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Projeto de parque português vence prémio mundial
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Projeto de parque português vence prémio mundial

Viagem ao centro
do Barrocal

Se gostas de natureza, toma nota deste nome: Parque do Barrocal. O
seu projeto acaba de vencer um prémio mundial na área da arquitetura.
Situa-se em Castelo Branco, em pleno Geopark Naturtejo inserido na Rede
Mundial da Unesco, e mostra-te 40 héctares com uma história da mais de
300 milhões de anos.

O projeto do parque português do Barrocal, que abriu portas em Castelo Branco,
no passado dia 7 de novembro, venceu o
prémio mundial World Architecture News
Awards, na categoria Urban Landscape. O
concurso decorreu em Inglaterra, reuniu
candidaturas de todo o mundo, tendo o
projeto desenvolvido pela Topiaris ganho o
prestigiado prémio.
O Parque do Barrocal situa-se em Castelo
Branco, em pleno Geopark Naturtejo inserido na Rede Mundial da Unesco, e mostrate 40 héctares com uma história da mais
de 300 milhões de anos.
Se gostas da natureza, esta é uma boa
opção para usufruires do contacto com o
meio ambiente. O parque apresenta percursos bem definidos, com passadiços,
quatro miradouros (Picota, S. Martinho,
Mércoles/Campina, e Águias), observatório
de aves, espaços para crianças, dois parques de estacionamento, mobiliário urbano, uma cafetaria e estruturas de ensombramento.

O espaço tem início no passadiço principal que serpenteia uma pequena subida e
nos leva ao cimo do Parque. É desse local
que se começa a ter uma vista diferente
sobre a cidade. Continuamos a caminhada agora em passadiços de madeira, que
nos conduzem aos diferentes miradouros.
Um deles está ligado por uma ponte suspensa. O modo como os percursos estão
definidos, em harmonia com a natureza,
convidam ao passeio e levam-nos até um
túnel de sombra, ao fim do qual temos
um outro miradouro.
Na perspetiva de preservar o espaço e os
equipamentos, o parque foi vedado. Tem
cinco entradas diferentes, sendo que antes
da principal, junto à variante, fica localizado um pequeno parque de estacionamento. Após o portão da entrada principal
acede-se ao grande espaço de receção do
Parque, constituído por um conjunto de
pequenos edifícios modulares.
Os percursos estão feitos de forma a que
caminhada seja leve e com pouca dificuldade. Mas quem preferir sair dos trilhos
pode fazê-lo e descobrir o resto da área.

A importância deste novo espaço português ficou patente no prémio agora obtido
e também na avaliação que a rede mundial
de geoparques efetuou ao Parque, onde a
autarquia albicastrense investiu um milhão de euros.
Para este prémio foram apurados para a final outros projetos importantes como o Canal
Park (México); He Art Museum (Hong Kong);
Koge Kyst/Kose Shore (Dinamarca); Maitland
Levee and Riverlink Building (Austrália); Parque Central (Espanha); Salesforce Transit Center and Park (Estados Unidos); e Sankt Kjelds
Square and Bryggervangen (Dinamarca).
O Parque do Barrocal teve como arquitetos
Teresa Barão, Luis Ribeiro, Catarina Viana,
Elsa Calhau, André Godinho, Rita Salgado e
Ana Lemos. Envolveu ainda outros especialistas casos de Olavo Dias, Sérgio Sousa &
Gonçalo Santos, Bartolomeu Perestrello, Pedro
Delgado e Ana Tiago & Pedro Silva e Sousa.
Teresa Barão, na cerimónia que decorreu em
direto, mostrou-se, em nome de toda a sua
equipa, orgulhosa e honrada pelo prémio.
Aquando da candidatura a este prémio explicou, que “este é um parque especial, que sai

fora das tipologias normais deste tipo de espaços. No mundo inteiro não há muitos exemplos
como o Parque do Barrocal, que é uma área
natural, com 40 hectares, em plena cidade”.
José Augusto Alves, presidente de autarquia albicastrense, diz que “este prémio
é o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Topiaris através do seu projeto e pela ambição da Câmara de Castelo
Branco”. No seu entender com este prémio
“ganha a cidade, a comunidade albicastrense, o país e o mundo através desta pérola dos parques urbanos de natureza”.
Carlos Neto de Carvalho, diretor Científico do Geopark Naturtejo - território que
integra a rede mundial de geoparques
classificada pela Unesco, explica que o
Parque do Barrocal “é, até agora, o maior
investimento feito na valorização do seu
Património Geológico (no Geopark Naturtejo, que integra da rede mundial de
geoparques da Unesco). Será uma porta
aberta à cidade e uma importante atração turística natural no centro da região
a partir da qual o visitante pode percorrer o resto do território”. i

Magazine
Gamer
Olá nesta edição do Magazine Gamer vou falar sobre
a primeira consola portátil
da Nintendo o Game & Watch.
Na verdade, o Game & Watch é mais uma espécie de
séries de consolas em que
só podes jogar o jogo que
já vem incluído.
Os Game & Watch são normalmente constituídos por
um ecrã LCD monocromático, ao estilo de uma calculadora e alguns botões de
ação.

