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EDITORIAL

CASTELO BRANCO, AN EXAMPLE OF 
INNOVATION AND TRANSFORMATION

In 2017, Tudo Sobre Jardins magazine is 
promoting what is best done in Portugal, by 
municipalities, at the level of gardens and green 
spaces. In this edition we approach Castelo 
Branco in its different dimensions. From the most 
beautiful baroque garden Episcopal Palace to 
projects such as the one of Barrocal completely 
integrated in the natural landscape, passing 
through recent green spaces that complement 
and value neighborhoods from the 80s, 
conceived without any environmental concern 
and quality for its inhabitants.
In this edition we also have many festivals and 
events to highlight, namely the Zurich garden 
festival, Giardina, ExpoJardim garden Fair and 
the Andreas Stihl convention that took place last 
March in Batalha.
I hope you will enjoy and please send any 
suggestions you may have to the email 
catarinagoncalves@lobodomar.net.

Good readings,
Catarina Gonçalves

CASTELO BRANCO, UM EXEMPLO DE 
INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

Em 2017, a revista Tudo Sobre Jardins apostou 
na divulgação do que melhor se faz em Portu-
gal, ao nível dos jardins e espaços verdes, por 
parte das autarquias. Neste edição abordamos 
Castelo Branco nas suas diferentes dimensões, 
desde o mais belo jardim clássico que é o Paço 
Episcopal, até projetos como o do Barrocal 
completamente integrados na paisagem natu-
ral, passando por espaços verdes recentes que 
complementam e valorizam bairros dos anos 
80, concebidos sem qualquer preocupação am-
biental e de qualidade para os seus habitantes. 
Nesta edição temos ainda muitos festivais e 
eventos a destacar, nomeadamente, o festival 
de jardins de Zurique o Giardina e, ainda, a 
reportagem sobre a ExpoJardim e a convenção 
da Stihl que tiveram lugar no passado mês de 
março, na Batalha.
Espero que goste e já sabe que pode enviar-nos 
as suas sugestões para o email catarinagon-
calves@lobodomar.net.

Boas leituras,
Catarina Gonçalves

EN PT

Catarina Gonçalves 
Editor-in-chief
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Located in the Central Region of Portugal, Castelo 
Branco is the largest city in South Beira Interior. With 
considerable industrial development, had the merit 
of facing the most recent years of economic crisis, 
creating the necessary conditions to minimize the 
social impact on the population.
Contrary to the disorderly urban sprawl of the 1970s, 
early in the 1990s a more rigorous urbanization plan 
was initiated. The fact that the military left the city 
in the 80s also contributes to the result that we are 
seeing today. The Municipalitie acquired some of 
the emblematic buildings of the center, namely the 
Convent of St Antonio, which belonged to those.
But the great impulse was given with Polis Program 
in the beginning of the 21st century, Castelo Branco 
reborns.
One of the most obvious aspects is that the cars are 
removed from the city center, underground parking 
was built, thus changing the face of the historic area.
As far as green spaces are concerned, several parks 
and gardens are in place, and two are already 
planned and will be ready in 1 to 3 years.
In this work we chose 8 spaces of the most diverse 
typologies and whose visit we recommend.
The city can be a destination for Garden Tourism 
combined with Nature and Cultural Tourism . The 
development of the municipality in an integrated way 
is the strategy, as confirmed by  
Dr. Luís Correia, President of the City Council in an 
interview which can be seen and heard in full in this 
magazine.

