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Inauguração do Museu da Seda e do Território. 15 de Agosto 2015 

 

 

 

Minhas Senhoras e meus senhores 

Inicia-se hoje um novo capítulo na afirmação de Freixo de Espada à Cinta-Terras 

de Seda! 

O Museu que hoje se inaugura, e a reestruturação que se lhe consubstancia no 

âmbito dos espaços museológicos municipais, conduz-nos a uma maior 

maximização e eficácia na promoção cultural desejada. 

A seda foi sempre a referência marcante de Freixo de Espada à Cinta. 

A marca exclusiva que mais facilmente se associava ao território, e orgulho 

indelével dos Freixenistas. 

Foi esse ânimo que levou a que, não obstante algumas vicissitudes do tempo, os 

teares nunca tivessem parado em Freixo de Espada à Cinta! 

Podiam ter abrandado o ritmo, mas nunca se silenciaram, porque a paixão pela arte 

esteve sempre presente nas mãos incansáveis e na mentalidade bairrista de artesãs 

de várias gerações. 
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A fama da seda de Freixo nunca se extinguiu, e foi sempre objecto de procura, 

curiosidade, e interesse jornalístico. 

Foi neste conjunto de vontades, sensibilidades, e respeito pela nossa história 

cultural, que assumi como simbólico e importante propósito do meu mandato 

revitalizar a Seda de Freixo. 

E assim foi desde o início, para que a Seda de Freixo pudesse estar representada 

onde é importante, e pudesse responder às solicitações, que são muitas! 

Assim dizemos que a tradição ainda é o que era! 

Em nome dessa tradição, nossa, e de dimensão ibérica, rentabilizamos espaços 

físicos e agilizámos estratégias a bem da promoção da marca Freixo! 

O turismo, para ser eficiente, tem que ter âncoras na identidade cultural e 

argumentos na promoção. 

É nesta esteira que nasce o Museu da Seda, que acolhe igualmente o acervo do 

antigo Museu da Cadeia, e um espaço vocacionado para a venda de produtos 

regionais. 

Rentabiliza-se o edifício que foi sempre o símbolo da seda de Freixo, e acolhe-se, 

condignamente, no antigo Museu da Cadeia, todo o artesanato de referência do 

concelho que terá as dinâmicas próprias de trabalho ao vivo. 

É em nome desse saber que inovamos e fazemos. 

É em nome da dedicação de tantas artesãs que prosseguimos com a nossa 

obstinação: os teares não vão parar! 

Há vontades que não descansam, há um orgulho que não cessa, e há pessoas que 

querem aprender. 

A essas forças de vontades respondo na qualidade de Presidente da Câmara: vamos 

a isso! 
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Pese embora alguns constrangimentos financeiros, o actual governo autárquico 

estará sempre presente neste processo de revitalização e promoção da seda, porque 

dizer sim às nossas tradições é dizer sim a Freixo! 

Aqui chegados, e porque a participação da Seda de Freixo em importantes 

certames é condicionada pela inexistência de uma Associação formal, o Município 

vai apoiar a organização da Seda de Freixo sob a forma de Associação com o 

propósito de enfatizar a sua promoção e valorização. 

Assim cumprimos e assim fazemos, porque hoje, mais do que nunca, podemos 

dizer que construímos o destino que os fios tecem! 

 

 

Obrigada 

 


