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INTRODUÇÃO
Descobre porque é que Barcelona 
é uma das cidades mais visitadas do 
mundo. O seu caráter cosmopolita, a 
sua privilegiada localização na margem 
do Mediterrâneo e a sua oferta cultural 
vão fazer-te voltar várias vezes. Se que-
res conhecer uma cidade que olha para 
o futuro, Barcelona está à tua espera. 

A capital da Catalunha, berço das prin-
cipais vanguardas do século XX, é a 
cidade modernista por excelência. 
Contempla as principais joias arquite-
tónicas de Antoni Gaudí, como a Sagra-
da Família ou o Parque Güell. Conserva, 
igualmente, restos romanos e bairros 
medievais, pelos quais poderás passear 
e sentir a sua história. 

Em poucos lugares do mundo vais en-
contrar uma agenda cultural e de lazer 
tão	diversificada.	Se	preferes	a	nature-

za, tens por onde escolher: desfruta de 
uma praia isolada, escala, esquia, des-
cobre os seus parques naturais...

Também poderás viver experiências 
gastronómicas únicas nos seus restau-
rantes, nos seus mercados urbanos ou 
em pequenas adegas da zona. Pratos 
como a escalivada ou a calçotada, so-
bremesas caseiras como o creme cata-
lão ou os seus famosos cavas vão con-
quistar o teu paladar. 

Se gostas de ir às compras, Barcelona é 
o teu destino. As lojas mais exclusivas 
estão à tua espera, tal como os seus 
estabelecimentos boémios e mercados 
encantadores.

Concluindo, uma cidade vibrante que 
tem um clima privilegiado durante todo 
o ano.

 b PRAÇA DO PORTAL DE LA PAU
Seja o que for que procures,  

vais encontrá-lo em Barcelona.
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BARCELONA

 a PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

VIVE BARCELONA  
BAIRRO A BAIRRO

Explora os bairros de Barcelona e descobre uma cidade inigualável. Impregna-te 
de cultura nas Ramblas e no Poblenou, viaja ao passado no Bairro Gótico ou visita 
Montjuïc para desfrutar das melhores vistas.

O BAIRRO DO BORN

Visita o Bairro do Born, um passeio 
medieval onde atualmente abundam 
as lojas de moda, os bares e os locais 
de diversão. Este antigo bairro de ar-
tesãos converteu-se, nos últimos anos, 
numa das zonas mais vanguardistas e 
animadas da cidade. Aqui também en-
contrarás algumas das construções 
mais importantes de Barcelona: desde 
a Basílica de Santa María del Mar até 
ao espetacular edifício modernista Pa-
lau de la Música Catalana.

BAIRRO DA GRÀCIA E L´EIXAMPLE

Se a tua paixão são as compras, podes 
visitar as lojas do "Quadrado de Ouro" 
no Passeio de Gracia e nas Ramblas, 
as zonas mais famosas deste bairro.  
O Passeio de Gracia está repleto de 
locais íntimos carregados de espírito 
boémio e oferece uma gastronomia 
muito variada. Aqui vive uma comuni-
dade cigana importante, da qual surgiu 
a alegre rumba catalã. Na Gràcia en-
contra-se o Parque Güell, um dos pon-
tos altos do modernismo obra do genial 
Gaudí, também autor da Casa Batlló, 
outra das joias da Gràcia.



Uma visita imprescindível neste bairro 
é o Recinto Modernista de Sant Pau, 
um antigo hospital declarado Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO.

BAIRRO GÓTICO

Este bairro do centro de Barcelona é 
uma das zonas mais bonitas e com mais 
ambiente da cidade. Está repleto de 
restaurantes, esplanadas e lojas boé-
mias. As suas ruelas e praças vão levar-
-te até o passado medieval de Barcelo-
na. Na praça del Rey poderás ver parte 
da antiga muralha romana, o Palácio 
Real Mayor e o Museu de História da 
cidade. Bem perto, aguarda-te a Cate-
dral de Barcelona e a Basílica de Santa 
María del Pino, ambas de estilo gótico.

Todas as quintas-feiras poderás com-
prar antiguidades e objetos de colecio-
nismo no Mercado Gótico, na praça da 
Catedral. Se procuras lojas alternati-
vas, das que chamam a atenção, a Ciu-
tat Vella, no centro histórico, é o teu 
destino. 

