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Editorial

No dia em que a Gazeta
chega às bancas esta se-
mana, terça-feira, 17 de
abril, a tradicional Romaria
de Nossa Senhora de Mér-
coles, em Castelo Branco,
está a chegar ao fim.

A exemplo de outros
anos, durante os quatro
dias de festa, passe a ex-
pressão, registou-se uma
romaria em direção à ro-
maria, pois, nem que seja
só para dar uma volta e
marcar presença a maio-
ria dos Albicastrenses,
mas não só, não perdem a
oportunidade de fazer a
peregrinação  anual, ao
recinto de Nossa Senhora
de Mércoles.

Para trás, já há alguns
anos, ficaram as aventu-
ras de outros tempos,
quando chegar de carro
ao recinto e conseguir en-
contrar estacionamento
era uma aventura época.
Quem não se recorda das
intermináveis filas de
trânsito, numa estrada
estreita, em que o cruza-
mento entre os carros e os
autocarros que faziam a
ligação entre a cidade e o
recinto, era uma manobra
de perícia quase milimé-
trica! Ou, então, já às por-
tas do recinto e com o
som da festa, o acesso era
feito por um único pon-
tão, responsável pelos
monumentais engarrafa-
mentos! Por vezes era
mesmo mais rápido e ba-
rato ir a pé, que de carro
ou de autocarro.

Mas esses tempos já lá
vão. Agora o acesso é mui-
to melhor e mais rápido,
embora, por vezes, devido
à grande afluência de
pessoas, o estacionamen-
to continue a ser um pro-
blema.

O que não muda é a
devoção de muitos pela
Senhora de Mércoles, en-
quanto outros, numa
perspetiva pagã, tudo fa-
zem para não perder a
festa.
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O mapa interativo Castelo
Branco 360, lançado pela Câ-
mara em dezembro de 2016, já
permitiu que a cidade tenha
sido visitada, virtualmente, por
74.428.

O mapa 360º foi agora atua-
lizado com novos equipamen-

(Des)materializando: A seda e o
Bordado de Castelo Branco é o
tema do debate que se realiza
esta quarta-feira, dia 18 de
abril, a partir das 14 horas, no
Museu Francisco Tavares Pro-

A Sociedade dos Amigos do
Museu de Francisco Tavares
Proença Júnior, vai lançar, no
próximo sábado, 21 de abril, às
16h30, o catálogo-biográfico
Álvaro Canelas (1901-1953) um
albicastrense - cidadão do mun-
do: Um trabalho  da autoria da
presidente do conselho dire-
tor, Maria Adelaide Neto Salva-
do.

A obra é apresentada por
Fernando Raposo, docente da
Escola Superior de Artes Apli-
cadas (ESART) de Castelo
Branco.

A iniciativa integra-se na
comemoração do 108º ani-
versário da fundação do Mu-

NOVO MAPA INTERATIVO

Castelo Branco 360 atualizado
com novos equipamentos
A atualização do
mapa permite
conhecer o Centro
Interpretativo
do Bordado de
Castelo Branco,
o Museu da Seda
e a Casa da
Memória Judaica

tos e já é possível conhecer o
Centro de Interpretação do Bor-
dado de Castelo Branco, a Casa
da Memória da Presença Judai-
ca e o Museu da Seda. Saindo
de Castelo Branco, é possível
visitar a Freguesia de Cebolais
de Cima, para conhecer o Mu-
seu dos Têxteis, e ir até Alcains,

visitar o Museu do Canteiro.
Além das zonas 360 graus, o

mapa tem fotografias de alta
resolução de monumentos e
dá informação sobre a história
e a cultura do património. Os
espaços do mapa estão dividi-
dos por ícones e cores e para
além dos museus é também

possível conhecer o patrimó-
nio, espaços culturais ou es-
paços de lazer.

Para tornar a experiência
ainda mais imersiva, é possível
visualizar o mapa com óculos
de realidade virtual. Com este
equipamento, Castelo Branco
fica ao alcance de um novo

conceito de proximidade.
Castelo Branco continua a

apostar na dinamização de
uma smart city recorrendo à
tecnologia para fomentar a
aproximação ao cidadão, em
prol de uma cidade mais ami-
ga, mais sustentável, com mais
qualidade de vida.

Bordado de Castelo Branco
é tema de debate no Museu

ença Júnior, em Castelo Branco.
No encontro, são apresen-

tados os temas Preservar e ino-
var para valorizar o Bordado de
Castelo Branco, por Fernando
Raposo, do Centro de Investi-

gação em Património, Educa-
ção e Cultura (CIPEC), do Insti-
tuto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB); A certificação de
produtos artesanais tradicio-
nais, por Fernando Gaspar, do

CEARTE - Centro de Formação
Profissional de Artesanato; O
Bordado de Castelo Branco na
moda, por Alexandra Cruchi-
nho, da Escola Superior de artes
Aplicadas (ESART), de Castelo

Banco; Os corantes, as matéri-
as-primas e os problemas ine-
rentes à produção, por Guida
Fonseca; e O Bordado de Cas-
telo Branco atual e seus desafi-
os, por Ana Pires, do CIPEC.

A redescoberta do desenhador
Álvaro Canelas

seu. Para Adelaide Salvado
“com esta exposição quise-
mos mostrar à cidade um pa-
trimónio esquecido e dar a
conhecer a obra e alguns tra-
ços da vida de um Albicas-
trense, que pela força da sua
arte e do seu amor à liberda-
de, se tornou um europeu ci-
dadão do Mundo. O nosso Al-
bicastrense integrou um
comité da Resistência Fran-
cesa contra a ocupação da
França pelo nazismo”, con-
cluindo que “a Sociedade vai
continuar o seu objetivo de
dar voz a elementos patrimo-
niais da coleção do nosso
Museu”.

O Museu do Canteiro, em Alcains O Museu dos Têxteis, nos Cebolais de Cima


