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Tesouros
Exposição de filigrana em madeira, de Adriano 
Filipe
Museu de Arte Sacra (sala temporárias)
Até 29 maio | terça a domingo, 10:00-18:00

Adriano Filipe, alentejano genuíno, de palavras 
certas, que cedo soube interpretar o território que 
habita, é um criador de arte. Com uma astúcia 
magica, risca, desenha, molda e recorta finas folhas 
de madeira, matéria-prima que parece conhecer 
desde sempre com uma subtileza natural. Tesouros 
de um artesão que cria filigrana em madeira e que 
depois pacientemente transforma em obras de 
arte. Adriano Filipe, o mestre que teima continuar a 
costurar o pensamento sendo um eterno aprendiz 
de si próprio. | Nasceu na Vila do Redondo e a sua 
formação profissional sempre esteve ligada ao 
trabalho da madeira.

WOOL :: Open Call
Até 10 maio

Pela primeira vez, o WOOL abre-se à participação 
de todos os interessados. Esta é a oportunidade 
de te juntares a esta celebração artística singular 
do legado histórico e da identidade única deste 
território. Regulamento (e informação adicional) da 
Open Call em https://bit.ly/WOOL_opencall

O Santo da minha Aldeia
Museu de Arte Sacra
01 maio | 10:00-18:00

Exibição da imagem de São Marcos, originária da 
desaparecida ermida desta invocação que existiu na 
freguesia de Peraboa. 

Avaliação Psicológica
Exposição bibliográfica
Biblioteca UBI (Faculdade Ciências Sociais e 
Humanas)
01 a 31 maio | 09:00-20:00

A exposição bibliográfica reúne um conjunto 
de documentos que têm por objetivo avaliar o 
funcionamento psíquico de um indivíduo, com vista 
a identificar e compreender áreas ou problemas 
psicológicos por meio de procedimentos de 
diagnóstico e prognóstico.

Exposições 
Bibliográficas
Biblioteca Central da UBI
01 a 31 maio | 09:00-20:00

Literatura Africana - No mês em que se comemora 
o Dia da África, 25 de maio, a Biblioteca da UBI 
preparou uma exposição bibliográfica na Biblioteca 
Central, onde é revelada toda a riqueza e diversidade 
da cultura e Literatura Africana. Requisite e Leia!
Doenças Autoimunes – As Doenças Autoimunes são 
caracterizadas pela resposta do sistema imunológico 
contra o próprio organismo, em que há destruição 
de células saudáveis, podendo resultar em algumas 
doenças como o lúpus, artrite reumatoide, esclerose 
múltipla, doença de Crohn, entre outras. Na 
Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde estão 
em destaque, no Requisite e Leia deste mês, vários 
livros sobre estas doenças.

Do Tecido para o 
“Tecido”
Exposição de fotografia
Biblioteca Central da UBI
01 a 31 maio | 09:00-20:00

A exposição de fotografia de Mariquinha Cafuquena, 
aluna de 2º ciclo da UBI do curso Design Multimédia, 
a propósito do dia 25 de maio – Dia de África. Esta 
exposição fotográfica faz parte do projeto da artista, 
que visa dar nova vida aos padrões dos tecidos 
africanos a partir de novos suportes. De uma forma 
criativa, desenha grafismos do tecido africano sobre 
a pele de uma modelo, dando-lhes a pele humana 
como um novo suporte.

Novelo de Estórias
Conto de histórias, com dramatização.
Biblioteca Municipal (sala do conto)
02 a 25 maio | 10:00-18:30 | marcação prévia | 
público-alvo: crianças 5-12 anos

Uma adaptação do conto infantil “O Lobo velho e os 
porquinhos”. O lobo está velho e quer construir uma 
casa! Será que consegue? Uma história de resiliência 
que te vai fazer pasmar!
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Da Teia à Plateia: Oficina 
de Teatro do TMC~
Teatro Municipal da Covilhã
02 a 31 maio | Semanal, gratuito | Público alvo: >4 
anos, jovens e adultos | + Info: comunidade@tmc.
com.pt ou 275330690

A oficina pretende, através do teatro, fornecer 
ferramentas que impulsionem a formação e a criação 
artística, criando oportunidades de aprendizagem, 
descoberta e lazer. Esta oficina de teatro, divide-se 
em turmas, de acordo com a faixa etária de cada 
participante.
Horários: MINIS (4 aos 6) - Quarta-feira, 17:30-18:30 
// CRIANÇAS (7 aos 11) - Quinta-feira, 18:00-19:30 // 
JOVENS (12 aos 17) - Quarta-feira, 15:30-17:00 ou 
18:30-20:00 // ADULTOS (a partir dos 18) - Quarta-
feira, 20:00-22:00 ou Quinta-feira, 20:00-22:00.

