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INTRODUÇÃO
aa ESTÁDIO CAMP NOU
BARCELONA

Espanha é uma referência a nível mundial em desporto. Vem vivê-lo ao vivo e
sente a emoção em estado puro. Explora
um país que vibra em cada evento desportivo, com uma longa tradição repleta de êxito em futebol, ciclismo, ténis,
desportos náuticos e de motor...
Desfruta enquanto vês os melhores
profissionais ou bate o teu próprio recorde em cenários naturais de sonho.
A diversidade da nossa geografia e o
seu clima único vão-te permitir assistir
a eventos de inúmeras disciplinas desportivas ou praticar qualquer uma delas ao longo de todo o ano.
O nosso país é um verdadeiro paraíso
para os desportos náuticos e o mergulho. Mergulha para conheceres os fun-

Não hesites e visita Espanha,
o melhor lugar para sentires
a emoção do desporto.

dos marinhos das Ilhas Canárias ou das
Ilhas Baleares, pratica surf nas ondas
do Cantábrico ou vela no litoral mediterrânico.
Poderás jogar golfe em sedes de torneios internacionais ou pôr-te à prova
correndo uma maratona em cidades repletas de história. Se gostas de futebol,
La Liga oferece-te espetáculos únicos
como o Clássico, um jogo disputado entre dois dos melhores clubes do mundo:
o Real Madrid e o F.C. Barcelona.
Da Serra Nevada aos Pirenéus vais encontrar algumas das melhores estações
de esqui de toda a Europa. Poderás
desfrutar da neve ou experimentar a
aventura praticando caminhadas em
zonas montanhosas inesquecíveis.
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Desfruta do teu desporto favorito e aproveita para conhecer o nosso país, campeão
do mundo em satisfação dos viajantes e em paisagens de sonho.

VEM CORRER A ESPANHA

Foto: Fundação Trinidad Alfonso

Espanha sente paixão pelo running, algo
que se vê cada dia nas suas cidades e
nas centenas de competições que se
disputam ao longo do ano por toda a
sua geografia. Mas se há uma prova
estrela, essa é a maratona, e aqui vais
encontrar para todos os gostos: urbana,
noturna, na montanha e ao lado do mar.

Pega nas sapatilhas e vem correr a algumas das cidades mais bonitas do nosso
país. Aproveita para fazer turismo e prova as delícias da nossa requintada gastronomia. Propormos-te uma pequena
rota por algumas das competições mais
interessantes.
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aa CAMPEONATO DO MUNDO DE MEIA MARATONA IAAF 2018
VALÊNCIA

Foto: Fundação Trinidad Alfonso

Se não te atreveres com provas tão exigentes, participa na 10K, um evento
paralelo ideal para o corredor aficionado e para os acompanhantes que não
resistem à tentação de correr pelo centro de uma das cidades mais atrativas
do Mediterrâneo.

aa CAMPEONATO DO MUNDO DE MEIA MARATONA IAAF 2018
VALÊNCIA

MARATONA DE VALÊNCIA
TRINIDAD ALFONSO
Correr com boa temperatura, perto do
mar e diante de um público animado?
Em Valência vais encontrar um circuito totalmente plano junto à vanguardista Cidade das Artes e das Ciências,
com uma temperatura entre os 17 e os
22 graus centígrados e uma organização excelente. Por algum motivo a IAAF
(Associação Internacional de Atletismo)
lhe outorgou a etiqueta Gold Label nas
suas duas modalidades, maratona e
meia maratona. A espetacular zona da
meta está situada numa passarela sobre
a água junto ao Umbracle e ao Museu
Príncipe Felipe.