Situada na  Região Centro, Castelo Branco é  maior 
cidade da Beira Interior Sul, com um desenvolvimento 
industrial de considerável dimensão, teve o mérito de 
enfrentar  os anos da crise económica  mais recentes 
criando as  condições  necessárias para minimizar o 
impacto social junto das populações.  
Contrariando a expansão urbana desordenada da dé-
cada de 70, já na década de 90 do século passado, 
foi dado início a um plano de urbanização mais rigo-
roso. O facto dos militares terem deixado a cidade em 
defenitivo em 1992,  também contribui para o resul-
tado que atualmente  aqui encontramos, a autarquia  
adquiriu  alguns dos edifícios  emblemáticos do centro, 
nomeadamente o Convento de Stº. António, que es-
tava sobre a alçada daqueles.
Mas o grande impulso foi dado  com  Programa  Polis  
já no  início do século XXI,  Castelo Branco como que 
renasce.
Um dos aspetos mais evidentes passa pelo facto de 
serem retirados os automóveis do centro da cidade cri-
ando parqueamentos subterrâneos,  mudando assim o 
rosto do centro histórico.
No que aos espaços verdes diz respeito, estão implan-
tados  vários parques e jardins e ainda dois em projeto 
que estarão prontos dentro de 1 a 3 anos.
Neste trabalho elegemos 8 espaços das mais diversas 
tipologias e  cuja visita recomendamos.
A cidade como um destino para o Turismo de Jardins 
aliado ao Turismo de natureza e cultural, é de   realçar. 
O desenvolvimento do concelho de forma integrada é 
a estratégia da autarquia tal como nos confirmou em 
entrevista o Presidente da Câmara  Dr. Luís Correia, e 
que pode ver e ouvir na integra mais à frente.

Municipalities and their Green Spaces | Autarquias e os seus Espaços Verdes

cb

Texto: Luisa Mendes/ CMCB  Fotografia: Vasco de Melo Gonçalves

EN PT
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MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO:

•	 AREA/ÁREA: 1438 KM²

•	 POPULATION POPULAÇÃO: 54 000 

INHABITANTS/HABITANTES

•	 NUMBER OF PARISHES / NÚMERO DE 

FREGUESIAS: 19

•	 TEAM DEDICATED TO GREEN SPACES/

EQUIPA DEDICADA AOS ESPAÇOS VERDES: 

21 

1

3

4

5

2



56

1

2

4

5

JARDIM DO PAÇO EPISCOPAL
É incontornável o peso do Jardim do Paço 
Episcopal. Tem sido ao longo de décadas o 
ex-líbris da cidade, atrai em média 24 000 
visitantes ao ano e provenientes de todas as 
partes do mundo.

HISTÓRIA DO PAÇO E DO JARDIM.
O jardim do Paço Episcopal de Castelo 
Branco é um dos mais originais exemplares 
do barroco em Portugal. Em especial no que 
respeita à estatuária; aos aspetos simbólicos e 
à disposição dos seus elementos em percursos 
temáticos.
Em finais do séc. XVI, D. Nuno de Noronha, 
bispo da guarda, mandou construir o Paço 
Episcopal
A obra de edificação teve início em Maio de 
1596 concluindo-se dois anos mais tarde. O 
edifício destinava-se a moradia temporária 
dos prelados, durante os períodos do Inverno, 

uma vez que o clima de Castelo Branco era 
um pouco mais ameno que o da Guarda. Em 
1771, com a criação da diocese, o Paço de 
Castelo Branco tornou-se, então, residência 
episcopal de caráter permanente. 
O jardim articula-se em vários planos, 
terraços, cada um decorado de forma diversa, 
com diferentes imaginários. Para além da zona 
do designado “Jardim Alagado” formado por 
um tanque de planta quadrilátera irregular, 
existe um terraço superior, sobranceiro a todas 
as áreas. A tipologia construtiva do Paço 
influenciou muitas das construções da época e 
posteriores, tendo-se tornado numa referência 
para a arquitetura daquela zona. Foi o Bispo da 
Guarda, D. João de Mendonça (1711-1736) 
que encomendou e provavelmente orientou as 
obras do Jardim. Mais tarde, já no fim do séc. 
XVIII, o segundo bispo da Diocese de Castelo 
Branco, D. Vicente Ferrer da Rocha fez ali obras 
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de algum relevo. 
Em 1786, deu-se grande incremento à 
aquisição de peças ornamentais que povoaram 
todo o Paço, quinta e jardins. 
Em 1911, o Jardim passa para as mãos da 
Câmara Municipal por arrendamento e em 
1919 esta adquiriu o Jardim a título definitivo.
Este jardim, em forma retangular, é dominado 
por balcões e varandas com guardas de ferro 
e balaústres de cantaria. Apresenta cinco 
lagos, com bordos trabalhados, nos quais 
estão instalados jogos de água. No patamar 
intermédio da Escadaria dos Reis existem 
repuxos e jogos de água surpreendentes. 
Por entre os canteiros de buxo erguem-se 