EL RAVAL

El Raval, antigamente conhecido como 
o Barrio Chino, é agora um bairro mul-
ticultural e moderno, repleto de bares e 
locais de tendência. Nas suas ruas vais 
encontrar inúmeros mercados e lojas 
de decoração, roupa vintage, galerias 
de arte... No Mercado aberto do Raval, 
durante	os	fins	de	semana,	estão	à	 tua	
espera as propostas mais inovadoras 
de designers urbanos.  

 b BAIRRO GÓTICO

VIVE BARCELONA BAIRRO A BAIRRO
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MONTJUÏC

As melhores vistas da cidade estão à 
tua espera em Montjuïc, um bairro si-
tuado	 sobre	um	monte	de	173	metros	
de	altura.	A	partir	do	magnífico	Caste-
lo de Montjuïc, terás uma panorâmica 
completa de Barcelona. Bem perto, 
tens outra visita imprescindível: o Pue-
blo Español. Este museu ao ar livre vai 
surpreender-te	 com	os	 seus	117	edifí-
cios à escala real que formam uma al-
deia ibérica por completo. A tua visita 
deve incluir o Jardim Botânico,	14	hec-
tares com mais de 4000 espécies pro-
cedentes de todas as regiões de clima 
mediterrânico do mundo.

PLAZA DE ESPAÑA

No sopé de Montjuïc encontra-se a 
Plaza de España,	 onde	 confluem	 algu-
mas das ruas mais dinâmicas de Barce-
lona, como a avenida do Parallel ou a 
Gran Vía. Muito perto vais encontrar 
o Parque Joan Miró. Poderás desfru-
tar de um passeio relaxante e contem-

plar Mulher e pássaro, uma das maiores 
obras do génio do surrealismo. Barce-
lona está repleta de galerias de arte e 
vais encontrar nesta zona galerias de 
todas as tendências: jovens criadores 
e artistas consagrados. Também pode-
rás visitar o Museu Nacional de Arte 
da Catalunha, que conta com uma das 
melhores coleções de arte românica do 
mundo. 

LAS RAMBLAS

De visita obrigatória em Barcelona, Las 
Ramblas vão deixar-te surpreendido. 
Trata-se de uma rua cheia de vida e cor, 
com uma passagem pedonal no centro, 
onde poderás passear entre os quios-
ques,	 as	 bancas	 de	 flores	 e	 comércios	
de todo tipo. O passeio, de pouco mais 
de um quilómetro, começa na praça da 
Catalunha, um dos principais pontos 
de encontro e comerciais da cidade. 
Adornada com esculturas de grandes 
artistas catalães, esta praça é um dos 
lugares imprescindíveis da cidade. Nas 

BARCELONA
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laterais de Las Ramblas, encontram-se 
o Gran Teatro de Liceo, um dos teatros 
mais importantes do mundo dedica-
dos à ópera, e La Boquería, o mercado 
mais famoso e pitoresco de Barcelona. 
No	 final	 do	 passeio,	 ao	 lado	 do	 porto,	
verás o monumento a Colón, desde  
o qual poderás desfrutar de uma vis-
ta panorâmica de Barcelona a quase  
60 metros de altura.

A SAGRADA FAMÍLIA

Milhões de pessoas de todo o mundo 
visitam todos os anos a Sagrada Fa-
mília, o principal símbolo de Barcelo-
na. Em redor da obra mais importante 
de Antoni Gaudí encontram-se mui-
tos restaurantes e lojas onde poderás 
comprar os teus souvenirs. O resto do 
bairro é composto por ruas residen-
ciais tranquilas que os turistas não cos-
tumam frequentar e que contrastam 
com o ambiente animado em torno da 
basílica. Um bairro perfeito para rela-
xar e fazer uma pausa na tua viagem.  

Não encontrarás muitas boutiques de 
moda, mas sim lojas de delicatessen e 
doçarias que farão as tuas delícias du-
rante o passeio. Podes visitar o seu 
mercado e degustar alguns pratos nos 
seus bares de tapas. 

LES CORTS E PEDRALBES

Neste bairro calmo, elegante e com vida 
própria, vais encontrar o mítico estádio 
do FC Barcelona: o Camp Nou. Existem 
tours guiadas que incluem um percur-
so pelo museu, pela zona de troféus e 
pelo campo de jogo. Quando atraves-
sares o túnel de jogadores e pisares 
o campo de jogo, vais sentir-te como 
uma verdadeira estrela. Depois pode-
rás beber alguma coisa numa das espla-
nadas das suas praças ou perder-te nos 
jardins do Palácio de Pedralbes, cheios 
de encanto senhorial, ou do parque de 
Cervantes, repleto de rosas e que na 
primavera se converte num autêntico 
espetáculo para a vista e o olfato.