Depois de um grande esforço, mereces
uma grande recompensa: ruma até à
localidade de El Saler para degustares
uma autêntica paelha no parque natural
de La Albufera.
LLOnde: Valência
Quando: dezembro
www.valenciaciudaddelrunning.com
bb PAELHA
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TRANSVULCANIA
LA PALMA, ILHAS CANÁRIAS

TRANSVULCANIA
A bonita ilha de La Palma, nas Ilhas
Canárias, acolhe uma das provas mais
duras e espetaculares da nossa geografia. Se gostas de correr na montanha,
aqui tens um circuito espetacular num
cenário excecional: o parque nacional
da Caldera de Taburiente, uma maravilha natural escarpada de origem vulcânica. Terás a sensação de voar quando
vires o incrível mar de nuvens a teus
pés durante a subida até ao Roque de
los Muchachos.
Escolhe a tua modalidade, meia maratona (24,28 km), maratona (45 km),
ultramaratona (74,33 km) ou quilómetro vertical (7,6 km com 1203 metros
de desnível) e continua a treinar no
duro, porque é um dos desafios mais
exigentes do panorama internacional.
LLOnde: La Palma (Ilhas Canárias)
Quando: maio
www.transvulcania.info
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OUTROS EVENTOS
PARA CORREDORES
No País Basco celebram-se dois eventos
importantes em pleno outono: a Bilbao
Night Marathon (uma verdadeira festa
do running noturno com meta no Museu
Guggenheim) e a Zurich Maratona
Donostia/San Sebastián (o seu percurso com vistas para o Kursaal e para a
praia de La Concha é único). Duas cidades extraordinárias onde poderás desfrutar do Cantábrico e provar os seus
famosos pintxos, delícias gastronómicas
em miniatura.
Em finais de fevereiro podes percorrer os
lugares mais emblemáticos de Sevilha,
como a praça de Espanha, a Torre del
Oro e La Giralda, na Zurich Maratona
de Sevilha. Uma ocasião ideal para conheceres a zona monumental de uma
das cidades mais bonitas da Andaluzia.
Outros dos eventos mais destacados do panorama nacional são a EDP
Rock´n´Roll Madrid Maratona, a Zurich
Maratona de Barcelona e a EDP VitoriaGasteiz Maratona Martín Fiz, que se
celebram na primavera. Três cidades incríveis que contam com alguns dos melhores museus e monumentos do país.
Quando preparares a tua viagem, tem
em conta as ofertas de voos e alojamento que estes eventos costumam oferecer, uma vez que as condições podem
ser muito vantajosas.
LLOnde: várias localizações
Quando: várias datas
www.edpbilbaomarathon.com
www.zurichmaratondonostia.com
www.zurichmaratonsevilla.es
www.runrocknroll.com
www.zurichmaratobarcelona.es
www.maratonmartinfiz.com
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FUTEBOL
Queres ver do que são capazes alguns dos melhores futebolistas do
mundo? Queres sentir a paixão dos adeptos em estádios de primeira
categoria ou viver a emoção de um duelo histórico? Todas as respostas estão em La Liga, uma das competições futebolísticas mais
prestigiosas e espetaculares do panorama internacional.

Desde os jogos amigáveis e dos torneios
de preparação que se jogam no verão, até
ao final da temporada, 20 equipas lutam
por conseguir um troféu no qual a regularidade é chave. Também têm um papel
decisivo as grandes estrelas do desporto rei e, neste aspeto, poucos campeonatos podem rivalizar com o espanhol.
Aqui temos um dos melhores jogadores do mundo: Messi, e muitos dos que
aspiram ao seu trono, como Griezmann,
Luis Suárez, Modric ou Coutinho.

Em Espanha o futebol é uma festa, dentro
e fora do campo. Deixa-te levar pelo ambiente dos arredores dos estádios, com
bares onde poderás ver o jogo, no caso
de não teres conseguido bilhete. Se quiseres ver um jogo ao vivo, segue o calendário na web de La Liga (www.laliga.es) e
compra as entradas nas páginas das próprias equipas ou nas bilheteiras de cada
estádio. Vive o entusiasmo do público
nas bancadas desde o momento em que
a bola entra em campo até que o árbitro
apita para o final do jogo.
7
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O CLÁSSICO: MADRID VS. BARÇA
Se há uma coisa pela qual o futebol espanhol é conhecido, para além das recentes vitórias da sua seleção nacional
em campeonatos europeus e mundiais,
é pelas suas duas equipas mais seguidas e laureadas. O F.C. Barcelona e o
Real Madrid contam com milhões de
seguidores em todo o mundo e os seus
confrontos são um verdadeiro acontecimento. É o que se conhece como o
Clássico, um encontro no qual costuma
estar em jogo, para além dos pontos necessários para ser campeão, uma rivalidade centenária que se vive com uma
paixão desbordante.
Aproveita a tua viagem a Espanha para
conheceres de perto a história e os troféus de ambas as equipas nos seus respetivos campos, dois dos mais espetaculares a nível internacional. Em Madrid,