simbólicas estátuas de granito, em que se 
destacam os Novíssimos do Homem, Quatro 
Virtudes Cardeais, as Três Virtudes Teologais, 
os Signos do Zodíaco, as Partes do Mundo, as 
Quatro Estações do Ano, o Fogo e a Caça. 
Dispostos à maneira de escadório, encontram-
-se representados os Apóstolos e os Reis de 
Portugal até D. José I. 
No patim superior, encontram-se estátuas 
alusivas ao Antigo Testamento e à simbologia 
da água como elemento purificador. O 
Jardim Alagado, tanque floreado de curvas 
bem delineadas e canteiros de flores, tem ao 
centro um repuxo de cantaria por três golfinhos 
entrelaçados e encimados por uma coroa. 
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Este jardim beneficiou de uma profunda 
e complexa intervenção de restauro e 
conservação, no âmbito do Programa Polis 
(2003), a nível de tratamento de vegetação, 
reintrodução de espécies vegetais originais, 
recuperação dos sistemas de águas, iluminação 
cénica e drenagem. 
A intervenção contemplou também na limpeza 
da cantaria e recolocação de estátuas nos locais 
originais, recuperação dos muros e do tanque 
principal, sob a cascata de Moisés. Durante a 
intervenção foi descoberto o sistema hidráulico 
perfeitamente intacto, construído em 1725, 
estando-se a proceder à sua conservação e 
restauro.
Está em curso a ligação pelo jardim ao Museu 
de Francisco Tavares Proença Júnior (atualmente 

instalado no antigo Paço Episcopal) e que vai 
permitir a quem visita a oferta integrada do 
espaço museológico e do espaço de jardim.
Interessante ainda a criação de um arquivo 
em 3D das esculturas aqui existentes, 
salvaguardando um património para o futuro 
e como apoio ao trabalho dos cantoneiros. 
Este trabalho está a ser desenvolvido por uma 
das empresas do CEI-Centro de Empresas 
Inovadoras, a FabLab, dedicada à fabricação 
digital e prototipagem rápida.
Este espaço tem 1 vigilante e um jardineiro em 
permanência. Existe um reforço em épocas de 
maior trabalho como por exemplo aquando da 
poda dos buxos aqui existentes.
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Autor do Projeto: Bispo da Guarda, D. João de Mendonça 

Ano de construção: 1711-1736 

Manutenção a cargo: CMCB

Área: 5.940m2

Espécies vegetativas a destacar: 
Buxus usados na topiária do jardim

Tipo de espaço: Jardim Barroco

Localização: Rua Bartolomeu da Costa,
6000 - 773 Castelo Branco

Entrada  Paga: 2€; Seniores (+ 65): 1€; Grupo (+10): 1€; 
Estudantes e Crianças até aos 10 anos: Gratuito

Horário:
09h00-19h00 (abril a setembro)
09h00-17h00 (outubro a março)

Website: www.cm-castelobranco.pt e www.albigec.pt
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PARQUE DA CIDADE
“...QUASI UM SEGUNDO JARDIM”.
ERA ASSIM QUE EM 1853 PORFÍRIO DA SILVA 
DESIGNAVA A QUINTA DO PAÇO EPISCOPAL, 
TAL ERA A BELEZA E ORGANIZAÇÃO DAS 
SUAS HORTAS AJARDINADAS.

O parque integra 10 hortas  a serem geridas 
pela autarquia e que pretendem recriar as 
antigas Hortas da Quinta do Paço Episcopal. 
Vão ter uma função pedagógica, alertar os 
utentes do Parque para a importância do 
cultivo dos produtos para o próprio consumo.
Segundo os autores do projeto: “O objetivo 
desta requalificação foi o de reordenar o 
espaço em conformidade com as expectativas 
e novas funções que as áreas verdes e de lazer 
devem assegurar, à luz da vida urbana e das 
solicitações dos frequentadores.
O projeto concretizado contemplou a 
preservação dos elementos relevantes, 