VIVE BARCELONA BAIRRO A BAIRRO

 b TEATRO DEL LICEU  b A SAGRADA FAMÍLIA
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A oferta cultural de Barcelona vai deixar-te boquiaberto. Existem propostas de 
todo tipo e ao alcance de qualquer bolso. 

MUSEUS

Em Barcelona concentram-se grandes 
e pequenos museus que esperam ser 
descobertos por ti.

Museu Nacional de Arte da Catalunha: 
aqui poderás ver obras de grandes ar-
tistas como El Greco, Zurbarán, Veláz-
quez, Fortuny, Gaudí, Casas, Torres-
-García,	Julio	González,	Picasso	ou	Dalí. 

Museu de Arte Contemporânea de 
Barcelona: no MACBA, poderás co-
nhecer as principais correntes da se-
gunda metade do século XX e admirar 
as obras de artistas contemporâneos 
como Antoni Tàpies, Paul Klee, Fran-
cesc Torres ou Zush.

Fundação Joan Miró: visita a cole-
ção	mais	 completa	 de	 Joan	Miró,	 com	 
11	 000	 peças	 que	 abrangem	 todas	 as	
facetas do artista surrealista.

Museu Picasso: neste museu, vais des-
frutar da coleção mais completa de Pa-
blo Picasso e conhecer os laços estrei-
tos que o uniam a Barcelona. 
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Também encontrarás uma grande ofer-
ta de museus com temas muito varia-
dos, como por exemplo o Museu de 
Arqueologia da Catalunha, o Museu 
Marítimo ou o Museu de História.

CENTROS DE ARTE

Barcelona oferece, da mesma forma, 
outras propostas nos seus centros cul-
turais, nos quais encontrarás interes-
santes exposições, workshops e ativi-
dades.

Casa Milà - La Pedrera: este edifício 
curvo e ondulado, joia do modernismo 
e obra de Antoni Gaudí, vai deixar-te 
sem palavras. No andar principal, en-
contra-se a sala de exposições tempo-
rárias.

CaixaForum: desfruta de um dos cen-
tros culturais mais prestigiosos de Es-
panha. Poderás aceder à sua ampla 
oferta de exposições temporárias, con-
ferências e atividades educativas para 
toda a família.

99
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SABOREIA BARCELONA

Barcelona é um paraíso gastronómico 
que abrange desde o tradicional até ao 
vanguardista. Está à tua espera um fes-
tim de sensações.

Nos seus restaurantes clássicos e ta-
vernas típicas, poderás desfrutar da 
cozinha tradicional catalã, um claro ex-
poente da dieta mediterrânica. Onde 

quer que vás, oferecer-te-ão o simples 
mas delicioso pa amb tomàquet, toma-
te esfregado no pão torrado, com sal 
e azeite. Se tiveres a sorte de visitar 
Barcelona na temporada de novembro 
a abril, pede calçots, cebolas ternas na 
brasa acompanhadas de molho romes-
co, para o qual vais precisar de um ba-
badouro. Rega a tua comida com um 
bom vinho catalão ou a sua bebida mais 
famosa: a cava. De sobremesa não há 
nada más típico que o creme catalão 
(leite-creme caramelizado).

Prepara-te, provarás sabores 

que deixam marca. 

 b MERCADO DE SANTA CATERINA

BARCELONA
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Em Barcelona, também poderás des-
frutar da cozinha mais vanguardista. 
Daqui saíram alguns dos melhores che-
fs de Espanha e do mundo, como Fer-
ran Adrià, Carme Ruscalleda, Ramón 
Freixa e Joan Roca, vários galardoados 
com estrelas Michelin. No centro da ci-
dade vais encontrar todos os tipos de 
sítios com cozinha internacional, criati-
va ou de fusão. 

Se gostas de delicatessen, vais adorar 
os mercados urbanos, muitos deles 
reconvertidos em espaços gourmet. 
Mistura-te com a gente local, bebe um 
copo de cava com ostras e ouve música 
ao vivo no mais famoso: La Boquería, 
nas Ramblas. O Mercado de Santa Ca-
terina é outro lugar onde poderás des-
frutar com todos os sentidos das suas 
especialidades gourmet e dos espaços 
dedicados à cozinha de fusão. Em Grà-
cia está à tua espera o grande Mercado 
de la Llibertat: adentra-te num labirin-
to de aromas sob o teto de um edifício 
modernista.

11
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BARCELONA  
EM CADA ESTAÇÃO

A suavidade do clima mediterrânico torna qualquer altura um bom momento 
para visitar Barcelona, mas cada estação oferece-te algo exclusivo. Toma nota:

VERÃO

Quando chega o calor, para além  
da praia, Barcelona oferece-te tudo  
o que possas imaginar quanto a fes-
tas, lazer e cultura. Vive algo novo 
cada dia.