CAI em Ação: Atividades 
Semanais
Centro de Ativ’Idades
02 a 31 maio | inscrição prévia

Técnicas de Relaxamento
08, 15, 22 e 29 maio | 14:30 | às segundas-feiras
Aulas de Gerontomotricidade | Informática | 
Laboratório de Teatro (Quarta Parede)
02, 09, 16, 23 e 30 maio | 14:00, 14:30 e 15:00 | às 
terças-feiras
Giravolta pela Cidade | Atelier de Bordados | 
Aulas de Dança
03, 10, 17, 24 e 31 maio | 09:30, 14:00 e 14:30 | às 
quartas-feiras
Aulas de Expressão Oral e Escrita
05, 12, 19 e 26 maio | 10:30 | às sextas-feiras
E ainda… Aulas de Português para estrangeiros e 
Gabinete de Apoio ao Sénior…

Cartola em Lã
A arte de trabalhar a lã - workshop
Espaço Tecer – Inovação e Conhecimento
02 a 31 maio

A funcionalidade e a criatividade da lã como matéria 
prima e aplicada em acessórios decorativos. Durante 
este mês, o Espaço Tecer será visitado pela EB 
Verdelhos, EB Vale Formoso, EB Dominguiso, EB 
Santo António e EB Refúgio.

ARTES’CV
Estabelecimento Prisional da Covilhã
02 a 31 maio | marcação prévia

De forma a promover e estimular capacidades 
cognitivas e sensoriais dos reclusos do 
Estabelecimento Prisional da Covilhã, o ARTES’CV 
surge para proporcionar momentos lúdicos e 
pedagógicos, através das artes e do património local 
da Covilhã aliado à criatividade de cada um. Uma 
iniciativa do Espaço C3D Makerspace / Biblioteca 
Municipal.

LabSénior - Laboratório 
de Artes Performativas 
Sénior
Dinamizado pela Quarta Parede
Centro de Ativ’Idades
Até dezembro | Semanal | Gratuito, sujeito a 
marcação
02, 09, 16, 23 e 30 maio | 15:00 | às terças-feiras

Projeto de experimentação, pesquisa e criação 
artística para adultos seniores, ativo desde 2018. No 
biénio 2023-2024, dedicamo-nos a descobrir e a 
trabalhar a partir de textos teatrais de dramaturgos 
referenciais para a criação de um espetáculo a 
apresentar em 2024.

Olá Emprego!
Feira do Emprego
Pavilhão da ANIL
03 e 04 maio

Organizada pelo CLDS 4G – Santa Casa da 
Misericórdia da Covilhã, Câmara Municipal da 
Covilhã, IEFP e AAUBI.

À Procura da Legenda
www.facebook.com/bmcovilha
03, 10, 17, 24 e 31 maio | às quartas-feiras

Destaque de fotografias. O Arquivo Municipal desafia 
os covilhanenses a identificar fotografias. Quem, 
Onde e Quando são as questões. Neste mês serão 
publicadas apenas fotografias do fundo fotográfico 
antigo.
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O Canto das Vogais
Hora do Conto
Casa da Cultura José Marmelo e Silva
03 a 31 maio | 10:00-17:00 | marcação prévia | 
público-alvo: crianças

Hora do conto pré-escolar: “A ovelhinha que veio 
para jantar” de Steve Smallman
Hora do conto 1ºciclo: “A estranha visita”, de Gracia 
Iglesias.