nomeadamente a pérgula e a sua glicínia, um 
maciço de cedros a Sul, a Mata dos Loureiros 
a Nascente, os elementos de água mais 
estruturantes, a Porta de Roma e o gradeamento 
e portão de entrada.
A presença da água, real ou aparente (de que 
a caleira desenhada no pavimento desde a 
entrada até à fonte da Mata dos Loureiros é 
o melhor exemplo) é memória constante de 
tempos passados, elemento de ligação entre o 
Jardim do Paço, o Parque da Cidade e a Mata 
dos Loureiros.”
A água é transversal aos espaço verdes em 
Castelo Branco a que não serão alheias as 
temperaturas elevadas que se fazem sentir nos 
meses de Verão.
A fonte que se encontra na transição entre o 
parque mais formal e a zona de mata é um 
trabalho de azulejo do Mestre Cargaleiro.



Autor do Projeto: Biodesign Arquitetos 

Ano da requalificação: 2003 (no âmbito do 
Programa Polis) 

Manutenção a cargo: CMCB

Área: 15.000 m2

Espécies vegetativas a destacar: Melias, 
vinha, amoreiras, maracujás, loureiros, 
olaias.....

Tipo de Espaço: Parque público de lazer com 
parque infantil e pequena mata

Localização: Rua Bartolomeu da Costa
6000-773 Castelo Branco

Entrada  Gratuita 
Horário:
09h00-23h00 (abril a setembro) 
09h00-19h00 (outubro a março) 

Website: 
www.cm-castelobranco.pt e www.albigec.pt
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CASTELO TEMPLÁRIO,  
MIRADOURO DE 
SÃO GENS E JARDINS

É um jardim de contemplação. Faz a ligação 
entre o nível mais alto e a cidade mais abaixo 
a partir de uma pronunciada inclinação em 
escadaria. O miradouro tem um patamar 
ajardinado localizado entre o Castelo e a 
cidade mais antiga em baixo. Aqui encontramos 
vários planos de água com repuxos   muito 
refrescante nos dias mais quentes. Local para 
passeio e para descansar, com uma vista 
panorâmica de toda a cidade e com a Serra da 
Estrela ao longe e em dias limpos, uma área 
vasta que se prolonga até à Raia. Daqui tem 
também a visão de cima do  Jardim do Paço 
Episcopal e do Parque da Cidade.
Originalmente construído para camuflar os 
depósitos de abastecimento de água à cidade, 
este espaço foi integralmente recuperado no 
âmbito da Intervenção Polis. 
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Autor do Projeto: ND

Ano da Construção: Década de 40 século XX

Manutenção a cargo: CMCB

Área: 10.860 m2

Espécies vegetativas a destacar: 
Bergenias e Iris nos planos de água

Tipo de Espaço: Miradouro e Jardim de Lazer

Localização: Castelo 
6000  Castelo Branco

Entrada  Gratuita 
Horário:
09h00-19h00 (abril a setembro)
09h00-17h00 (outubro a março)

Website: 
www.cm-castelobranco.pt e www.albigec.pt
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PARQUE URBANO DA CIDADE
Na transição entre a cidade e a zona industrial. 
Com espaço de lazer e desportivo, a pista 
de Atletismo funciona desde Setembro 2015. 
A pista está homologada pela Federação 
Portuguesa de Atletismo e está preparada para 
receber provas nacionais e internacionais.
Com oito corredores para corrida, a pista 
tem uma estrutura completa que permite a 
prática de atletismo nas suas várias disciplinas, 
incluindo o lançamento do peso, lançamento 
do disco e do martelo, lançamento do dardo, 
prova com obstáculos, salto em altura, salto 
com vara, salto em comprimento e triplo salto.

A pista está integrada no Parque Urbano, num 
complexo amplo, que inclui campos de futebol 
com relva sintética, piscina praia e piscinas 
cobertas, uma lagoa, um parque de skate  e 
espaços de manutenção.
Mediante uma parceria estabelecida entre 
o Município e a Associação de Atletismo de 
Castelo Branco, a gestão do espaço assegura 
a prática desportiva a atletas, a alunos dos 
cursos superiores de Educação Física e à 
comunidade em geral.
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Autor do Projeto: ND

Ano da Construção: 2005

Manutenção a cargo: CMCB

Área: 75 Hectares

Espécies vegetativas a destacar: 
A maioria das espécies são arbóreas com 
muitos pinheiros mansos