Foto: natursports/123rf.com

Queres ver ao vivo reviravoltas incríveis,
jogadas de autêntica fantasia e fintas
impossíveis? Se gostas de futebol, não
há melhor destino do que Espanha.

visita o Santiago Bernabéu para contemplares as 13 Taças da Europa na sua
Sala de Troféus, participa numa visita
guiada pelas diferentes instalações do
estádio ou desfruta de um jogo a partir
dos exclusivos palcos VIP. Em Barcelona,
o Camp Nou dá-te as boas-vindas com
o seu Museu do Futebol, onde poderás
ver as Bolas de Ouro de Messi e comprar t-shirts e objetos relacionados com
o Barça na sua gigantesca loja.
Para além destes grandes clubes, na Liga
também participam equipas históricas
com grandes jogadores nas suas fileiras,
como o Atlético de Madrid, o Valência,
o Sevilha ou o Athletic Club de Bilbao.
Alguns dos jogos mais emocionantes
são os dérbis entre equipas da mesma
cidade, quando se vive um ambiente inigualável em cada esquina, bar e praça
da localidade. Aproveita para as conheceres e deixa-te levar pela paixão futebolística.
LLOnde: 20 campos de futebol
de toda a Espanha
Quando: de agosto a junho
www.laliga.es
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GOLFE
Vem e descobre por que é que Espanha
é líder em turismo europeu de golfe.
Para além da possibilidade de assistires ao vivo a grandes competições
nas quais participam as estrelas deste
desporto, ficarás surpreendido com a
qualidade e variedade de campos à tua
disposição. Situados em maravilhosos
cenários naturais, tanto na costa como
no interior do país, são a melhor carta
de apresentação de um paraíso para os
adeptos do golfe.

ANDALUZIA VALDERRAMA
MASTERS 2018
Os melhores jogadores do European
Tour enfrentam-se em outubro nesta competição, um dos torneios mais
prestigiosos do país. Poderás ver em
ação os golfistas internacionais mais
importantes, entre os quais, as grandes figuras do golfe espanhol Sergio
García (ganhador do torneio em duas
ocasiões) e Jon Rahm.

Foto: ©RC Valderrama

Foto: ©RC Valderrama

bb ANDALUZIA VALDERRAMA MASTERS

aa ANDALUZIA VALDERRAMA MASTERS

Este evento celebra-se no famoso
campo de golfe Real Club Valderrama
(San Roque-Cádis), um dos melhores
de Espanha e dos mais atrativos da
Europa continental, cujo desenho é
obra do arquiteto inglês Robert Trent
Jones. Rodeado por um belíssimo bos9
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que, o seu espetacular traçado está
cuidado até ao mais ínfimo detalhe.
Na realidade, foi o primeiro campo da
Europa fora da Grã-Bretanha onde se
disputou a Ryder Cup. Tem buracos de
extrema dificuldade, como o 8 ou o 16,
nos quais as árvores e os bunkers próximos do green apresentam grandes exigências, até mesmo aos golfistas mais
experientes.
Estarás em plena Costa do Golfe, pelo
que poderás aproveitar a ocasião para
praticar o teu swing no próprio campo de
Valderrama, conhecer a Andaluzia e os
municípios malaguenhos de Marbella,
Benahavís e Estepona, naquele que é
conhecido como o Triângulo de Ouro.
Um destino de luxo onde se concentram a maior parte dos campos da península. Para mais informações visita:
www.andalucia.org/es/golf.
LLOnde: Real Club Golf de Valderrama,
San Roque (Cádis)
Quando: costuma celebrar-se
em outubro
www.andaluciavalderramamasters.com