Arte: Liberdade de 
Imprensa
Exposições bibliográficas
Biblioteca Municipal
03 a 31 maio | 10:00-18:30

A Arte é uma forma do ser humano se espressar, 
transmitir ideias, sentimentos, crenças e emoções. No 
ano de 2023, a BMC dá especial destaque às várias 
formas de Arte que existem e com o objetivo divulgar 
o livro e incentivar bons hábitos de leitura. Este 
mês de maio terá especial destaque a Liberdade de 
Imprensa que se comemora a 3 de maio.

Leituras Nómadas
Partilha de Livros, Leituras e Experiências
Biblioteca Municipal
04 maio | 21:00

Comunidade de leitores dinamizada por Teresa 
Correia e Sílvia Ferreira, com momentos de leitura 
performativa pela Quarta Parede. | Autor em 
destaque: Pearl S. Buck, Prémio Nobel da Literatura 
1938 | Organização: Município da Covilhã e Quarta 
Parede.

Tea & Cheese
Biblioteca Central da UBI
05 a 12 maio | 09:00-20:00

Desenvolvida pelo Modatex, o “Tea&Chee” consiste 
num concurso aberto ao exterior e destinado ao 
público em geral, onde serão levados a desfile 
coordenados compostos por peças de upcycling 
de modo a alargar o ciclo de vida dos produtos e a 
promover assim a sustentabilidade. Os coordenados 
expostos são da edição 2022.

Documentos com 
Memória “Chafarizes e 
Fontanários”
www.facebook.com/bmcovilha
05, 12, 19 e 26 maio | às sextas-feiras

No mês de maio partilharmos memórias, acerca de 
Chafarizes e Fontanários no Concelho da Covilhã. 
Este género de património material é por vezes 
discriminado em função do mais emblemático, como 
palácios, castelos, casas senhoriais e outros. Ora, este 
património civil, por vezes associado ao religioso ou 
ao político, traz com ele uma riqueza de “patrimónios” 
material e imaterial não fossem lugares de encontros 
e desencontros, de notícias frescas, melhor que 
jornais, de namoros, de traições, de amizades, etc., a 
par disto, temos alguns que são obras maravilhosas 
que apresentamos a todos os covilhanenses, porque 
património é tudo.

Pequenas Verdades – 
Small Truths
Exposição de Fiona Whyte
Galeria António Lopes
06 maio a 04 junho | terça a domingo, 10:00-
18:00

Fiona Whyte possui formação em madeira, metal, 
cerâmica e plásticos, reconhecendo que, para ela, 
o processo criativo é mais tátil do que visual. Ela 
considera as qualidades da lã semelhantes às da 
argila e encontrou a sua maneira única de manipulá-
la em estrutura e textura 3D. Interessada pelas 
artes cénicas, muitas de suas peças estão ligadas 
às artes performativas e à narrativa. Atualmente 
o seu trabalho abrange três vertentes: peças de 
parede, escultura, e objetos vestíveis ou funcionais 
e que podemos apreciar nesta exposição. Em 2022 
formou um coletivo de artistas. É membro da IFA – 
Internacional Feltmakers Association. O seu trabalho 
está em coleções particulares e grande parte de seu 
trabalho figurativo é exibido em França.

XV Encontro de Coros
Da Academia Sénior da Covilhã
UBI / Auditório das Sessões Solenes
06 maio | 16:00

Coros Participantes: Coro da Academia Sénior da 
Covilhã; MUSIDEC - Universidade Sénior de Cacia; 
Coro da Universidade Sénior de Tomar.
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Revolution (Título 
Provisório)
Teatro Municipal da Covilhã
06 maio | 21:30 | Teatro | M12

Esta peça propõe uma sucessão de cenas e 
momentos musicais que desafiam o espetador 
a pensar no caminho feito de 1974 até hoje. O 
espetáculo pretende refletir sobre a necessidade de 
mudar o exercício das democracias atuais que, num 
mundo acelerado e regulado por ciclos políticos sem 
reformas estruturantes, inibem a ideia de futuro.

Festa do Caldo do Forno
Freguesia do Teixoso
06 e 07 maio

A Festa Caldo do Forno é organizada pela ADETeixo 
e conta com jogos tradicionais, animação de rua, 
música, artesanato, workshops de confeção do caldo 
forno e sobremesas tradicionais (papas de carolo 
e arroz doce). Oportunidade única para usufruir do 
melhor da tradição teixosense com muita animação e 
convívio.