No	 final	 do	 verão,	 na	 maior	 festa	
de Barcelona, La Mercè, a cidade 
enche-se de cavalgadas, danças, 
fogos de artifício e da melhor gas-
tronomia da região. Poderás ver os 
populares correfocs, pessoas disfar-

çadas de diabos e seres imaginários 
que dançam entre fogos de artifício 
e os castells, torres humanas de vá-
rios andares. Se gostas de dançar, 
poderás fazê-lo como nunca no Bar-
celona Beach Festival. Estão à tua 
espera a melhor música eletrónica, 
dois cenários à frente do mar e duas 
pistas de dança enormes. Ou ex-
perimenta uma aposta diferente: o  
Grec Festival, um evento interna-
cional que combina música, teatro,  
dança e circo.

BARCELONA
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BARCELONA EM CADA ESTAÇÃO

OUTONO

As temperaturas suaves do outono 
deixarão que desfrutes de qualquer 
tipo de propostas. 

Se és um amante do cinema fantás-
tico e de terror, bem perto de Bar-
celona poderás desfrutar das es-
treias mais esperadas deste género 
no Festival Internacional de Cinema  
de Sitges.

O melhor do outono em Barcelona 
está nos pequenos prazeres. Peque-
nos como os panellets, uns doces tí-
picos	 de	 1	 de	 novembro,	Dia	 de	 To-
dos os Santos, feitos com massa de 
amêndoa e açúcar, cobertos de fru-
tos secos. 

INVERNO

Nos meses mais frios do ano, os 
quais não são muitos em Barcelona, 
poderás ir às compras ou visitar mu-
seus, ou ainda desfrutar de um spa. 
Aproveita que é temporada de calço-
ts para provar este tradicional prato 
catalão.

Se gostas de turismo ativo, nos arre-
dores de Barcelona encontrarás mui-
tas ofertas nesta época. Esquia em 
estações	magníficas	 como	 a	 de	Port 
del Comte (a região pré-pirenaica 
catalã), La Molina em Girona ou Ba-
queira Beret, no Valle de Arán.

Atreve-te com o mergulho no gelo: 
uma experiência que combina altu-
ra, gelo e mergulho, e que é possível 
realizar em lugares como Port Ainé, 
em Lleida. Para fundir-te com a natu-

reza, calça umas raquetes de neve e 
percorre uma rota guiada pela parte 
catalã dos Pirenéus: as vistas são im-
pressionantes.

PRIMAVERA

No dia 23 de abril, a cidade comemo-
ra o dia do seu padroeiro, Sant Jor-
di. Na Catalunha, o Dia Internacional 
do Livro converte-se numa jornada 
festiva, especialmente literária e ro-
mântica. Durante este dia, é tradição 
oferecer um livro ou uma rosa.

Na primavera, também estão à tua 
espera festivais de música, como o 
Primavera Sound, com as melhores 
bandas nacionais e internacionais, ou 
o Sónar, que conjuga música, criativi-
dade e tecnologia.



BARCELONA

PRAIAS

 _ PRAIA DA BARCELONETA

O cálido mar Mediterrânico está à tua 

espera. Estica-te na praia, ativa-te com 

desportos aquáticos, degusta a melhor 

gastronomia local... Ou melhor: faz tudo!

Barcelona tem praias urbanas muito 
cêntricas, nas quais poderás desfru-
tar de um tempo agradável, estupen-
dos quiosques, longos passeios e estar 
perto de todos os serviços da cidade. 
Uma das mais famosas e concorridas é 
a praia da Barceloneta, no antigo bair-
ro marítimo de Barcelona, uma zona 
repleta de restaurantes e locais para 
desfrutar de comidas excelentes. Mui-
to perto encontrarás praias como a de 
Sant Miquel e a de Sant Sebastià, am-
bas com clubes desportivos, ou a praia 
de Somorrostro, uma das preferidas 
dos jovens, com campos de vólei e zo-
nas infantis.

Se estás à procura de algo mais tranqui-
lo e de um ambiente familiar, na zona 
do Puerto Olímpico tem várias opções. 
Praias como as de Bogatell, Mar Bella 
(com	 zona	 nudista),  Nova Mar Bella 
e Levante estão à tua espera. 