MADRID MASTERS - OPEN
DE ESPANHA, MADRID
Com mais de 100 anos desde a sua
primeira edição, é um dos torneios de
golfe com mais tradição da Europa.
Por esta competição, que volta a formar parte do European Tour, passaram
jogadores da dimensão de Severiano
Ballesteros, Arnold Palmer ou Robert
Karlsson. Vem assistir a um grande espetáculo desportivo, um evento familiar e aberto a todos.
Também é de destacar o ambiente
que o público espanhol proporciona e
o lugar onde se celebra. Muito perto
do centro de Madrid e de fácil acesso, o Centro Nacional de Golfe oferece
umas instalações magníficas e um traçado que se adapta a todos os níveis,
desde o aficionado ao profissional.
LLOnde: Centro Nacional de Golfe,
Madrid
Quando: Abril

Foto: RFEG
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MADRID MASTERS - OPEN DE ESPANHA
MADRID

Foto: RFEG
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INTERNACIONAL DE ESPANHA PARES E INDIVIDUAL SENIOR FEMININO
MADRID

INTERNACIONAL DE ESPANHA PARES
E INDIVIDUAL SENIOR FEMININO
No nosso país, para além de grandes
competições do circuito europeu, também se celebram torneios de diferentes categorias. As melhores jogadoras
veteranas do panorama internacional
vêm cada ano ao nosso país para com-

petir em locais tão atrativas como o
Parador de Málaga, o complexo de Isla
Canela Golf (Ayamonte, Huelva) ou La
Manga Club (Cartagena, Múrcia).
LLOnde: muda de sede em cada edição
Quando: Março

INTERNACIONAL DE ESPANHA PARES E INDIVIDUAL SENIOR FEMININO
MADRID
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CICLISMO
Descobre uma das melhores maneiras
de conhecer a fundo a geografia espanhola enquanto assistes ao vivo ao teu
desporto favorito. Distintas provas e
competições passam por grandes cidades e povoações com encanto de toda
a Espanha, para além de atravessar impressionantes portos de montanha e
paisagens espetaculares.

aa VOLTA A ESPANHA EM BICICLETA

VOLTA A ESPANHA EM BICICLETA
É uma das corridas por etapas mais importantes do calendário internacional
de ciclismo, não só porque a exigência é
máxima e aqui competem os melhores,
mas também pelo esplêndido cenário
da competição. Seguindo a «serpente
multicolor» (nome que o pelotão recebe pelo seu colorido variado) poderás
visitar lugares tão espetaculares como
o parque nacional dos Picos da Europa
ou os Pirenéus.
12

Os ciclistas percorrem mais de 3200
quilómetros divididos em 21 etapas de
todos os tipos: planícies, individual e por
equipas, e de média e alta montanha.
O itinerário costuma incluir impressionantes portos de primeira categoria,
como o de La Covatilla (Salamanca), o
Angliru (Astúrias) ou a Bola del Mundo
(Navacerrada, Madrid), nos quais vais
viver o ciclismo em estado puro. Entra
em jogo a resistência, o talento e o es-

forço de ciclistas de fama mundial, aos
quais poderás ver de perto em cada
uma das etapas.
A prova finaliza em Madrid, num circuito urbano que passa entre o Paseo
de la Castellana e a praça de Cibeles,
uma oportunidade única para conheceres os principais pontos de interesse da capital. Como manda a tradição,

a última etapa costuma converter-se
num passeio triunfal para o ganhador
da Vuelta, com uma emocionante chegada à meta ao sprint.
LLOnde: 21 etapas por toda a Espanha
com final em Madrid
Quando: entre agosto e setembro
www.lavuelta.com
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Foto: ASO/Unipublic/J. Belver
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TÉNIS
A tradição de ténis do nosso país,
tanto no circuito masculino como no
feminino, manifesta-se nos diversos
torneios que têm lugar em espaços tão interessantes como Madrid,
Barcelona, Sevilha, Gijón, Santander
ou Maiorca.
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Foto: MUTUA MADRID OPEN DE TÉNIS