Tipo de Espaço: Parque público desportivo e 
de  lazer com Piscina Praia

Localização: Parque Urbano da Cidade
6000  Castelo Branco

Entrada  Gratuita 
Horário:
09h00-19h00 (abril a setembro) 
09h00-17h00 (outubro a março) 

Website: 
www.cm-castelobranco.pt 
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PROJECTO PARQUE DO BARROCAL

O Barrocal encontra-se localizado na zona 
sul da cidade de Castelo Branco, flanqueado 
a Sudoeste pelo Bairro de N. SRª do Valongo 
e pelas quintas da Pipa, a este, pelo Bairro 
da Carapalha, e a norte pela Av. da Europa, 
paralela à Linha da Beira Baixa.
O Parque deverá constituir-se como uma 
singularidade de exceção da cidade e da 
região, aspirando a ter um impacto ainda 
mais vasto, quer nacional, quer internacional. 
Trata-se de uma área naturalizada de grande 
dimensão (40 ha), localizada em plena zona 
urbana, e com características geológicas e 
paisagísticas particulares, muito diferentes 
das situações já existentes e das tipologias 
convencionais de parque urbano.
O conceito traduz assim uma estratégia 
programática e formal inspirada e ancorada 
nas aptidões e condicionantes do Sítio, 
considerando-se estas últimas como 
oportunidades de excelência para estabelecer 

uma tipologia diferenciada entre Parque 
Urbano e Parque Natural. Constituirá um 
Parque Urbano, na medida em que se encontra 
inserido em plena cidade, mas é sem dúvida 
um Parque com valor natural pelas suas 
características intrínsecas, e pelo estado de 
preservação que apresenta.
Sendo um importante ponto de interesse 
natural, pelos valores geológicos e paisagísticos 
presentes, tem um grande potencial nas áreas 
da Ciência e Conservação da Natureza, mas 
também, e dada a sua inserção na cidade, 
como espaço de Recreio e Lazer.
Sob o ponto de vista da interpretação, permite 
ainda a leitura da evolução do espaço urbano 
de Castelo Branco, desde a colina no Castelo 
Templário, à cintura de quintas agrícolas, 
à industrialização associada à linha férrea, 
e às urbanizações mais recentes. Para sul, 
as paisagens estendem-se até à estação 
arqueológica do Monte de S. Martinho (Sítio 

Entrada

Texto e Ilustrações: Topiaris
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Chave do Barrocal

Merendas

Percurso dos Penedos
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de Interesse Geológico), ao limite dado pela 
Escarpa de falha do Ponsul (Geomonumento 
de importância tectónica), e à extensa Campina 
Albicastrense.
As propostas integradas no projeto foram 
desenvolvidas no sentido de abrir a 
possibilidade à população local e exterior de 
usufruir do Barrocal, num total respeito pelos 
seus sistemas naturais, dando a conhecer os 
valores geológicos, botânicos, Faunísticos, e 
paisagísticos, sem comprometer a identidade e 
a sua preservação. A constituição do Parque 
deverá possibilitar o contacto e a divulgação do 
Sítio e reforçar a importância de salvaguardar 
esta unidade de características únicas, inserida 
em contexto urbano. É, aliás, intenção do 
projeto contribuir para a sua classificação 
como ‘Monumento Natural’. 
O Parque do Barrocal integra um conjunto de 
elementos singulares, associados aos penedos 
e a zonas mais abertas de clareira, unidos por 
caminhos pedonais, em passadiços de madeira 
e metálicos e em saibros, que estabelecem 
percursos de recreio e interpretação, sendo 

em si mesmos eixos de recreio e interpretação 
e, ainda, uma forma segura e protegida de 
contactar com as diversas partes do local.
O parque possuirá cinco entradas, sendo a 
principal a que contacta com a Rua Adelino 
Semedo Barata. Entre várias zonas haverá 
um anfiteatro que se encaixa numa depressão 
rochosa, abrindo-se em vistas para o Monte 
de S. Martinho, a sul. Com uma capacidade 
para cerca de 250 pessoas, será construído em 
madeira robusta, com tratamento próprio para 
exterior. A formalização deste espaço assume a 
presença dos penedos entre as suas bancadas, 
ajustando-se de forma natural à topografia 
existente. Este será o espaço de eventos 
e espetáculos por excelência, possuindo 
condições acústicas muito favoráveis. 
O Caminho dos Penedos integra três 
miradouros, dois dos quais implantados 
sobre os penedos de cota mais elevada, 
permitindo vistas privilegiadas para Nossa 
Senhora de Mércoles, e para a extensa 
campina Albicastrense. Estes mirantes terão 
forma circular, e pavimento em gradil. Serão 