Dia da Mãe
Centro de Ativ’Idades
07 maio | 15:00

Esta efeméride será assinalada com uma tarde 
recreativa.

Concertos ao Piano
Por Fernanda Canaud.
Galeria António Lopes
07 maio | 16:00

A pianista interpreta Clássicos Internacionais, como 
Bach, Mozart, Chopin, Beethoven, e muitos mais.

Igualdade de Género: 
Experiências
Seminário “Igualdade de Género na Agenda 
Local, Experiências bem sucedidas”
Salão Nobre dos Paços do Concelho
08 maio | 14:30

No âmbito do Plano Municipal para a Igualdade, 
“Covilhã – Tecer o Futuro em Igualdade” irá realizar-
se este seminário, que conta com o seguinte 
programa: 14:15- Inauguração da exposição 
“Mulheres que Mudaram o Mundo”; 14:30- Abertura; 
15:00- “As redes supra-municipais na promoção da 
igualdade de género”, com Ana Paixão, Olga Melo, 
Daniela Gomes, Diana Silva e António Miraldes; 
16:00- “Planos Municipais para a Igualdade: 
autarquias em mudança”, com Raquel Olhicas, 
José Francisco Rolo, Ana Almada, Regina Gouveia 
e Manuel Albano; 17:15- Encerramento com Sandra 
Ribeiro, da Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género; 17:40- Inauguração do mural “Degraus 
para a Igualdade”.

Emoções Anos 50
Exposição Modatex
Biblioteca Municipal
10 a 31 maio | 10:00-18:30

No âmbito da atividade integradora do curso de 
Educação e Formação de Adultos – Modelista 
de Vestuário – EFA Tecnológico, a decorrer nas 
instalações do Modatex Covilhã, foi proposto às 
formandas a realização de um projeto que integrasse 
o maior número possível de módulos, numa visão 
transversal do curso, e que demonstrasse o 
aprendizado das formandas ao longo do mesmo. 
Daqui resultaram cinco vestidos, um macacão e uma 
blusa, cada peça representando as emoções de cada 
criadora (formanda) perante a temática escolhida.

Babel Bandua X Kayser 
Ballet
Teatro Municipal da Covilhã
11 maio | 21:30 | Dança | M6
Uma ideia e coreografia de Ricardo Runa, com 
interpretação do elenco do Kayzer Ballet, que 
convida a música da dupla Bandua a ser tocada e 
cantada ao vivo, invocando a ancestralidade e a 
memória regional da Beira Baixa em paisagens que 
podiam ser de qualquer outra parte, numa banda 
sonora composta por adaptações da obra já editada 
por Tempura & Edgar Valente e outras composições 
inéditas especialmente dedicadas a esta criação.
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Criar em Família
Espaço C3D Makerspace / Biblioteca Municipal
13 maio | 16:00 | marcação prévia

De forma a comemorar o Dia Internacional da Família, 
a atividade tem como principal objetivo proporcionar 
às famílias momentos de diversão através das artes e 
da experimentação. As famílias irão criar quadros de 
família, com base nas mais diversas técnicas. No final, 
poderão levar para casa uma recordação que irá ficar 
gravada em cada um.

Jacqui Naylor
Teatro Municipal da Covilhã
13 maio | 21:30 | Música | M6

A compositora e cantora de jazz Jacqui Naylor conta 
já com 11 álbuns editados e inúmeras tournées por 
todos os continentes. O seu último disco, “The Long 
Game”, foi lançado em 12 de fevereiro de 2021, e 
conta com os membros da sua banda de longa data 
Art Khu (piano / guitarra), Jon Evans (baixo), Josh 
Jones (bateria). Integrado na sua nova tour europeia, 
Jacqui Naylor regressa para um concerto único!

3º Convívio Motas 
Antigas do Sarzedo
Freguesia do Sarzedo
14 maio

Este evento, cuja primeira edição foi em 2019, conta 
com a participação de cerca de 50 motorizadas 
antigas e tem como objetivo a organização de um 
passeio convívio de relíquias motorizadas.