O mar de Barcelona também pode ser 
vivido de uma maneira diferente na 
Zona de banhos do Fórum: uma piscina 
de água salgada a mar aberto, sem areia 
e com menos pessoas que outras, na 
qual te podes banhar rodeado de insta-
lações arquitetónicas impressionantes. 
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CINCO PLANOS  
PARA DESFRUTAR EM FAMÍLIA 
Viajas com crianças? A cidade condal e os seus arredores oferecem-te muitas  
propostas para desfrutar em família. Aqui estão algumas ideias:

PORTAVENTURA WORLD

Descobre a criança que há em ti. Des-
fruta no parque de atrações (PortAven-
tura Park), no parque aquático (Caribe 
Aquatic Park) e no parque temático 
(Ferrari Land). Está em Tarragona, mui-
to perto de Barcelona.

PARQUE DE ATRAÇÕES TIBIDABO

Sobe ao Giradabo, uma roda gigante de 
20 metros de diâmetro, e contempla 
uma das melhores vistas de Barcelona 
neste mítico parque localizado num en-
clave natural privilegiado: a montanha 
do Tibidabo. Esta é apenas uma das 
várias atrações e espetáculos ofereci-
dos pelo parque, o qual reúne no seu 
espaço autênticas joias acumuladas ao 
longo dos seus mais de cem anos de 
história, como o Avião do Tibidabo ou 
o Museu de Autómatos.

L’AQUÀRIUM

Passeia entre tubarões e conhece a 
fauna marítima mediterrânica num dos 
maiores aquários da Europa. Com a en-
trada também poderás aceder às ex-
posições permanentes, Planeta Aqua e 
Explora, onde os miúdos poderão des-
cobrir o mundo marítimo através dos 
sentidos.

ZOOLÓGICO DE BARCELONA

Gorilas,	répteis,	golfinhos...	No	Zoológi-
co de Barcelona estão à tua espera cer-
ca de 4000 animais e uma ampla oferta 
de serviços para passar um grande dia 
em família.

MUSEU DE LA MÚSICA 

O plano perfeito para aproximar os 
miúdos à música. Um dos espaços mais 
divertidos é a sala interativa, na qual 
podem tocar os instrumentos livre-
mente e criar a sua própria música.

LAS GOLONDRINAS

Para conhecer Barcelona de forma dife-
rente, desde o mar, podes subir a uma 
Golondrina. Percorram o porto numa 
embarcação tradicional ou distanciem-
-se um pouco para observar o litoral 
num moderno catamarã. 
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BARCELONA

A CIDADE 
ESCONDIDA

PARQUE DA CIUDADELA

Barcelona é uma cidade viva, cheia de tesouros e segredos. Parques encantadores, 
museus e miradouros de beleza singular. Se tiveres tempo para ver mais, recomen-
damos estes lugares:

PARQUES E JARDINS 

Passeia pelos parques e jardins da ci-
dade e desfruta da sua magia. Desfruta 
de um passeio de barco por um lago e 
contempla a grande cascata monumen-
tal no Parque de la Ciudadela. Conhe-
ce o Parque del Labirinto de Horta,  
o mais antigo da cidade. Se conseguires 
chegar até ao centro do labirinto, verás 
a	estátua	de	Eros.	Camuflados	na	mon-
tanha de Montjüic, estão à tua espera 
os Jardins de Joan Maragall, um dos 
mais bonitos de Barcelona. E se queres 
conhecer	 de	 perto	 a	 flora	 mediterrâ-
nica, o Jardim Botânico de Barcelona 
contém exemplares de quase todas as 
espécies vegetais e oferece atividades 
para crianças.

MUSEUS SECRETOS

Curiosos, divertidos e maravilhosos. 
Assim são os "outros" museus que 
encontrarás em Barcelona. Gostas de 
história? Descobre os tesouros de Tu-
tankhamón no Museu Egípcio ou via-
ja à Barcelona do século XIX no Born 
CCM. 

Se adoras doces, não deixes de visitar 
o Museu do Chocolate. Para além de 
comer a entrada (é de chocolate!), po-
derás percorrer a história deste manjar 
e passear entre saborosas esculturas. 

No Museu da Ciência de Barcelona, 
CosmoCaixa, desfrutarás como uma 
criança nos seus espaços interativos. 



 b PARQUE DO LABIRINTO DE HORTA

Para desfrutar da moda, tens um en-
contro marcado com o Museu Têxtil e 
de Indumentária: a sua coleção inclui 
vestidos, joias e acessórios, alguns com 
mais	de	1500	anos.	

MONUMENTOS 

Se gostas de passear pelas cidades e 
as suas ruas, Barcelona oferece autên-
ticos tesouros. Começamos pela rua 
Paradís, em pleno Bairro Gótico, onde 
se conserva o vestígio mais importan-
te da antiga Barcino: quatro colunas do 
Templo romano de Augusto. Da mesma 
época são as Termas Romanas de Sant 
Boi, uma das mais completas e melhor 
conservadas da Catalunha. 

