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Distrito de Castelo Branco 

Distrito de Castelo Branco 
 
Os primeiros povos aqui se fixaram 
Nas estações dolménicas e romanas 
Estas remotas gentes nos deixaram 
Provas, que até hoje se conservaram 
Em Malpica, Sobral do Campo e Alcains 
No século XIX abriram vias de comunicação 
Entre as Beiras, o Ribatejo e o Alentejo 
Tendo o Turismo contribuído grandemente 
Para o desenvolvimento de toda a região 
Assim, no Museu da cidade encontramos 
Tudo o que diz respeito às tradições 
Desde artes de cantaria aos sabores 
Dos queijos, biscoitos de azeite e mel 
Até aos bordados fazendo parte do bragal 
Das noivas, bordando as colchas dos amores 
Primorosamente executadas em seda sobre linho 
Que na noite de núpcias cobriam o seu ninho 
Estas preciosidades artísticas eram doadas 
Às filhas e netas que ficavam encantadas 
 
Fernanda Lúcia 

Castelo Branco é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Castelo Branco, situada na região Centro (Beira Baixa) e sub-
região da Beira Interior Sul, com cerca de 30 649 habitantes 
É sede de um dos maiores municípios portugueses, com 1 438,16 km² de área e 56 109 habitantes (albicastrenses) (2011), sub-
dividido em 25 freguesias. O município é limitado a norte pelo município do Fundão, a leste por Ida-
nha-a-Nova, a sul pela Espanha, a sudoeste por Vila Velha de Ródão e a oeste por Proença-a-Nova e 
por Oleiros. 
Ao contrário de outras cidades da região, que cresceram notavelmente devido à indústria têxtil, Cas-
telo Branco sempre teve uma importância geoestratégica e política em Portugal. Não está por esse 
motivo sujeita às flutuações económicas que deslocalizaram empresas têxteis - mormente de labora-
ção manual desqualificada - como sucedeu na região norte e na Cova da Beira. A composição socioló-
gica predominante é por esse motivo também muito diferente de outras cidades de cultura do opera-
riado. 
 
Foi considerada em 2006, num estudo elaborado pela DECO, a segunda capital de distrito do país 
com melhor qualidade de vida. 

Os Cinco Sentidos (Rochas de Baixo) 
(Jaime Lopes Dias) 
 
Os nossos sentidos 
Já tos vou distinguir 
Com palavras excelentes, 
- Escuta, amor, se queres ouvir. 
 
O primeiro era ver 
Tua boquinha a falar. 
Que linda cara para beijos, 
Se os quisesses aceitar. 
 
Segundo era ouvir, 
Gosto de ouvir novas tuas, 
Trago-te no pensamento 
Muito mais do que tu cuidas. 
 
Terceiro era cheirar, 
Tu cheiras mesmo a rosa 
Oh que lindos olhos tens! 
Oh que cara tão formosa! 
 
O quarto era gostar, 
Que gostos posso eu ter, 
Ausente do teu amor 
Mais me valia morrer. 
 
O quinto apertar 
As tuas mãos com as minhas. 
Havemos de ir à igreja 
Trocar nossas palavrinhas. 

Os Cinco Sentidos (Benquerenças) 
(José Antunes Belo) 
 
Eu tinha cinco sentidos 
Que mos deu Nosso Senhor 
E já os levo perdidos 
Por causa do meu amor. 
 
O primeiro é ver, 
Meu amor por te ver, ando; 
Se tu em mim fazes gosto, 
Eu em ti maior empenho. 
 
O segundo é ouvir, 
Ó meu amor, novas tuas; 
Trago-te no pensamento, 
Muito mais do que tu julgas. 
 
O terceiro é cheirar, 
No teu peito, ramalhete; 
Saibas que a minha vontade, 
Não é outra senão ver-te. 
 
O quarto é gostar, 
Que gosto posso eu ter? 
Ausente do meu amor, 
Mais me valia morrer. 
 
O quinto é apalpar, 
A menina pela mão; 
Recebê-la em graça 
E amá-la no coração. 

Fonte de Pesquisa - Wikipédia 

Castelo Branco 
 
 
 
Cidade nascida num castelo altaneiro, 
Erigido pelos destemidos Templários 
Que foram seus leais consignatários. 
Cidade vestida de fino linho bordado, 
Com fios de seda e raios de sol dourado. 
Da colina desceu e cresceu fora de muros, 
Alargando horizontes no peito, a braços duros. 
Da raça Lusitaniense fez-se o povo Albicastrense! 
 
São Tomé 