Boidobra: Factos 
e Acontecimentos 
Esquecidos
30 Anos de Vila – 169 Anos de freguesia
Boidobra / Salão da Junta de Freguesia
14 maio | 16:00
No âmbito das comemorações dos 30 anos de 
Elevação de Boidobra a vila e de 169 a freguesia, 
é apresentado o livro “Boidobra – Os Factos e 
Acontecimentos Esquecidos”, de Paulo Jerónimo. 
Com prefácio de Elisa Calado Pinheiro, a obra 
pretende divulgar os factos e acontecimentos, 
alguns já esquecidos, reavivando a memória e os 
feitos vividos por elementos desta comunidade, e 
outros que só os livros nos dão a conhecer.

OriginalMENTE: 
Exposição e Oficina 
Criativa
Exposição da Escola Secundária Campos Melo
Biblioteca Municipal
16 a 26 maio | 10:00-18:30

Nesta exposição encontramos trabalhos realizados 
pelos alunos do 12ºano, do Curso Científico-
Humanístico de Artes Visuais, nas disciplinas de 
Oficina de Artes e Desenho-A da Escola Secundária 
Campos Melo. O resultado está patente nos vários 
registos apresentados, bem como nas obras 
plásticas, de modelo, reinterpretado pelos alunos 
finalistas.
Tendo como ponto de partida a visita à exposição 
“OriginalMENTE”, a oficina criativa desafia todos os 
alunos das escolas a reinterpretar uma obra de arte 
da exposição patente que os tenha marcado.

Erasmus +
Exposição fotográfica
Biblioteca Central (Sala de Leitura)
16 a 31 maio | 09:00-20:00

O Gabinete de Internacionalização e Cooperação 
da Universidade da Beira Interior promove esta 
exibição dedicada às experiências e testemunhos 
de mobilidade de estudantes, docentes e de “staff” 
de e para Instituições de Ensino Superior parceiras, 
dentro e fora da União Europeia (programas 
Erasmus+ e International Credit Mobility).

Tecer a DiverCidade
1º Festival da DiverCidade

19 maio | 10:00 às 22:00 | Jardim Público
Testemunhos, Exposições, Artes, Gastronomia, Mesa 
Redonda e Encontro de Músicas em Palco Aberto.
19 maio | 14:30 | Sede Banda da Covilhã
Mesa Redonda sobre Interculturalidade.
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Emoções Anos 50: 
Oficina
Espaço C3D Makerspace / Biblioteca Municipal
20 maio | 11:00 | Entrada gratuita com inscrição 
prévia para biblioteca@cm-covilha.pt
A oficina será dinamizada pelas formandas do curso 
de Educação e Formação de Adultos – Modelista de 
Vestuário – EFA Tecnológico, que irão ajudar cada 
participante a construir uma peça de roupa.

“O Misantropo” Teatro 
Nacional D. Maria II
Teatro Municipal da Covilhã
20 maio | 21:30 | Teatro | M14
Por Hugo Van Der Ding e Martim Sousa Tavares, a 
partir de Molière, com encenação de Mónica Garnel. 
| É noite de estreia. O Misantropo, de Molière, vai ser 
representado pela primeira vez em Portugal perante 
o Rei e toda a corte e o espetáculo está longe de 
estar pronto. Há um grupo de atores, juntos por 
misteriosas e diversas razões, com os nervos à flor da 
pele, dispostos a muito, ou a tudo, mesmo antes de 
se ouvirem as pancadas de Molière. Há um homem 
que tem aversão aos seres humanos, que não gosta 
da convivência social, que é melancólico, insociável, 
misantrópico, mocho, bufo. (in dicionário Priberam). 
Há, acima de tudo, o desejo fervoroso de frequentar 
a corte e agradar o Rei. A pergunta crucial é: “Que 
feliz acaso vos trouxe a este lugar?”

Desfile de Moda 2023
Piscina Praia
21 maio | 17:30
Pretende-se com esta atividade realizar o Desfile de 
Moda 2023, com o objetivo de promover não só a 
auto-estima dos utentes do Centro de Ativ’Idades, 
como também o comércio local. Encontram-se 
confirmadas as seguintes lojas: To You, Sapataria 
Belinha, Loja Marisa, P’Runa House e Cheep. A 
animação ficará a cargo da Desertuna.

