
 1

Discurso de Pascal Teixeira da Silva, Embaixador de  França 

por ocasião da imposição das insígnias de Officier des Arts et Lettres 

Cristina Castel-Branco, arquitecta paisagista 

Palácio de Santos, 25 de Julho de 2013 

 
 
 
 

Senhoras, Senhores, 
Caros Amigos, 
Cara Cristina Castel-Branco 
 
 
Quando se pensa na profissão que exerce de arquitecta paisagista, pensa-se 
naturalmente no jardim à francesa do qual se disse ser tanto obra de 
arquitecto, como de jardineiro. 
 
Sendo a construção do espaço o ponto essencial da arquitectura, a 
arquitectura paisagista é um dos seus desenvolvimentos que tem por alvo a 
paisagem. E a Cristina não irá certamente contradizer isto, depois de ter 
traduzido, em 2003, a biografia romanceada de André Le Nôtre, assinada 
pelo seu amigo Erik Orsenna. Este “homem feliz”, de origem modesta, criou 
jardins em Versalhes à imagem do seu rei. E, assim, desde Le Nôtre a 
influência de um jardineiro tornou-se comparável à de um ministro uma vez 
que um jardim pode revelar a queda de um poder através do ordenamento 
das suas áleas e das suas estátuas. Hoje, o paisagista, o arquitecto e o 
urbanista têm a seu cargo a construção de um espaço público onde se 
traduz a expressão e a consolidação do meio social. 
 
Por este motivo e, ainda, porque os seus projectos se enraízam na noção de 
tradição – como refere a página “filosofia” do sítio internet da sua agência 
ACB Arquitectura Paisagista,” – gostaria de evocar o seu percurso 
profissional servindo-me de algumas regras da composição de um jardim à 
francesa: o terraço  dominante sobre o jardim, a simetria  e por fim, o 
carácter espectacular  e surpreendente como o da sua carreira. 
 
Portanto, Cristina Castel-Branco, se a sua carreira fosse um jardim à 
francesa... 
 
do terraço  em altura, descobriríamos logo uma mulher de grande 
personalidade que se vê ao primeiro olhar, em quem a influência francesa e 
portuguesa completam uma formação anglo-saxónica. 
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Fruto de uma decisão paterna à qual deve render-se homenagem, entrou no 
Liceu francês Charles Lepierre “en septième” e, graças a um programa 
intensivo de aprendizagem da língua francesa, pôde, num só ano, dominar 
esta língua e entrar no “collège”, ora que, antes, não sabia uma palavra de 
francês. E ainda se lembra do nome da sua professora, a Madame Castex. 
 
Depois de ultrapassado este desafio, alargou os horizontes que iria integrar 
na sua vida de arquitecta paisagista, com uma licenciatura no Instituto 
Superior de Agronomia de Lisboa, em 1985. Prossegue a sua formação com 
um master em arquitectura paisagista na Universidade de Massachusetts, 
em 1989, graças a uma prestigiosa bolsa da Fundação Fullbrigt. E completa 
o seu percurso na escola de design da Universidade de Harvard. 
 
Com esta múltipla formação, a Cristina tem os  ingredientes todos para 
construir projectos muito ricos, cuja filosofia integra o tempo como dimensão 
do espaço: A filosofia da ACB Arquitectura Paisagista fundamenta-se no 
princípio quase poético de que a tradição é um progresso que teve sucesso. 
A aprendizagem de soluções antigas e bem adaptadas a séculos de uso leva 
a soluções contemporâneas enraizadas no respectivo ecossistema e que, 
por isso, podem sobreviver com elevados padrões estéticos e de 
durabilidade. 
 
Se a tradição é “um progresso que teve sucesso” então, deste terraço de 
onde se avista a sua carreira e onde decidi instalar-me, pode compreender-
se o impulso lírico de um antigo adido cultural desta Embaixada, quando 
escreveu: 
 
“O que seria Lisboa, Coimbra, Setúbal, Fátima ou Porto, sem si? Sem esta 
formidável vontade de impor a sua escrita verde e florida, de lembrar e de 
valorizar este magnífico património, de importar as mais raras espécies das 
antigas colónias portuguesas, de restaurar jardins botânicos excepcionais – 
que devem um pouco à França – como seria Portugal? As suas paixões são 
comunicativas. Ainda que o ambiente seja, sem dúvida, uma disciplina 
politicamente correcta, esta não é a sua história. Para si, a natureza, a 
defesa e a reconstrução dos jardins, a preservação dos estratos naturais das 
paisagens e da botânica fazem parte integrante da sua vida e nada 
conseguiria resistir-lhe!”. 
 
