO
Acompanhado pela ministra da Cultura, Graça 
Fonseca, e pela ministra da Coesão Territorial, 
Ana Abrunhosa, António Costa, Primeiro-Ministro, 
marcou presença na inauguração oficial 
do renovado Teatro Municipal da Covilhã (TMC), 
a 13 de novembro.
Depois de uma visita ao edifício, conduzida pelo 
presidente da Câmara Municipal da Covilhã, 
Vítor Pereira, e pelo diretor artístico do TMC, Rui 
Sena, o Primeiro-Ministro usou da palavra para 
dar os parabéns ao Município e lembrar 
que “esta obra é um bom exemplo da aplicação 
dos Fundos Comunitários e é de grande relevância 
para a cidade e para o interior do país, 
contribuindo para uma maior descentralização 
da cultura”. Para Vitor Pereira, a abertura do TMC 
representa “um momento histórico para 
o concelho e será uma casa ao serviço 
da comunidade, das freguesias, da universidade 
e das estruturas artísticas profissionais”.
João Gil foi o artista convidado para a inauguração 
da renovada sala de espetáculos, fazendo-se 
acompanhar em palco por grandes nomes do 
panorama musical nacional como Jorge Palma, 
Carlão e Nuno Guerreiro. O músico covilhanense 
apresentou um espetáculo intimista e repleto 
de emoções, que esgotou a sala nos três concertos.
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A INQUISIÇÃO NO TEIXOSO
LUGAR DO TERMO DA VILA DA COVILHÃ

Foi apresentada na Câmara Municipal da Covilhã a obra de Luiz Sá 
Pessoa “A Inquisição no Teixoso, Lugar do termo da Vila da Covilhã”, 
uma notável investigação histórica que assinala os 200 anos 
da extinção do Santo Ofício em Portugal. 
Luiz José Estrela de Sá Pessoa é natural da Covilhã, onde residiu 
e estudou até 1969. É, desde 2015, o Cônsul Honorário da Lituânia em 
Lisboa, representando em Portugal o Embaixador da Lituânia. 
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EXPOSIÇÃO COLETIVA 
NA TINTURARIA

FÁTIMA NINA, SEBASTIÃO PIMENTA
E TERESA GASPAR

Foi inaugurada a 3 de dezembro, na Tinturaria, 
a exposição coletiva dos artistas Fátima Nina, 
Sebastião Pimenta e Teresa Gaspar, que reúne 
um conjunto de peças originais e componentes 
artísticas em escultura têxtil, cerâmica e pintura. 
Fátima Nina nasceu em maio de 1961. Fez o curso 
de Design Moda em Lisboa, no CITEM, e estagiou 
na Esmod Guerre Lavigne, Paris. Trabalhou como 
estilista em Lisboa e Porto, participando em vários 
certames nacionais e internacionais. Em 1987, 
regressa à Covilhã e trabalha como formadora 
na área da história da moda. Nos últimos anos, 

A EXPOSIÇÃO
PODE SER VISITADA 

GRATUITAMENTE, 
DE TERÇA A DOMINGO, 

DAS 10H00 ÀS 18H00, 
NA GALERIA TINTURARIA, 

NO ROSSIO DO RATO, 
ATÉ 30 DE JANEIRO 2022.

tem-se dedicado à exploração de várias técnicas de 
escultura têxtil com recurso a materiais recicláveis.
Sebastião Pimenta nasceu no concelho de Santo 
Tirso em 1968, mas reside na região da Cova da 
Beira desde 1997. Formado em Filosofia, desde 
muito cedo tem expressado o seu gosto artístico 
através da produção e exposição da criação 
estética. Em Braga, conheceu e trabalhou com 
o ceramista Alberto Vieira, tendo desenvolvido a 
técnica da modelação em barro. Realizou inúmeras 
exposições individuais e coletivas de pintura 
e cerâmica figurativa e outras intervenções 

artísticas como a pintura mural.
Teresa Gaspar nasceu na Covilhã em 1961. Com 
um vasto percurso artístico, iniciado em meados 
da década de 1980, dedica-se à pintura sobre tela 
onde expressa a sua personalidade, emoções 
e sentimentos. Considera-se uma autodidata 
no abstrato e na arte contemporânea, com 
especial recurso à técnica a óleo espatulado. 
Participou em várias exposições individuais 
e coletivas e colabora com regularidade em 
workshops e oficinas artísticas para transmitir 
as técnicas que aplica nos seus trabalhos.
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“ENTRE
TEMPOS” 