“Police Machine” Teatro 
da Rainha
Teatro Municipal da Covilhã
24 maio | 21:30 | Teatro | M16
Com texto e encenação de Joseph Danan, o projeto 
que o Teatro da Rainha vai levar por diante resulta do 
desafio feito ao autor, que será também o encenador, 
em que as figuras masculinas fossem interpretadas 
por atrizes. Um espetáculo no feminino.

Festa do Divino Espírito 
Santo
Freguesia do Sarzedo
26 a 28 maio

Programa: Dia 26 > banda ”Hold On” à noite; Dia 
27 > procissão à noite acompanhada com a banda 
filarmónica da Vila do Carvalho, seguido de baile 
abrilhantado por “Emanuel Silva”; Dia 28 > procissão 
acompanhada com a banda filarmónica da Vila 
do Carvalho, arrematação de ofertas e grupo de 
concertinas de Orjais. 

Vamos Lá Mexer
Jardim das Artes
27 maio | 11:00 | Público alvo: famílias

Integrado no Dia Internacional do Brincar, a área do 
movimento do Projeto Eu Sou + promove uma sessão 
dirigida às famílias.

Brincadeiras de Pais e 
Avós
Oficina e Palestra por Carlos Neto
Biblioteca Municipal (sala polivalente)
27 maio | 15:00 | Público alvo: famílias e 
profissionais de educação

Iniciativa comemorativa do Dia Internacional do 
Brincar, que conta como convidado o investigador 
Carlos Neto. É um dos maiores especialistas 
mundiais na área da brincadeira e do jogo e da sua 
importância para as crianças. Para este professor 
Catedrático da Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH) da Universidade de Lisboa (UL), brincar é 
um assunto muito sério. Por essa razão, o trabalho 
de investigação académica que tem vindo a 
desenvolver há quase cinco décadas centra-
se sobretudo no papel do brincar e do jogo no 
desenvolvimento da criança, na independência de 
mobilidade em crianças e jovens e no bullying nas 
escolas. Neto considera que as crianças devem 
ter liberdade de brincar e de explorar a Natureza, 
de subir às árvores e mexer em terra e lama para 
poderem desenvolver-se de forma saudável.
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“Margem” por Victor 
Hugo Pontes
Teatro Municipal da Covilhã
27 maio | 21:30 | Dança | M12

“Margem” tem como inspiração o romance de 1937 
de Jorge Amado, “Capitães de Areia”, que retrata um 
grupo de crianças e adolescentes abandonados que 
vivem nas ruas de São Salvador da Baía, roubando 
para comer, e dormindo num trapiche – um armazém 
onde, como uma espécie de família, se protegem 
uns aos outros e sobrevivem a um dia de cada vez. 
80 anos depois da publicação do livro, quisemos 
questionar quem são os novos capitães de areia, 
inspirando-nos na realidade social destas crianças, e 
conscientes de que nem sempre há finais felizes.

Atelier de Criatividade
Serra Shopping, Piso 0
28 maio | 15:00 – 17:00 | público-alvo: 3 aos 12 
anos | gratuito | último domingo do mês

A criatividade dos mais novos vai ser posta à prova 
neste divertido atelier que pretende incentivar 
a espontaneidade, a improvisação natural, a 
exploração de materiais e o desenvolvimento 
interpessoal. Em conjunto, as crianças poderão dar 
asas às suas ideias e criar as pulseiras que vão usar 
vezes sem conta nas próximas férias de verão.

Festa de Santo Antão
Freguesia do Teixoso
27 e 28 maio

A Fraternidade Nuno Álvares – Núcleo do Teixoso e a 
Paróquia do Teixoso vão organizar a festa em honra 
de Santo Antão, o padroeiro dos agricultores, e são 
eles que organizam a festa com o cortejo de carros 
alegóricos com animais e com todos os produtos 
que a terra nos dá. A romaria sai do Adro da Igreja 
do Teixoso no dia 28, pelas 12h15, com destino ao 
recinto da Senhora do Carmo, onde se faz a festa e a 
arrematação de ofertas oferecidas pelos agricultores.