Na cidade, encontrarás outros exem-
plos da história de Barcelona, como 
a Igreja de San Felipe Neri. Quando 
a visitares, presta atenção à fachada 
barroca: poderás ver os restos de me-
tralha de um bombardeio que ocorreu 
durante a guerra civil espanhola. Outro 
dos segredos da cidade é o Parthenon 
Masriera, um templo neoclássico pe-
culiar em pleno centro urbano.

A nossa seguinte paragem conserva 
todo o encanto marítimo: a Praça Prim, 
no Poblenou, um dos poucos lugares 
de  Barcelona  onde	 poderás	 ver	 as	 ca-
sas baixas típicas dos pescadores. 

A CIDADE ESCONDIDA
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 _ CASA MILÀ - LA PEDRERA

OS TELHADOS DE BARCELONA

Contempla Barcelona desde os seus 
miradouros e viverás uma experiência 
inesquecível. Desfruta da natureza,  
da calma, do silêncio... e dos seus en-
tardeceres. Sentir-te-ás como parte de 
um postal.

Se queres ver um pôr-do-sol único, vi-
sita o Miradouro de Turó de la Rovi-
ra, no bairro do Carmel. Aqui, poderás 
contemplar uma vista panorâmica de 
360 graus da cidade. Neste espaço, re-
centemente reabilitado, conservam-se 
os restos de uma bateria antiaérea da 
Guerra Civil.

Na montanha de Montjuïc, encontra-
rás vários miradouros de beleza singu-
lar, aos quais poderás chegar através 
do teleférico. O Miradouro de Alcalde 
abre-se como um balcão sobre a cidade 
e o porto. Passeia pelos jardins e rela-
xa-te à frente de um lago com cascata. 
Bebe uma taça de vinho enquanto des-
frutas das vistas nas esplanadas que 
estão perto do Miradouro dos Jardins 
de Miramar. Ou dirige-te ao Miradou-
ro do Migdia, o mais desconhecido, e 
desfruta de vistas fantásticas da cidade 
enquanto aspiras o aroma dos pinhei-
ros frondosos que te rodeiam. 

BARCELONA
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VIVER A NOITE  
EM BARCELONA

Barcelona não dorme de noite. Des-
fruta de uma bebida com vista para 
o mediterrâneo no Port Vell, com 
as suas amplas esplanadas e bares a 
uns passos do mar. Visita o Bairro 
Gótico, com as suas ruas repletas 
de restaurantes de design, cocktails 
e cervejarias tradicionais. Também 
estão à tua espera alguns dos locais 
de jazz mais conhecidos da cidade 
e clássicos da música indie. Ou vive 
a noite no bairro da Gràcia, repleto 
de locais multiculturais e de ambien-

te boémio. À esquerda do bairro do  
Eixample concentra-se a maior par-
te dos locais frequentados pelo co-
letivo LGBTI+.

Quando for hora de comer, notarás 
que Barcelona também é muito cos-
mopolita. A oferta de restaurantes 
da cidade é imensa. Prova as espe-
cialidades locais ou surpreende o 
teu paladar com sabores importados 
de outros continentes.



BARCELONA
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ROTAS E PASSEIOS 
PELA CIDADE

A Barcelona romana, a medieval, a de Gaudí... Qual 
te interessa mais? Conhece a cidade em profundi-
dade com as rotas temáticas que te propomos. 

ROTA ROMANA

Viaja à antiga cidade romana de "Barci-
no" e percorre lugares como a muralha, 
a porta de entrada e as torres de defe-
sa da cidade. Na Praça da Villa de Ma-
drid,	poderás	ver	70	túmulos	da	antiga	
necrópole e, localizada dentro de um 
pequeno pátio medieval na rua Paradís, 
estão à tua espera as quatro impressio-
nantes colunas do Templo de Augusto. 

ROTA MEDIEVAL

Passeia pelos restos da Barcelona me-
dieval espalhados por todo o bairro da 
Ciutat Vella. Um dos lugares mais inte-
ressantes é a praça del Rey, com o Pa-
lácio do Lugarteniente e o imponente 
Palácio Real Mayor. Pelo caminho, vi-
sita as igrejas dessa zona. As mais des-
tacadas são a basílica gótica de Santa 
María del Pino, a basílica de Santa Ma-

ría del Mar e o mosteiro românico de 
San Pedro de las Puellas.

 a TEMPLO DE AUGUSTO



ROTA MODERNISTA

Para ver a maior concentração de edi-
fícios modernistas da cidade, visita o 
bairro do Eixample e o da Gràcia. Nes-
ta rota, poderás admirar edifícios com 
impressionantes fachadas como a Casa 
Terrades, conhecida como Casa de Les 
Punxes por causa dos remates das suas 
torres, e a denominada "Maçã da Dis-
córdia", que lembra o enfrentamento 
dos três arquitetos que desenharam a 
Casa Batlló, a Casa Amatller e a Casa 
Lleó Morera.