Parque Infantil
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ARQUITECTURA PAISAGISTA - TOPIARIS
Teresa Barão (coordenação)
Luís Ribeiro
Catarina Viana
Elsa Calhau
André Godinho
Rita Salgado
Bartolomeu Perestrelo

ARQUITECTURA
Sérgio Sousa Marques | arquitecto responsável
Miguel Rui Paulo
António Franco Marciano

circunscritos por guardas metálicas, com rede 
para maior proteção aos visitantes, nas quais 
serão soldadas placas interpretativas que 
permitirão o entendimento da geomorfologia, 
da paisagem e das suas especificidades.
Haverá um Parque de Merendas que será 
composto por um conjunto de plataformas 
encaixadas entre rochas, em zonas onde já se 
verifica a presença de vegetação. Encontram-se 
propostas em betão, e serão complementadas 
por mesas e bancos, bebedouro|bica, 
papeleiras e RSU, e ainda, por estruturas de 
ensombramento idênticas às desenhadas 
para o núcleo de recepção. Estas estruturas 
modelares permitem associações e encaixes 
de várias unidades configurando padrões 
formalmente interessantes, e garantindo 
as necessárias condições de conforto aos 
visitantes. Com excepção de uma, todas as 
bolsas são acessíveis a pessoas com mobilidade 
condicionada.
Os percursos constituem o grande equipamento 
da zona Central Oeste do Parque do Barrocal 
que será construído numa segunda fase. 
Asseguram a ligação entre as várias partes, 
configurando em si mesmas plataformas de 
interpretação e de recreio e lazer privilegiadas.
Os caminhos foram agrupados em tipologias 
de acordo com o nível de importância, largura 
e tipo de pavimento. Existirão Percursos, 
Carreiros, Trilhos e Trilhas: Carreiro dos 
Rosmarinhais, Carreiro do Javali, trilhos do 
Ribeiro, das Carvalhiças e das Merendeiras; 
Trilhas das Cabras e do Ponsul.
A proposta de estrutura verde para o Parque 
encontra-se intimamente ligada ao conceito 
do projeto, que pretende manter os valores 
naturais existentes e que são possíveis observar 
no local através de percursos e estruturas 
simples que proporcionam aos visitantes 
experiencias diferenciadas, numa grande 
comunhão com os valores intrínsecos do Sítio 
e da paisagem envolvente. Assim, o projecto 
contempla a plantação de vegetação de 
protecção e enquadramento apenas ao longo 
da rua nascente, sendo que nas restantes áreas 
serão implementadas acções de limpeza e 
regeneração natural da vegetação existente.

Observatório de Aves

Portaria

Mirante da Picota
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PROJECTO PARQUE URBANO CRUZ DE MONTALVÃO

A criação do futuro parque da Cruz de 
Montalvão tem como objetivo dotar a zona 
periférica e de recente expansão urbana, a 
sul do centro histórico, de um espaço com 
um importante valor de vivência social e de 
natureza.  Localizado entre o Barrocal e o novo 
Parque da Cidade, este parque constituí uma 
importante peça na continuidade da estrutura 
verde da cidade, potenciando a relação entre 
o viver urbano e o contacto com a natureza.
Com o desafio de projetar uma área com 
cerca de 21ha, a proposta de desenho para 
o Parque Urbano Cruz de Montalvão baseou-
-se no conceito “naturalmente urbano”, que 
se caracteriza pela complementaridade entre 
funções urbanas e o espaço de natureza 
construída. 
A expressão deste conceito é dada pela 
integração de uma importante ligação urbana 
no desenho do parque, que se denominou 
de “artéria verde”. A artéria tem como 