MUTUA MADRID OPEN DE TÉNIS
Anota ponto, set e jogo vendo ao vivo os
melhores tenistas do mundo a enfrentar-se na Caja Mágica.
Os jogadores mais importantes da ATP
e da WTA enfrentam-se cada ano em
Madrid no segundo Masters 1000 em
terra batida do calendário, uma competição pela qual já passaram Andre Agassi,
Roger Federer, Serena Williams, Maria
Sharapova e a ganhadora das últimas
edições e atual número 1 da WTA (2018),
Simona Halep. Mas, se há um tenista
associado a este torneio, é o espanhol
Rafael Nadal, campeão em cinco edições
e protagonista de grandes noites para a
história.
As instalações da Caja Mágica, obra do
arquiteto Dominique Perrault, vão-te
surpreender. Conta com três pistas com
coberturas retráteis (o jogo prossegue
mesmo que chova, neve ou faça vento) e inúmeras pistas exteriores de terra
batida. Na pista central (Estádio Manolo
Santana), as bancadas convertem-se
numa festa para cerca de 12 500 pessoas.
Vem a este torneio e poderás desfrutar de
muito mais que raquetes, bolas e passing
shots. O recinto converte-se num grande
centro de ócio para espectadores de todas
as idades, com música, diversão, entretenimento e atividades durante dez dias.
Para além de contar com uma ampla
zona comercial, na qual estão presentes
as marcas nacionais e internacionais mais
representativas, poderás participar num
torneio de ténis virtual que cada ano
atrai mais jogadores. Se venceres, terás o
privilégio de conhecer pessoalmente os
ganhadores do Madrid Open.

RAFA NADAL
MUTUA MADRID OPEN DE TÉNIS
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Foto: MUTUA MADRID OPEN DE TÉNIS
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Se quiseres ver os jogos desde uma
perspetiva original, como se fosses o
«olho de falcão», visita o Tennis Garden,
uma passarela que se eleva sobre as pistas e que permite ver os jogadores em
ação desde uma posição única.
LLOnde: Caja Mágica, Madrid.
Quando: costuma celebrar-se
em maio
www.madrid-open.com
WTA MALLORCA OPEN
Desfruta do teu desporto favorito entre
baías de águas tranquilas, paisagens de
sonho e fantásticos complexos de férias.
No sul da ilha balear de Maiorca, aos pés
da Serra de Tramontana, encontra-se a
localidade de Santa Ponça (Calvià), sede
do único torneio internacional feminino de relva que se realiza em Espanha.
16

Aí encontram-se as jogadoras da elite
mundial, em pistas baseadas na qualidade do modelo de Wimbledon.
Poderás assistir a jogos inesquecíveis
a partir dos assentos da pista central
ou aproveitar as vistas privilegiadas da
esplanada da moderna sede do clube.
Entre drives, esquerdas e volleys, aproveita uma pausa para desfrutares da exclusiva área de compras ou a refrescante zona da piscina. Os arredores da sede
do torneio também estão à altura: por
toda a ilha de Maiorca vais encontrar
bosques frondosos, aldeias com encanto e praias de sonho.
LLOnde: Clube de Ténis de Santa Ponça
(Calvià)
Quando: costuma celebrar-se
em junho
www.mallorcaopen.org
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Foto: Nico Martinez/Martinez Studio

DESPORTOS NÁUTICOS
Os quase 6000 quilómetros das nossas costas oferecem lugares paradisíacos e praias extraordinárias para a prática de todos os tipos de disciplinas
desportivas relacionadas com a água.
O clima cálido, as correntes marinhas
e ventos de todos os tipos, para além
de um grande ambiente, tanto de dia
como de noite, converteram Espanha
numa referência mundial em vela, surf,
kitesurf e windsurf, sobretudo em lugares como Tarifa, o litoral cantábrico
ou as Ilhas Canárias.

`` PALMAVELA
ILHAS BALEARES

VOLVO OCEAN RACE (VELA)
A bonita cidade de Alicante, capital da
Costa Blanca, é o quartel-general e porto de partida da volta ao mundo em vela
desde 2008. Trata-se de uma das regatas oceânicas mais longas e emocionantes do desporto profissional e que tem
lugar cada três anos.

Aí mesmo encontra-se o Museu Volvo
Ocean Race que mostra, de maneira
interativa, a história da regata, algumas
das embarcações que participaram e
a sua grande sala de operações, onde
a competição é seguida ao longo das
24 horas do dia.