NO MUSEU 
DA 

COVILHÃ
O Museu da Covilhã acolhe, até ao final do ano, 
a exposição “Entre Tempos”, da autoria do 
artista plástico e multimédia Nuno Aparício, 
também conhecido por Miles. Uma exibição 
de obras de realidade aumentada, pintadas 
em tela, que surgiu da decisão do pintor de unir 
as suas duas paixões: a arte e o design multimédia.
De forma interativa, a maioria das obras podem 
ser vistas de uma forma animada a partir 
do telemóvel, bastando para isso descarregar 
uma aplicação criada pelo próprio, a “MilesAR”.
O Museu da Covilhã pode ser visitado, 
gratuitamente, de terça a domingo, das 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
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Depois da Varanda dos Carqueijais, é na zona de Piornos que nasce mais 
um miradouro na Serra da Estrela. A uma altitude de aproximadamente 
1630 metros, o novo elemento da Rede de Miradouros da Serra da Estrela 
foi construído na vertente de um tor granítico para nos oferecer uma 
paisagem única moldada por antigos glaciares.
A estrutura metálica foi adaptada às características do terreno e 
enquadrada na paisagem de forma harmoniosa, minimizando o seu 

PIORNOS DESVENDA
EFEITOS DE GLACIARES NA ESTRELA

REDE DE MIRADOUROS DA SERRA DA ESTRELA

Turismo

impacto no local, e surge agora como uma nova varanda, segura e 
confortável, para os visitantes que escolham observar a Nave de Santo 
António e o planalto ocidental.
A obra, prevista no Plano de Conservação, Proteção e Desenvolvimento 
do Património Natural e Cultural integrado na Rota de Miradouros e 
Geomonumentos do Parque Natural da Serra da Estrela, encontra-se em 
fase de conclusão.
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BALCÃO ÚNICO 
DO PRÉDIO (BUPI)

O Município da Covilhã pôs a funcionar o Balcão Único do Prédio 
(BUPi), um balcão de atendimento presencial e uma plataforma 
online, para que os proprietários possam fazer a identificação 
e registo (georreferenciação) dos seus terrenos e prédios rústicos 
e mistos, de forma simples e gratuita.
Esse registo permite não só proteger e valorizar o património, como 
também melhorar o planeamento e a gestão do território.

REGISTE GRATUITAMENTE
OS SEUS TERRENOS E PRÉDIOS
RÚSTICOS E MISTOS.

ATENDIMENTO 
SUJEITO A MARCAÇÃO PRÉVIA

Agende através do número 275 330 646 
ou do email bupi@cm-covilha.pt 
Horário:
de Segunda a Sexta, das 13h00 às 16h30
Mais informações em www.bupi.gov.pt

DIA DA FLORESTA
AUTÓCTONE
Celebrou-se a 23 de novembro o Dia da Floresta Autóctone, assinalado 
pelo Município da Covilhã com algumas ações ambientais, como a oferta 
de árvores autóctones às escolas do concelho, para serem plantadas 
nos recintos escolares. 

O Município vai também reflorestar, com sobreiros, dois hectares na Mata 
Nacional da Covilhã, numa iniciativa que conta com a parceria do Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Queiró-Associação 
para a Floresta Caça e Pesca e da empresa MepiSurface.



FIGURAS 
HISTORICAS
MESTRE JOSÉ VIZINHO
Cientista e matemático, cristão-novo covilhanense, 
que viveu no séc. XV.
Foi uma figura influente do conhecimento científico 
e que em muito contribuiu para os avanços 
na navegação. O famoso Mestre referido por 
Cristóvão Colombo, que muito aprendeu dos seus 
conhecimentos astrológicos, era cosmógrafo e médico 
de D. João II.

Fez parte do conselho de cosmógrafos do rei, tendo 
nessa qualidade prestado grande contribuição para 
os êxitos conseguidos por Bartolomeu Dias.

A grande invenção do séc. XV foi a descoberta da 
navegação astronómica com a consequente 
introdução de escalas de latitude nas cartas 
de marear.

O próprio Mestre quis por à prova a sua invenção. 
Navegou em 1485 até à costa da Guiné, a fim de
“medir a altura do sol”, ou seja, determinar 
a altura angular do Sol, sendo então possível 
fazer a medição sem necessidade de o olhar 
diretamente.

Esta técnica era fundamental para responder às 
necessidades dos navegantes e estabelecer as regras
necessárias ao uso do Sol para conhecimento da 
latitude. Os seus estudos passaram a significar 
a liderança técnica portuguesa do mar.