ROTA GAUDÍ

Antoni Gaudí é sinónimo de Barcelo-
na. Com esta rota conhecerás as suas 
obras mais representativas, como a Sa-
grada Família: um símbolo universal da 
cidade. O que mais chama a atenção 
deste templo são as suas torres pontia-
gudas. Podes aceder até à parte supe-
rior de algumas delas para contemplar 
Barcelona desde as alturas. No centro 
do	Eixample,	no	Passeig	de	Gracia,	fica-
rás surpreendido com a Casa Milà, co-
nhecida como "la Pedrera", um edifício 
todo ondulado, e a Casa Batlló, com a 
sua original e colorida fachada. Passeia 
pelo Parque Güell, uma obra indispen-
sável para entender a combinação gau-
diniana de natureza e arquitetura. 
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ROTAS E PASSEIOS PELA CIDADE

 b CASA BATLLÓ
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ROTA MIRÓ

Joan	 Miró,	 barcelonês	 de	 nascimento,	
deixou um grande legado na cidade. 
Nas Ramblas, caminha sobre o Pla de 
l’Os, um mosaico do artista surrealis-
ta	 inaugurado	 em	 1976.	Na	Fundação 
Miró poderás conhecer toda a sua obra 
e evolução.

ROTA PICASSO

Barcelona é uma peça chave para en-
tender a vida de Picasso. Aqui poderás 
ver uma importante parte da sua obra, 
no Museu Picasso de Barcelona, des-
de uma coleção de um Picasso mais jo-
vem, até algumas das pinturas da épo-
ca azul e a famosa série "As meninas", 
passando por uma valiosa coleção de 
cerâmica.

22

 b MUSEU PICASSO

BARCELONA
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O QUE VISITAR  
PERTO DE BARCELONA?

Se	 tiveres	 tempo	 suficiente	 e	 já	 tiveres	 saboreado	 o	 melhor	 de	 Barcelona,	 
é o momento de conhecer outros destinos próximos da cidade.

CIDADES E LUGARES  
DE INTERESSE

Descobre os arredores de Barce-
lona. A poucos quilómetros espe-
ram por ti lugares tão interessantes  
como Girona. Vilas medievais, paraí-
sos do mergulho, aldeias marítimas  
e 200 km de praias e enseadas es-
tão à tua espera nesta província da 
Catalunha.

Em Figueres (Girona) encontrarás o 
surrealista Teatro-Museu de Salva-
dor Dalí e a maior fortaleza do sécu-
lo XVIII da Europa: o castelo de Sant 
Ferran. Outra paragem obrigatória 
são as Fontes do rio Llobregat, na 
aldeia de Castellar de n’Hug. Delei-
ta-te com a vista da água a brotar e 
a formar uma bonita cascata. 

Montserrat alberga a montanha e 
o mosteiro mais emblemáticos da 
Catalunha. Na Basílica, visitada por 
mais de dois milhões de pessoas por 
ano, poderás ver a "Moreneta", a vir-
gem de pele escura padroeira de Ca-
talunha.

A pouco mais de 20 minutos de Bar-
celona chegarás a Sitges, uma boni-
ta vila, paraíso LGBTI+. Passeia pelas 
suas praias e ruas que inspiraram 
uma geração de artistas catalães de 
finais	do	século	XIX.	

 a MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT
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BARCELONA

NATUREZA

Mar e montanha. Toda a variedade 
da natureza está à tua espera em 
Barcelona. A cidade e os arredores 
oferecem-te	um	sem	fim	de	espaços	
para desfrutar do ar livre e para eva-
dir o stress do dia a dia.

Desliza-te por pistas de alta mon-
tanha enquanto desfrutas do clima 
mediterrânico: sol, temperaturas 
suaves, uma luz excecional… As esta-
ções de esqui do parque natural do 
Alto Pirenéu, em Lérida, estão per-
to e são fáceis de chegar. Se gostas 
de caminhadas, estás no lugar ade-
quado: calça as botas de montanha 
e prepara-te para percorrer paragens 
de sonho na rota do Quinto Lago. 

