Castelo Branco - Passeio na cidade
SOBRE
Ao chegar a Castelo Branco é inevitavelmente conduzido para a Alameda da Liberdade, o centro. Se for de carro
pode estacionar nesta área e procurar um mapa e informações no Posto de Turismo aí situado.
A pé, siga pela Rua Sidónio Pais. Ao fundo será recebido pela robusta Sé, o exemplo maior da ação episcopal nesta
cidade que se tornou sede de bispado em 1711. Do Largo da Sé, a Rua das Olarias irá conduzi-lo ao Museu Francisco
Tavares Proença Júnior onde poderá admirar as famosas Colchas de Castelo Branco e apreciar o agradável Jardim
barroco do Paço Episcopal, ex-libris de Castelo Branco. Do outro lado da rua, o Parque da Cidade, e ao fundo, o
Convento da Graça com o seu museu de Arte Sacra da Misericórdia são dignos de visita.
Volte ao largo da Sé e siga pela Rua de São Sebastião. A Torre do Relógio marca as muralhas medievais,
abandonando assim a chamada cidade moderna onde esteve.
A Praça Camões, também chamada Praça Velha, marca a cidade antiga. Aqui vemos o edifício setecentista dos Paços
do Concelho, com a esfera armilar na fachada, o símbolo real de D. Manuel. Ao lado, o antigo Celeiro da Ordem de
Cristo, encarregue da jurisdição desta cidade, cuja Cruz vemos por cima da porta. Em frente, verá um arco que
marca uma das antigas portas do castelo, onde os Templários construíram uma casa para o bispo. O Arco do Bispo
conduz o visitante à Igreja de Santa Isabel, primeira morada da Misericórdia de Castelo Branco.
Corte à direita ao acaso e deixe-se levar. Será surpreendido por uma cidade antiga onde as casas sobreviveram a
vários tempos. Construídas na Idade Média foram enriquecidas com pequenos detalhes em portas e janelas
revelando ainda hoje um traçado urbano antigo que não se perdeu e que o granito acentua. A Rua Nova, a Rua dos
Peleteiros, A Rua d´Ega ou a Rua do Muro levam-no a subir a encosta até à Igreja de Santa Maria e às ruínas do
Castelo. O limite deste pequeno percurso é o melhor miradouro sobre a cidade de Castelo Branco.
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