objetivo potenciar as ligações já existentes 
entre o centro histórico e os pólos educativo 
e comercial, tornando o parque um lugar de 
passagem frequente e um espaço que favorece 
a deslocação pedonal e ciclável da cidade. 
O conceito “naturalmente urbano” estende-
-se ainda à importância da integração num 
ambiente naturalizado de uma sequência de 
programas, dotando-os de uma ambiência 
única. 
Ao nível programático os espaços mais 
importantes e que formam o núcleo do 
parque são o grande relvado, com cerca de 
1ha, o anfiteatro natural e a praça, onde se 
encontra o espaço associativo, o pequeno 
anfiteatro de pedra e os jardins de fresco. 
Tendo em consideração o clima de Castelo 
Branco, nomeadamente as altas temperaturas 
atingidas durante o Verão, a criação de uma 
densa arborização nas áreas com maior 
intensidade programática tornou-se evidente, 

Plano Geral

Texto e Ilustrações: VMDO / Arquitectura Paisagista, Lda
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ARQUITECTURA PAISAGISTA:
Atelier VMDO / Arquitectura Paisagista, Lda
Verónica Mota Almeida, Diamantino Oliveira, 
Maria João Próspero
Visualização 3D | Pedro Almeida

pretendendo-se que esta garanta a sombra e o 
fresco necessários ao conforto dos utilizadores.
A área com maior intensidade programática, 
localizada na parte superior do parque, é 
complementada por uma área de caráter mais 
cénico, na parte inferior, onde se pretende 
valorizar a importância da ecologia local. 
Nesta área, de relevo mais ondulado, propõe-
-se a manutenção do coberto arbóreo existente, 
constituído por flora autóctone (oliveira, 
azinheira e sobreiro), e a criação de uma grande 
área de vegetação autóctone e mediterrânica 
em pleno solo urbano, pretendendo-se assim 
valorizar o conhecimento e o valor estético 
desta flora (e fauna associada) nas presentes 
e futuras gerações. Esta opção, nem sempre 
comum na conceção de parque urbanos, 
permite aumentar de forma significativa a 
sustentabilidade ambiental da intervenção, 
pela adaptação da flora ao rigoroso contexto 
climático e pedológico que se fazem sentir neste 

território, diminuindo ainda as necessidades 
hídricas para a manutenção da vegetação. 
No final, espera-se que todo o espaço do 
parque proporcione e potencie a importante 
ligação entre homem, urbanidade e natureza, 
e que, através das soluções encontradas, se 
possa desenvolver um espaço público que 
contribua significativamente para a vivência, 
cultura e qualidade de vida dos habitantes de 
Castelo Branco.

Artéria

Anfiteatro

Corte - Vegetação Mediterrânea

Corte - Clareira
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“WHEN WE THINK OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE WE ARE ALREADY RICH, TRANSFORMING THE 
CITY INTO A GREEN CITY REINFORCES THIS IMAGE EVEN MORE ....”

DR. LUÍS CORREIA, MAYOR OF THE CITY OF CASTELO BRANCO 

“QUANDO PENSAMOS EM PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL JÁ SOMOS RICOS, TRANSFORMAR  A 
CIDADE NUMA CIDADE VERDE VEM REFORÇAR AINDA MAIS ESSA IMAGEM....” 

DR. LUÍS CORREIA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CASTELO BRANCO. SEEING THE FUTURE.
CASTELO BRANCO. VISÃO DE FUTURO.

Castelo Branco, its Gardens and Green Spaces, 
influence the daily life of all “albicastrenses”, increasing 
their quality of life and in a perspective of social 
innovation, especially with the creation of city gardens 
to cultivate fruits and vegetables.
These diverse and rich spaces can have a more sporting 
or recreational component for those who live here but 
can also take on a touristic dimension  for those who 
visit the city, namely the Jardim do Paço Episcopal, one 
of the most beautiful in Portugal.
The city as a destination for GardenTourism allied to 
the  Nature and Cultural Tourism is worth notice.   The 
development of the municipality in an integrated way 
is the strategy followed  as confirmed to us  Dr. Luís 
Correia.