Mãos na Obra
Atividade experimental | Oficina
Espaço C3D Makerspace / Biblioteca Municipal
Até 31 maio | dias úteis, 10:00-12:00 e 14:30-
16:30 | mediante marcação | público alvo: alunos 
pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, ensino 
secundário e profissional

O conhecimento da história e da identidade local 
é importante para que todos os alunos consigam 
reconhecer o nosso passado e, assim, transportar 
para o futuro o conhecimento adquirido. A atividade 
tem como principal objetivo dar a conhecer a Arte 
Nova da Covilhã, através do património edificado, 
cultural e histórico. Desta forma, o foco da atividade 
incide na reprodução de elementos e réplica 
de técnicas artísticas, aliadas à criatividade dos 
alunos, através de diferentes materiais e formas 
aliados à inovação tecnológica, para um melhor 
reconhecimento deste estilo artístico que influenciou 
o mundo das artes plásticas, bem como do design.

Mala dos Tesouros 
Escolas do Concelho
Atividade experimental | Oficina
Até 31 maio | mediante marcação | público alvo: 
ensino básico, secundário e profissional

Com recurso a uma maleta pedagógica (jogos, 
réplicas de peças arqueológicas, museológicas e/
ou arquivísticas) construída pela equipa técnica do 
Arquivo e Biblioteca Municipal, será dinamizada uma 
sessão, adequada a cada nível de ensino, e assente 
na lógica aprender a fazer, onde o aluno entrará em 
contacto com personalidades e acontecimentos 
marcantes para a memória local. O ano escolar 
2022/2023 terá como tema “Arte Nova na Covilhã”, 
em complementaridade com o trabalho desenvolvido 
no Espaço C3D.

Y Criadores Emergentes 
- Open Call
Até 08 julho | on-line
mais informação: www.quartaparede.pt 

Dirige-se a artistas da área das artes performativas 
(cruzamentos, dança, novo circo, performance e 
teatro) com um máximo de 2 criações próprias em 
contexto profissional. Concretiza-se na seleção de 
2 espetáculos a integrar a programação do Festival 
Y#20 - festival de artes performativas 2024. Dar 
espaço e visibilidade à criação artística emergente e 
apostar na qualidade das obras são os objetivos.
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VISITAS GUIADAS
Arquivo Municipal
Visitas Guiadas ao Arquivo
Dias úteis, 09:00-17:30 | Comunidade geral e escolar
Visitas aos vários espaços onde são prestadas informações 
sobre a organização arquivística e tratamento técnico 
de conservação dos fundos existentes. A atividade de 
Arquivista por Dia permite passar pelas várias etapas de 
tratamento arquivístico de um documento histórico.

Biblioteca Municipal
Visitas Guiadas à Biblioteca
Dias úteis, 10:00-18:30 | Comunidade geral e escolar
As Visitas Guiadas pretendem dar a conhecer os 
serviços e recursos de informação; promover a Biblioteca 
Municipal como um agente de desenvolvimento cultural, 
social e educativo da região.

Centro Interpretativo Artes Tradicionais Boidobra
Visitas Guiadas com marcação prévia
facebook.com/ciatboidobra
Local de perpetuação e divulgação de memórias. Uma 
oportunidade única de conhecer a identidade histórica e 
cultural da população da Boibobra. | Apoio: Montepio.

Museu de Arte Sacra
Visitas Guiadas com marcação prévia
terça a domingo | 10:00-18:00 | Entrada gratuita
O Museu oferece visitas guiadas, gratuitas, com tradução. 

Museu da Covilhã
Visitas Guiadas com marcação prévia
terça a domingo | 10:00-18:00 | Entrada gratuita
Visitas Guiadas | O Museu da Covilhã oferece visitas 
guiadas em diversos idiomas.

Exposição Permanente: Pintura Portuguesa do séc. XX 
| Encontram-se em exposição cinco obras portuguesas 
do século XX, da autoria de Eduardo Malta, Maria Helena 
Vieira da Silva, Arpad Szenes, Júlio Resende e Malangatana.
Apoio: Novo Banco Cultura.

Museu de Lanifícios
Visitas Guiadas com marcação prévia
Dias úteis, 11:00, €1/pessoa (+6 anos) | Todos os 
dias, 10:00-18:00, €2/pessoa (+6 anos)
O Museu de Lanifícios proporciona visitas guiadas aos 
núcleos museológicos do Museu para grupos.

