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Wandeling in Castelo Branco
Castelo Branco is een stad op mensenmaat, niet te groot en niet te klein, die beslist een bezoek waard
is. We geven hierbij enkele suggesties, maar iedere bezoeker moet de stad in eigen tempo leren kennen
en alle leuke plekjes, ook diegene die minder bekend zijn bij toeristen, ontdekken.
Het stadsbezoek begint aan de kathedraal Sé (of de kerk Igreja de São Miguel) en wordt verder gezet in het
Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Hier kunt u de linnen spreien van Castelo Branco bewonderen die met
zijdedraad in verschillende kleuren zijn geborduurd en getuigen van de vaardigheid van de ambachtsvrouwen uit de
regio.
Het Museu is gehuisvest in het gebouw van het vroegere bisschoppelijk paleis met de Tuinen die het visitekaartje
zijn van de stad. Het barokke park met fonteinen, vijvers en watervallen is vooral bekend om de beelden van de
koningen van Portugal die langs de trappen staan. Wie ze aandachtig bekijkt merkt dat er drie beelden zijn die kleiner
zijn dan de andere… namelijk de beelden van de Spaanse koningen die tussen 1580 en 1640 over Portugal regeerden.
Een ironische manier om de onafhankelijkheid van Portugal te benadrukken!
Aan de andere kant van de straat heeft de vroegere moestuin van het paleis plaats gemaakt voor het Parque da
Cidade. Het stadspark is een recreatieruimte waar naast fonteinen en spiegelvijvers, perken met tuinbouwproducten
en aromatische tuinkruiden zijn te vinden die herinneren aan de oorspronkelijke functie. Niet ver daar vandaan
bevindt zich het Museu de Arte Sacra (museum voor sacrale kunst), dat deel uitmaakt van het klooster Convento da
Graça, dat ook een bezoek waard is.
De Praça de Camões of Praça Velha (oude plein) is het centrum van het oude stadsdeel. In de stenen gevels van
sommige gebouwen zijn voorwerpen uitgehouwen zoals het armillarium op de Paços do Concelho (gemeentehuis) of
het kruis van Christus op de vroegere Celeiro da Ordem de Cristo (graanschuur van de Orde van Christus). Op de
huizen van de aangrenzende straten, zoals de Rua Nova of de Rua dos Peleteiros, zijn meer middeleeuwse
overblijfselen te vinden. Deze straten leiden u omhoog naar het kasteel, het beste uitkijkpunt over de stad.
Vergeet ook de meer recente attracties van de stad niet te bezoeken: de moderne architectuur van het Centro Cívico,
of het Museu Cargaleiro met een uitgebreide collectie kunstwerken van deze schilder. Om wat uit te rusten, kunt u
in de zomer aangename momenten beleven door een boottochtje maken op de vijver van het Parque
Urbano (stadspark) of een duik nemen in het zwembad met strand.
Niet te missen
> wandelen door de tuinen van het bisschoppelijk paleis
> de spreien van Castelo Branco bewonderen
> genieten van het uitzicht vanaf het kasteel
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IN DE BUURT
In de nabije omgeving is er het Geopark Naturtejo, een natuurpark met verschillende beschermde plant- en
diersoorten. Hier vindt u ook nog een traditionele levenswijze die is verbonden met de landbouw en de landelijke
omgeving; de gelegenheid bij uitstek om de streekproducten zoals honing, droge worsten en de sterk ruikende kazen
van Castelo Branco te proeven.

NUTTIGE INFORMATIE
Openbaar stadsvervoer:
- Bussen van TUCAB (Transportes Urbanos de Castelo Branco) http://www.tucab.eu/c/mapa

HEENREIS
-

Castelo Branco ligt op ongeveer 50 km van de grens met Spanje (Segura),
Autoweg: A23 (Guarda-Torres Novas) die aansluit op de A1 in Torres Novas
Trein: Linha da Beira Baixa www.cp.pt
Bussen: Rede Expressos http://www.rede-expressos.pt
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