EN PT

Castelo Branco os seus Jardins e Espaços Verdes, in-
fluenciam o quotidiano de todos os albicastrenses, 
aumentando a sua qualidade vida e numa perspetiva 
também de inovação social, nomeadamente com a 
criação das hortas urbanas.
Estes espaços tão diversificados e ricos têm uma com-
ponente mais desportiva ou de lazer para quem aqui 
vive, mas também podem assumir uma componente 
turística para quem visita a cidade, nomeadamente o 
Jardim do Paço Episcopal um dos mais belos de Por-
tugal.
A cidade como um destino para o Turismo de Jardins 
aliado ao Turismo de Natureza e Cultural, é de   realçar. 
O desenvolvimento do concelho de forma integrada é 
a estratégia da autarquia tal como nos confirmou em 
entrevista o Presidente da Câmara Dr. Luís Correia e 
que pode ver e ouvir na integra neste filme.

INTERVIEW | ENTREVISTA
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PARQUE URBANO DAS VIOLETAS

Um equipamento dedicado ao lazer e à prática 
desportiva, que veio valorizar a urbanização já 
existente.
Dotado de equipamento de desporto de 
manutenção, parque infantil, percursos 
pedestres e de manutenção, zonas de descanso 
equipadas com bancos.
O espaço integra três zonas verdes, 
apresentando, no seu conjunto, 1125 novas 
árvores.
Desde julho de 2016 o Parque está dotado 
duma solução de rega piloto integrada 
no projeto Castelo Branco Smart City” 
desenvolvida também por uma das empresas 
do CEI-Centro de Empresas Inovadoras. 
Primeiro houve a instalação de Wifi gratuito 
a partir de duas antenas alimentados por 
energia solar.  Posteriormente foi efetuada a 
ligação dos 40 pontos de rega a um sistema 
centralizado de controlo que por sua vez está 
ligado à Internet.
Este sistema permite efetuar a gestão por 
controlo remoto a partir de um computador ou 

OUTROS ESPAÇOS:

tablet. Permite efetuar alterações nos programas 
de rega que usam informação meteorológica e 
gera alertas em caso de avaria.
O objetivo é alargar este sistema a todos as 
zonas verdes da cidade, otimizando custos: 
evitando as deslocações frequentes dos 
funcionários aos locais; ajudar na poupança 
de energia e de água.
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QUINTA DO CHINCO
90 HORTAS URBANAS UM EQUIPAMENTO 
EXEMPLAR.
Tenho otimismo! As hortas urbanas começaram 
a dar a volta, …....o conhecimento do que 
é a nossa paisagem e daquilo que ela pode 
produzir vai permitir uma dignificação da vida 
das populações. 
Gonçalo Ribeiro Telles sobre “O futuro das 
cidades em Portugal (2012 entrevista Jornal 
Arquiteturas)

Abro esta apresentação do espaço da Quinta 
do Chinco com as palavras do grande mestre, 
Arquiteto Paisagista e Ecologista, Gonçalo 
Ribeiro Telles, grande defensor das hortas 
urbanas no nosso país.
Este espaço em concreto prevê a pequena 
agricultura em contexto urbano. Com espaço 
de apoio para realização de workshops e 
formações para os utentes da Quinta do Chinco. 
O objetivo é a promoção do intercâmbio entre 
os utilizadores das hortas, cultivo de hortícolas 
e aromáticas para consumo próprio e ainda a 
ligação entre dois bairros da cidade de Castelo 
Branco, Ribeiro das Perdizes e Carapalha. 
Os habitantes de Castelo Branco têm agora 
a oportunidade de se candidatarem a usufruir 
de um lote de terreno integrado em ambiente 
controlado e de grande qualidade. Com um 

ponto de água em cada talhão e espaço de 
arrumos. 
Estabelecer cooperação entre os utentes dos 
90 lotes no sentido de otimizar a produção e 
partilhar recursos. Muito importante também 
a vertente de reintegração social dos mais 
desfavorecidos que neste contexto ficam a 
fazer parte dum “ecossistema” útil e  amigo e 
passam a ter acesso  a formação que vai ser 
possível obter neste enquadramento.
No momento da nossa visita estavam em fase 
de ultimar as infraestruturas e ainda não estava 
100% definido o regulamento de utilização 
destas hortas urbanas, mas o que observámos 
perspetiva grande sucesso para esta iniciativa. 
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