Teatro Municipal
Visitas Guiadas “Da Teia à Plateia” por inscrição: 
https://link.tmc.com.pt/visitasguiadas | 60min
Dos camarins à plateia, passando pela teia e pelo silêncio 
dos bastidores, abrimos as portas a todas as pessoas 
interessadas em conhecer um pouco mais acerca do 
espaço e funcionamento do TMC~, como lugar e ação.

Covilhã Arte Urbana / Wool
Diariamente | €2/pessoa (oferta de crachá) | 
marcação: info@woolfest.org
Durante o mês de Junho, o projeto Wool promove 
visitas guiadas a partir do espaço “A Tentadora”, na Rua 
Alexandre Herculano.
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Contactos 
úteis
Serviços Municipais
Câmara Municipal 275 330 600

ADC Águas da Covilhã, EM 275 310 810

Auditório Municipal 275 330 640

Balcão Único do Cidadão 275 330 646

ICOVI Infraestruturas e Concessões da Covilhã, EM 275 950 531

Posto de Turismo 275 330 635

Espaços Culturais, 
Museológicos e 
Expositivos
Biblioteca e Arquivo Municipal 275 330 660 

Biblioteca Universidade da Beira Interior 275 241 520

Museu de Arte Sacra 275 334 457

Museu da Covilhã 275 330 665

Museu de Lanifícios 275 241 410

Museu Mineiro | Minas da Panasqueira 275 657 325

Museu do Queijo 275 471 172

Museu de São Jorge da Beira 275 657 064

Galeria António Lopes 275 332 111

Galeria Tinturaria 275 332 111

Centro Interpretativo das Artes Tradicionais da Boidobra 914 695 522

Centro Interpretativo da Cereja | Ferro 275 341 255

Centro de Interpretação da Argemela | Barco 275 962 178

Centro de Interpretação dos Lanifícios 275 241 411

Casa da Cultura José Marmelo e Silva | Paul 275 962 346

Casa do Saber Fazer | Sobral de São Miguel 275 012 482

Casa-Museu Monsenhor Alves Brás | Casegas 275 663 130

Casa-Museu do Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio 961 347 830

Casa-Museu Rancho Folclórico Infantil e Juvenil Unhais da Serra 966 884 697

Casa-Museu Taberna Típica | Paul 964680598

Espaço Tecer 275 322 341

Teatro e Outras Artes
Teatro Municipal 275 330 690

Kayzer Ballet 961 446 921 

ASTA – Associação de Teatro e Outras Artes 275 081 775

Quarta Parede 275 335 686

Teatro das Beiras 275 336 163

Wool | Covilhã Arte Urbana 931 196 898 / info@woolfest.org

Educação e Formação
AFTEBI Ass. Formação Tecnológica e Profissional Beira Interior 275 319 700
Agrupamento de escolas “A Lã e a Neve” 275 319 520
Agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto 275 331 228
Agrupamento de escolas Pêro da Covilhã 275 320 060
Agrupamento de escolas do Teixoso 275 920 150
Associação Cultural da Beira Interior 275 322 151
Banda da Covilhã 960 119 969
Conservatório de Música da Covilhã 275 322 432
Escola Profissional e Agrícola Quinta da Lageosa 275 910 200
Escola Profissional de Artes da Covilhã 275 320 090
Escola Secundária Campos Melo 275 310 880
Escola Secundária Quinta das Palmeiras 275 320 580
Modatex 275 320 300
New Hand Lab 962 697 493
UBI Universidade da Beira Interior 275 319 700

Transportes
Central de Camionagem 275 313 506
CP (comboios) 808 109 110
Táxis 275 323 653
Transdev (autocarros) 225 100 100

Saúde e Emergência
Número Nacional Emergência 112
Bombeiros 275 310 310
Centro de Saúde 275 320 650
Guarda Nacional Republicana 275 320 660
Hospital 275 330 000
Polícia de Segurança Pública 275 038 900
Proteção Civil 926 354 768

Outros
AECBP Ass. Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor 275 310 220
ANIL Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios 275 319 140
Beira Serra - Associação de Desenvolvimento 275 322 079
CTT Correios 275 320 740
Repartição de Finanças 275 329 620
Segurança Social 300 515 110
Tribunal Judicial 275 310 330
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