Durante nove meses, os melhores especialistas do planeta medem forças
noite e dia num percurso ao longo de
45 000 milhas náuticas, enquanto atravessam os oceanos mais exigentes do
globo. Uma corrida emocionante dividida em 11 etapas, cuja saída poderás presenciar no espetacular porto de
Alicante.

Aproveita a tua estadia para desfrutares
das praias e da gastronomia de Alicante.
Propomos-te três atividades imprescindíveis: comer um gelado artesanal no
passeio marítimo, percorrer o pitoresco
bairro de Santa Cruz e subir ao castelo
de Santa Bárbara para contemplares o
azul do mar Mediterrâneo.
LLOnde: Porto de Alicante
Quando: outubro (cada três anos)
www.volvooceanrace.com
17

Foto: © Maria Muina I Sailingshots.es

Foto: © Maria Muina I Sailingshots.es
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PALMAVELA
Dezenas de barcos a sulcar as ondas do
Mediterrâneo, uma agradável brisa marinha e as mágicas paisagens das Ilhas
Baleares são uma tentação difícil de resistir. A tradição marítima das Baleares
mistura-se com o desporto de alta competição nesta regata que se supera em
cada edição.
PalmaVela, que surgiu como uma prova
exclusiva de Maxis (enormes mono-cascos de vela), foi somando categorias e assumindo prestígio no circuito internacional graças a uma organização impecável
e aos inumeráveis atrativos de ilhas como
Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera.
16 classes distintas de embarcações
amadoras e profissionais sulcam as águas
em busca da vitória, proporcionando
imagens de uma beleza única.
O Real Clube Náutico de Palma de
Maiorca é a sede principal de uma
competição na qual as grandes embar18

aa PALMAVELA
ILHAS BALEARES

cações são o principal ponto de interesse, mas na qual também poderás observar a velocidade dos barcos ligeiros de
fibra de carbono, os impressionantes
veleiros clássicos, a agilidade dos monotipos e emocionantes competições em
tempo real.
Espanha tem uma longa tradição neste desporto - estamos a falar do quarto país no medalheiro histórico dos
Jogos Olímpicos - e, cada mês de maio,
Palmavela marca o início da temporada
de vela no Mediterrâneo.
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Todos os dias, uma vez terminadas as regatas, a oferta de ócio em terra multiplica-se e convida-te a desfrutar, a relaxar
e a degustar a excelente oferta gastronómica e turística de Maiorca. O próprio Clube Náutico e o passeio marítimo
são lugares de exceção para te sentares
numa esplanada e contemplares o entardecer bebendo um cocktail exótico.
LLOnde: Real Clube Náutico de Palma
de Maiorca (Maiorca)
Quando: maio
www.palmavela.com

CAMPEONATO DE ESPANHA
OPTIMIST (VELA)
As novas gerações espanholas de especialistas em regatas enfrentam-se numa
competição que congrega a elite da vela
infantil e juvenil. Crianças entre os 11
e os 15 anos competem por ganhar o
prestigioso troféu de Campeões de
Espanha, que as coloca como grandes
promessas de um desporto que reúne
esforço, beleza plástica e cenários naturais únicos.
LLOnde: distintas sedes
Quando: março-abril
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LAS AMÉRICAS PRO TENERIFE (SURF)
Surf numa praia paradisíaca com sol e
boas temperaturas em pleno mês de janeiro? Isto só é possível num lugar único
como as Ilhas Canárias, um dos centros
de peregrinação de sufistas de todo o
mundo, pelas suas condições climatéricas e por campeonatos internacionais
como Las Américas Pro.
No município canário de Arona e na sua
praia de Las Américas respira-se surf,
sobretudo quando aí se encontram os
profissionais que competem nesta prova pontuável das Qualifying Series da
World Surf League, nas categorias masculina e feminina.
Após anos de ausência, o evento surge
no calendário como imprescindível, graças a particularidades como a famosa
'esquerda de Las Palmeras', uma onda de
longo percurso com espaço para manobras e tubos espetaculares. É também a
oportunidade para riders e espectadores apanharem sol nas praias da Costa
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Adeje, deleitar-se com as paisagens
vulcânicas e a selvagem riqueza natural
das Canárias e passear por cidades tão
singulares como Santa Cruz de Tenerife
ou San Cristóbal de la Laguna (declarada Património da Humanidade pela
UNESCO).
Las Américas está situada numa pequena península da costa oeste da ilha que,
ao receber ventos de quase todas as direções, aumenta a espetacularidade de
um desporto que tem a sua continuação
na praia, longe das pranchas e das ondas.
Na zona do passeio marítimo conhecida
como Las Verónicas vais conhecer um
ambiente hedonista, com festas a qualquer hora do dia e da noite e dezenas de
discotecas, espaços de música ao vivo e
bares de todos os tipos.
LLOnde: praia de Las Américas, Arona
(Tenerife, Ilhas Canárias)
Quando: janeiro-fevereiro
www.worldsurfleague.com

PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO
A CORUÑA

Foto: PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO
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PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO,
A CORUÑA (SURF)
Há muitos torneios de surf na World
Surf League, mas nenhum é como o que
se realiza em Pantín. Será pelas suas
ondas consistentes e variadas, pela sua
característica colina desde a qual se domina todo o areal ou pela paisagem na
qual se mistura o azul do mar e o verde
dos prados galegos? Em qualquer caso,
vais adorar a soma das três coisas.
Por Pantín, também conhecida como
O Rodo, passaram oito campeões do
mundo desta disciplina, entre os quais
se destaca Joel Perkinson, um dos melhores surfistas de todos os tempos.
Desde 1988, quando teve lugar a primeira edição, a elite do surf internacional nunca faltou ao evento, entre outras
coisas, porque a praia tem uma das percentagens mais altas de dias ao ano para
praticar surf de todo o mundo. Venhas
quando vieres, terás ondas para brilhares sobre a prancha.

Exposta às ondulações de oeste e noroeste, é uma zona de alto valor ecológico pela qualidade e boa conservação
dos seus fundos marinhos, pelas impressionantes falésias e pelas suas dunas. A organização e os assistentes têm
um compromisso total com a preservação do meio ambiente.
Para além de veres em ação a alguns dos
melhores surfistas do mundo, durante o
evento poderás participar em atividades paralelas como workshops infantis,
skate, cursos de primeiros-socorros e de
iniciação ao surf, e poderás também assistir a concertos e sessões de DJs.
LLOnde: praia de Pantín, Valdoviño
(A Coruña)
Quando: agosto-setembro
www.pantinclassic.org
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FUERTEVENTURA WINDSURFING &
KITEBOARDING WORLD CUP
saltos, acrobacias e grandes velocidades,
graças aos ventos da zona, em competições cheias de ação vertiginosa.

Em nenhum outro lugar poderás contemplar as estrelas mundiais destas disciplinas tão perto como neste maravilhoso
cenário de Fuerteventura. Poderás ver

LLOnde: praia de Sotavento, Jandía
(Fuerteventura, Ilhas Canárias)
Quando: julho e agosto
www.fuerteventura-worldcup.org

Foto: © rene-egli.com/Team Tillmanns

Fina areia branca, águas turquesa e condições únicas para a prática do windsurf
e do kiteboard. Isto é o que irás encontrar
na praia de Sotavento, na península de
Jandía (Fuerteventura, Ilhas Canárias) e
onde cada ano se encontram os melhores windsurfistas do mundo. É um ponto
de passagem indispensável do campeonato mundial há mais de três décadas.
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De dia vais contar com uma tenda onde
poderás provar especialidades da gastronomia local e dezenas de atividades
para toda a família. À noite, a costa canária transforma-se para acolher grandes festas que duram até ao amanhecer.