Depois desta passagem por cima do seu percurso, descemos deste terraço 
para admirar a simetria do jardim . 
 
Mesmo que o jardim seja o objecto da sua especialização, o conjunto das 
considerações que tece permite, ao mesmo tempo, realizar projectos e 



 3

conceptualizá-los escrevendo livros. E os seus jardins, assim como os seus 
livros, não param de traçar um vai e vem entre o presente e o passado 
criando uma verdadeira geometria temporal. 
 
Foi o que aconteceu, por exemplo, entre 1994 e 1997, quando dirigiu o 
restauro do Jardim Botânico do Palácio Nacional da Ajuda e, paralelamente, 
era responsável pela arquitectura da paisagem da Exposição Universal de 
1998. Nos anos seguintes, estes projectos deram origem a livros que relatam 
estas experiências tão importantes para si e para a cidade de Lisboa. 
 
Mas, dar conta deste trabalho de arquitecta paisagista não é suficiente. 
Durante esses mesmos anos, traduziu Erik Orsenna como tivemos ocasião 
de referir. Erik Orsenna torna-se seu amigo e muito “simetricamente” prefacia 
o seu livro Félix de Avelar Brotero – Botanista Português 1744-1828, 
publicado em 2004, com o qual dá a conhecer, no seu domínio de 
excelência, o jardineiro francês em Portugal e o jardineiro português em 
França. 
 
A Cristina Castel-Branco tornou-se também uma especialista da recuperação 
da gestão de jardins históricos e , ao mesmo tempo, do design ecológico 
aliando, mais uma vez, o passado ao futuro. 
 
Eu poderia multiplicar os exemplos em que os diferentes domínios de 
exercício (o ensino, a escrita, a arquitectura, o design, a ecologia) se unem 
para criar o melhor plano simétrico. 
 
O projecto universitário e doutoramento em arquitectura da paisagem LINK, 
iniciado por Helena Freitas e Teresa Andersen, que liga as universidades de 
Lisboa, Coimbra e Porto, em 2009, é um exemplo raro da sua capacidade de 
proposta e de criar um elo entre as pessoas e os territórios. 
 
Finalmente a paisagem à francesa reconhece-se també m pelo seu 
carácter teatral, surpreendente mas espectacular. 
 
O número e a qualidade das suas distinções são – permito-me dizer – 
admiráveis. 
 
Desde 2006, é membro do Comité Científico Internacional das Paisagens 
Culturais da Unesco, também designado no seu acrónimo anglo-saxão por 
ICOMOS, instância integrada na Direcção do Património Mundial da Unesco. 
 
Desde 2013 é Presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu dos 
Jardins e Paisagens e também membro do júri das plantas de Courson. 
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Na lista dos seus prémios e nomeações há tanto brilho como prestígio e 
alguma coisa de eminentemente grandioso. 
 
A sua nomeação como Officier des Arts et Lettres, que reconhece uma obra 
e uma pessoa com toda a sua capacidade e variedade, não se deve só a 
uma única acção notável. 
 
E, por isso, citarei uma no meio de muitas: o Monte Saint-Michel. 
 
Com efeito, Cristina Castel-Branco foi chamada pela Unesco para 
acompanhar a missão do Património Mundial do Monte Saint-Michel. Foi-lhe 
pedido que fizesse uma avaliação do impacto visual de um projecto de 
instalação de eólicas. O Monte Saint-Michel, classificado como paisagem 
cultural e património mundial da Unesco é realmente o palco onde se 
confrontam actualmente diferentes projectos, diferentes lógicas entre a 
ecologia e o respeito pelo património mundial. Ora, a Cristina, a arquitecta 
paisagista cujas preocupações são tanto de ordem ecológica como da 
preservação da paisagem, adoptou uma ferramenta de análise muito 
moderna, a da Universidade de Harvard, para estabelecer sobre bases 
científicas e estéticas, áreas de exclusão dos projectos eólicos na periferia 
das paisagens culturais.  
 

O acaso faz com que receba esta condecoração algumas horas depois de 
uma "première" em 134 anos! O Monte Saint-Michel é uma ilha desde ontem 
à noite, quarta-feira, dia 24 de Julho, às 21h37. A maré, de coeficiente 108, 
submergiu, em cerca de dez centímetros, os acessos ao sítio turístico. É a 
primeira insularidade do Monte desde 1879, antes da construção do dique-
estrada. 
 
Cristina Castel-Branco, portuguesa, de cultura e formação francesa, o seu 
trajecto forma decididamente o mais belo dos jardins. 
 
É por todas estas razões que a República Franesa decidiu agraciá-la com o 
grau de Oficial da Ordem das Artes e Letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