Atreve-te com atividades como o 
rafting pelo rio Noguera Pallaresa 
e a descida do Barranco do Inferno 
na reserva nacional de Boumort ou 
pega na tua bicicleta de montanha 
e dirige-te à comarca do Pallars So-
birà, onde poderás praticar quase 
qualquer desporto de aventura de 
água e montanha. 

Outra opção mais descontraída é su-
bir ao Vale de Nuria, em Girona, no 
seu fabuloso comboio para desfrutar 
da neve e das vistas incríveis a 2000 
metros acima do nível do mar. 

A poucos quilómetros da capital 
também vais encontrar espaços pro-
tegidos para desfrutar todo o ano. 
Um dos mais famosos é o parque 
nacional de Aiguastortas e o Lago 
de San Mauricio, em Lleida. Aí estão 
à tua espera lagos, torrentes, casca-
tas, picos agrestes e bosques frondo-
sos. Este enclave, ao lado do parque 
natural das Marismas del Ampurdán 
(Girona) e do parque natural do Del-
ta del Ebro (Tarragona) é fantástico 
para observar pássaros.

O parque natural do Cadí-Moixeró, 
entre as províncias de Barcelona, Gi-
rona e Lleida, é um destino ideal para 
percorrer a pé, a cavalo ou de bicicle-
ta. Outra paragem de singular beleza 
é o parque natural da Zona Vulcâni-
ca da Garrotxa (Girona): percorre-o e 
maravilha-te com um dos melhores 
exemplos de paisagem vulcânica de 
Espanha. 
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AVE

O comboio de alta velocidade AVE é 
uma opção rápida e cómoda. Ofere-
ce trajetos nacionais e internacionais. 
Dispõe de diferentes bilhetes e cartões 
de desconto, como o Renfe Spain Pass, 
um	passe	de	 até	10	viagens	 válido	em	
todos os comboios AVE. Também exis-
tem outros comboios de longa e meia 
distância que chegam a cidades às 
quais o AVE não chega. 

AEROPORTO

O Aeroporto de El Prat está apenas a 
16	 quilómetros	 da	 cidade,	 ligado	 por	
comboio à central Estação de Sants, a 
cada 30 minutos, e por Autocarro com 
a	Praça	da	Catalunha,	a	cada	15	minu-
tos. A linha 9 do metro também liga ao 
aeroporto.

CARRO

Existem várias agências de aluguer de 
veículos para deslocar-te a Barcelona. 
Faz a reserva online e terás o carro à 
espera no teu destino. Prepara a rota 
ao teu gosto.

COMO  
CHEGAR?
Barcelona dispõe de modernas infraestru-
turas aéreas, terrestres e marítimas. Aqui 
tens as opções disponíveis para decidir qual 
meio de transporte te convém.
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BARCELONA

DESLOCAR-TE  
POR BARCELONA
Barcelona	 tem	 um	 magnífico	 serviço	 de	
transporte público. E para torná-lo mais 
fácil, os principais pontos turísticos estão 
muito bem comunicados.

O metro comunica as zonas mais turísticas 
e cêntricas de Barcelona. Também tens à 
tua disposição uma grande rede de auto-
carros urbanos e, para as saídas noturnas, 
o Nitbus. Quando necessitares deslocar-
-te para cidades próximas de Barcelona, 
a opção ideal é o Comboio Cercanias ou 
a rede Ferrocarriles de la Generalitat de 
Cataluña (FGC). O elétrico funciona na 
área metropolitana. 

Barcelona é perfeita para deslocar-te de 
bicicleta. Encontrarás, em toda a cidade, 
estabelecimentos onde poderás alugar bi-
cicletas a preços muito acessíveis. Outra 
opção é deslocar-te comodamente de táxi, 
que em Barcelona são amarelos e pretos, 
ou observar Barcelona desde o Bus Turís-
tic. Para deslocar-te livremente podes alu-
gar um carro ou uma moto eléctrica.

CATALÃO, O IDIOMA COOFICIAL

Catalunha tem um idioma próprio: o ca-
talão. A maioria das pessoas que vive em 
Barcelona fala catalão e castelhano, que 
também	é	idioma	oficial.
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MAIS INFORMAÇÃO:

POSTO DE TURISMO  
DE BARCELONA 

Praça	Sant	Jaume 
Carrer de la Ciutat, 2  
(Câmara Municipal de Barcelona) 
08002 Barcelona 

www.visitbarcelona.com 
tickets.visitbarcelona.com

PORTAL OFICIAL DE  
TURISMO DE ESPANHA

www.spain.info
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http://tickets.visitbarcelona.com
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