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Castelo  
Branco 



   Castelo Branco situa-se na Península 
Ibérica, em Portugal, na Europa 
Ocidental. 
   Tem como concelhos : 
-Covilhã; 
-Belmonte; 
-Penamacor; 
-Fundão; 
-Sertã; 
-Idanha a Nova; 
-Oleiros; 
-Proença-a-Nova; 
-Vila de Rei; 
-Vila Velha de Ródão; 
-Castelo Branco. 
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Jardim do Paço Episcopal 



A Senhora de Mércules é 
uma festa tradicional em 
Castelo Branco que começa 
geralmente em abril. Esta 
festa tem várias diversões 
como: carrinhos de choque, 
carrosséis e comes e bebes. 



 A Biblioteca Municipal de Castelo Branco, situada no espaço 
do antigo quartel do Regimento de Cavalaria, foi inaugurada a 28 de 
junho 2007. Tem mais de cento e cinquenta mil livros. 



   A estátua foi concebida com o 
intuito de homenagear Amato 
Lusitano (1511 – 1568), famoso 
médico e escritor, de ascendência 
judaica, nascido em Castelo Branco, 
ao qual os pais deram o nome de 
João Rodrigues. Tirou o curso de 
medicina em Salamanca (Espanha) 
em 1533, exerceu pouco tempo 
medicina em Portugal, de onde 
partiu para fugir à inquisição. 
Exerceu medicina ao longo da sua 
vida em várias cidades europeias, 
vindo a morrer de peste em 
Tessalónica. 

Dr. João Rodrigues 



   O Centro de Cultura 
Contemporânea de Castelo 
Branco (CCCCB), propriedade da 
Câmara Municipal, pretende 
promover e divulgar a cultura 
contemporânea, estimular a 
criação artística, trabalhar a 
criação e formação de novos 
públicos. 
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