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Breu Síntesi Històrica de la Ciutat de Covilhã 

 

En setembre de 1186, l'arquebisbe de Braga i els bisbes de Viseu, Lamego i 

Évora van confirmar la “carta de foral” (document de reconeixement de la vila), 

atorgada pel rei Sanç I, a la vila de Covilhã. Darrera va quedar un passat amb 

escassos testimonis escrits i envoltat de llegendes que ens parlen de Julià, 

Florinda o Silia Herminia. 

A partir d’aquella data, la Beira ja no seria el mateix, Covilhã es converteix en el 

centre d'un extens municipi que compren el territori del vessant oriental de la 

Serra de l’Estrella (Serra da Estrela) fins al port de Ródão. La intenció del 

monarca era la d'atraure colons a un mitjà hostil, ja que la pacificació de la 

regió era encara lluny de ser assolida. La carta de Covilhã com a carta de 

privilegis i obligacions recollia, en el cas de Covilhã, condicions que convidaven 

a la fixació de població en el territori, afavorint el pasturatge que esdevindria el 

motor de desenvolupament local. 

Homes d'armes com Raimundo Pais, el primer Tenens de Covilhã, el seu fill 

Soeiro Raimundo, Ponço Afonso de Baião o Garcia Mendes de Sousa van tenir 

un paper clau en la consolidació del municipi. A començament del segle XII, el 

monestir cistercenc de la Mare de Déu de la Estrella l'Estrella enfoca els seus 

objectius en el conreu de la terra i en l'esperit missioner, que arriba a Covilhã 

amb els franciscans, que el 1235 funden el convent de sant Francesc. 

En 1415, Joan I concedeix al seu fill, l’infant Enric, el Senyoriu de Covilhã. La 

tasca de l'infant es veurà forçosament reflectida en l'àmbit local. Terra i 

persones sota la seva jurisdicció es veuran beneficiades per les diligències que 

durà a terme. Es pot citar, a tall d’exemple, que dels navegants que estaven al 

seu servei, nou eren de Covilhã. Un cop iniciat el període dels Descobriments, 

de Covilhã sortirien gents cap a tots els punts del món, Pero da Covilhã, els 

germans Francisco i Ruy Faleiro, José Vizinho, Frei Pedro da Covilhã, Rodrigo 

de Castro, Francisco Álvares, Francisco Cabral, Fernão Penteado entre molts, 

molts altres. En la mateixa època, en l'any 1528, naixeria un altre prominent fill 

de Covilhã, Frei Heitor Pinto. Amant de la cultura renaixentista i humanista, va 

fer repetits viatges a França i Itàlia; aquests i l’amor pels llibres li van permetre 

una obertura incomparable d'horitzons i una col·laboració ideològica amb 

preclares corrents escolàstiques.  
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Durant el segle XVI, la importància de Covilhã com a gran pol urbà i econòmic 

és confirmada per la concessió, en 1510, de la nova “carta de foral” manuelína 

on són conservats els antics privilegis i s’estipulen noves regles que 

protegeixen la activitat manufactura tèxtil que havia crescut al llarg del període 

medieval. El rei Manuel concedeix també altres privilegis a l'activitat tèxtil local, 

el 1518, a través d’una llicencia, declara exempts a drapers i teixidors de l’ús de 

pesos i mesures. El 1570, el rei Sebastià confereix, a Covilhã, el títol de 

"notable" per la seva importància econòmica i en reconeixement als grans 

serveis prestats a la corona i, el 1573 es publica la nova reglamentació de la 

“fàbrica tèxtil”. 

Al segle següent, la indústria de la llana (tèxtil) segueix creixent, guanyant un 

major impuls a partir de la instal·lació de la "Fábrica Nacional de Sarjas e 

Baetas" la primera manufactura estatal, fundada a Covilhã, al llarg de la Ribera 

del Carpinteira, per intervenció del comte d’Ericeira, Luís de Menezes, la 

implicació personal del qual va fer possible portar a aquesta unitat onze 

mestres i oficials irlandesos entre estamenadors , teixidors de baietes i de 

sargues. 

A principis del segle XVIII, s'estima que a Covilhã, la població s'acosta als 

4.000 habitants, la majoria d’ells vinculats a la industria tèxtil. El 1764, el 

marqués de Pombal inicia, com a part de la seva política de foment, la 

concentració i modernització de la producció tèxtil i estableix la "Real Fábrica 

de Panos de Covilhã.” 

El nivell econòmic assolit obligava a noves infraestructures. El 1779, Maria I 

fundava, en el convent de Sant Francesc, una nova escola pública de lectura, 

escriptura i comptabilitat i, en el 1790, la casa dels Ministres, residència dels 

tres magistrats locals, es trasllada a un nou edifici. 

A inicis del segle XIX i en el marc de les invasions franceses el jutge fora, 

Gama Araújo promou la creació d'una caixa pública per a costejar les despeses 

causades per les invasions, formant-se amb aquests fons el cos de reals 

voluntaris i donant-se suport als soldats que passaven per les viles de Covilhã i 

Cària. El 1860 es va instal·lar l’estació de telègrafs-postal i es va inaugurar 

l’enllumenat públic. Quatre anys després es publica el “Comércio da Covilhan”, 

el primer diari local. En aquest mateix any, João Crisóstomo da Silva, ministre 

d'Obres Públiques, decreta la creació d'una Escola Industrial, que es 
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materialitzarà finalment el 1884, fruit d’un nou decret d'António Augusto de 

Aguiar. 

El 1870 Covilhã assolí la categoria de ciutat. El rei Lluís, en assignar-li aquesta 

nova categoria, mostrava l'èxit de la política de desenvolupament industrial 

planificada per Costa Cabral i concretat amb gran retard en relació amb els 

progressos produïts a Anglaterra, dels quals Covilhã seria un exemple a seguir. 

Tres anys després de convertir-se Covilhã en ciutat s’inaugura el tram de 

carretera que la uneix amb Coimbra, i l'any següent comencen les obres d’un 

teatre públic i es realitza el primer enterrament al cementiri nou, encara en 

construcció. 

L’inici del segle XX estarà marcat per la construcció, el 1908, del nou hospital 

de la Misericòrdia i el jardí públic. El 1913 es va fundar l’animatògrafo 

Herminius Terrace, un dels primers establiments per a l'exhibició pública de 

cinema. I es succeix la instal·lació de nous serveis i establiments comercials. 

En la dècada dels 50 del segle XX es procedeix a la remodelació de la plaça 

del municipi, construint-se el nou edifici de l'Ajuntament (paços do Concelho), el 

teatre Cinema, l’estació de CTT i la CGD. 

No serà però fins a l ‘any 1973, amb l'Institut Politècnic de Covilhã que 

esdevindria Universitat de Beira Interior l’any 1986, que la ciutat guanyarà un 

nou vessant acadèmic, que es convertirà en el seu principal motor de 

desenvolupament. 