 Letter to you

Bruce Springsteen

Os Croods: Uma Nova Era

Os Croods já tiveram a sua dose de perigos e desastres, desde
as presas de bestas pré-históricas até ao fim do mundo, mas
agora enfrentam o seu maior desafio de sempre: outra família.
Os Croods necessitam agora de um novo lugar para viver. E, assim sendo, esta família pré-histórica aventura-se pelo mundo
em busca de um lugar mais seguro ao qual possam chamar Lar.
Quando descobrem um paraíso murado que corresponde às suas
necessidades pensam que os seus problemas estão resolvidos…
mas há um senão -aí vive já outra família: os Megamanos. i

O Meu Primo Desajeitado

O CEO de uma empresa internacional de vinhos reúnese com o seu desajeitado primo para renovar o contrato da sociedade, autorizando que seja ele a gerenciar
a marca, o que faz com que toda esta mudança desça
por um buraco de aventuras e divertidas catástrofes.
i
Título original: Mon Cousin; Comédia; Data de Estreia: 24/12/2020; Realização: Jan Kounen; País: França; Idioma: Francês
Fonte: Castello Lopes

Título original: The Croods: A New Age; Animação; Data de Estreia: 03/12/2020;
Realização: Joel Crawford; País: EUA; Idioma: Português;
Fonte: Castello Lopes

O nome Game & Watch surgiu porque este dispositivo
vem com um jogo(Game) e
um relógio digital (watch),
sendo que na época de lançamento desta consola não
existiam muitos relógios
digitais.
O primeiro Game & Watch
foi lançado em 1980. Chamado Ball, neste jogo tinhas, basicamente, de fazer com que as bolas não
caíssem no chão enquanto
fazias malabarismo. Simples, mas divertido na altura. Podias escolher entre o
modo A, só com uma bola,
ou, o modo B, com mais
bolas.

 Confetti 		
Little Birdy



Fado Jazz Ensemble
Júlio Resende

 All that ou can’t leave
behind – U2

 Essencial 		
Paulo Gonzo

 Positions 		

Ariana Grande

 Fine Line		
Harry Styles

 Na Quinta		

Panda e os Caricas

 2019 – Rumo ao Eclipse
Tiago Bettencourt

 Sozinhos à Chuva
D.a.m.a.

		
		

Fonte: Associação
Fonográfica Portuguesa

Assassin’s Creed Valhalla

Star Renegades

Parte numa missão épica em busca de glória na pele de
Eivor, uma lenda viking. Ataca os teus inimigos, cria a tua
povoação e aumenta o teu poder político para tentares
conquistar um lugar entre os deuses em Valhalla. i

Luta pela sobrevivência numa campanha emergente e
gerada de forma processual, com combates por turnos
táticos e reativos, que privilegiam interrupções e contraataques. Vais enfrentar um sistema de adversários inteligente, com oficiais inimigos que evoluem e podem ser
promovidos. i

Fonte: Playstation

 Positions		

Ariana Grande

Fonte: Nintendo

Diz a lenda que a inspiração para esta consola
veio do seu criador, Gunpei
Yokoi, ter visto um homem
de negócios num comboio
a brincar com uma calculadora. Foi nesse momento
que teve a ideia de criar
um relógio digital, que
também era um videojogo
em miniatura para matar
tempo.
Mais recentemente, nas comemorações do 35 aniversário do Super Mario a Nintendo lançou um Game &
Watch fo Super Mario Bros,
onde podes ver o tempo
e jogar Super Mario Bros.
Super Mario Bros The Last
Levels e uma versão de Ball
protoganizada por Mario.
Afonso Carrega
(Aluno do 10o ano)

 Lemonade – Internet

Money/Gunna/Stormz

 Sweet Melody
Little Mix

 See Nobody – Wes

Nelson & Hardy Caprio

 Midnight Sky
Miley Cyrus

 You broke me first

Pop Smoke ft Lil Tja

Trotinete Elétrica Xiaomi Mi
Electric Scooter M365 Pro Preta

Estão em todo o lado e dão imenso jeito para te deslocares sem
qualquer esforço. Este ano é obrigatório ter uma trotinete elétrica.
Este modelo é bastante prático pois tem um design único dobrável, é fabricado de liga de alumínio de classe aeronáutica e
pesa 14,2 kg. Além disso, adota um sistema avançado de travagem E-ABS, sistema de recuperação de energia cinética, sistema
de controlo de cruzeiro e sistema BMS inteligente. Chega rápido
a qualquer lugar e evita o trânsito ou esperar pelos transportes
públicos. Com esta trotinete vais brilhar. i
Fonte: PC Diga

Auriculares Samsung Galaxy
Buds Bluetooth

Se pretendes ouvir música, sem fios e sem qualquer ruído à tua
volta, os earbuds são a solução. Este gadget emparelha-se com
outro dispositivo, via wireless ou bluetooth e permite ouvir música
discretamente em qualquer lugar. Quando não estás a usar os auriculares deverás guardá-los na caixa onde a bateria dos mesmos
será carregada. Além de práticos permitem uma grande mobilidade e conforto. i
Fonte: PC Diga

 What you know bout
love – Pop Smoke

 Really Love – Ksi/Craig
David/Digital Farm

 Holy 		

Justin Bieber ft Chance

 Levitating 		
Dua Lipa

Fonte: APC Chart