Foto: © rene-egli.com/Team Tillmanns
aa FUERTEVENTURA WINDSURFING & KITEBOARDING WORLD CUP
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SPAIN KITEBOARDING LEAGUE
Três bonitas praias do litoral espanhol
convertem-se em cenários privilegiados para a celebração de um campeonato no qual se encontram os riders
mais destacados do kite nacional.
Nas praias de Isla Canela, Oliva e Tarifa
verás voar sobre as ondas os participantes desta competição, a mais importante a nível nacional de todas as
que se celebram em Espanha. Os habitantes de cada uma destas localidades
aderem a um dos desportos náuticos
mais espetaculares.
Assiste a batismos (cursos de iniciação),
exibições e aulas magistrais durante o
dia e a concertos e festas pelas noites
para completares uma experiência única. Atreve-te a sulcar o mar e a descobrir alguns dos recantos mais propícios
para a prática deste desporto de toda
a Europa.
LLOnde: Isla Canela (Huelva),
Oliva (Valência), Tarifa (Cádis)
Quando: abril, junho e setembro
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MOTOR

Foto: Miquel Rovira/ Circuit de Barcelona-Catalunya

Vive a paixão pelo motor num país
com um clima excecional que vibra
com os grandes eventos de Fórmula 1,
MotoGP, World Rally Car, trial e motocross. A nossa inesgotável reserva de
pilotos e condutores é um grande chamariz para os adeptos que seguem os
seus êxitos, corrida após corrida.
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Foto: Miquel Rovira/ Circuit de Barcelona-Catalunya
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aa GRANDE PRÉMIO DE ESPANHA DE FÓRMULA 1
MONTMELÓ

GRANDE PRÉMIO DE ESPANHA
DE FÓRMULA 1, MONTMELÓ
As luzes do semáforo iluminam-se de
verde, rugem os motores e as bancadas
enlouquecem com o espetáculo dos bólides mais rápidos do mundo. Até surgir
a bandeira axadrezada, poderás ver ultrapassagens de todos os tipos, idas à
box a uma velocidade vertiginosa e poderás desfrutar da rivalidade que existe
entre pilotos de fama mundial. Sente a
emoção da Fórmula 1 num circuito com
muita história.

GRANDE PRÉMIO DE ESPANHA DE FÓRMULA 1
MONTMELÓ

O traçado único de Montmeló combina
uma longa reta onde os carros atingem
mais de 300 quilómetros por hora, com
um setor final repleto de curvas técnicas
que põe à prova a qualidade dos pilotos.
Fica muito atento à curva 10 (La Caixa),
onde se costumam realizar as ultrapassagens, uma vez que aqui se fazem travagens incríveis. A chicane das curvas 14
e 15, acrescentadas em 2017, é outra
das zonas decisivas para o triunfo final.
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Foto: Miquel Rovira/ Circuit de Barcelona-Catalunya

GRANDE PRÉMIO DE ESPANHA DE FÓRMULA 1
MONTMELÓ

RALLYRACC CATALUNYA-COSTA
DAURADA
Vive de perto toda a paixão do motor
nas belas paisagens e estradas do cenário da Serra de Montsant, da Serra de
Prades ou da Terra Alta e desfruta dos
muitos encantos da Costa Daurada.

Se fores como espectador, tão importante é o que ocorre na pista como o
contagioso ambiente que se vive nas
bancadas, dispostas a animar as suas
equipas e pilotos favoritos desde as
voltas de aquecimento até à chegada à
meta depois das 66 voltas ao circuito.
Para além disso, um grande prémio é
muito mais do que a jornada da corrida. Durante os dois dias prévios celebram-se os treinos livres e a classificativa para decidir a posição de saída.
Entretanto, a cidade enche-se de adeptos do motor, de atividades paralelas
(música, mercados, atrações para crianças...) e espetáculos pensados para os
seguidores de Fernando Alonso, Lewis
Hamilton e Kimi Räikkönen.
Se quiseres estar presente, consegue
os bilhetes com muita antecedência.
Embora o Circuito da Catalunha tenha capacidade para mais de 140 000
espectadores, costuma esgotar para
presenciar o magnífico espetáculo da
Fórmula 1.
LLOnde: circuito de BarcelonaCatalunha, Montmeló (Barcelona)
Quando: maio
www.circuitcat.com
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Esta prova pontuável para o World Rally
Car (WRC) nasce em Port Aventura
(Salou), um dos parques temáticos mais
divertidos e completos da Europa, onde
poderás passar um fim de semana inesquecível em família. Os troços cronometrados atravessam percursos muito
seletivos, capazes de colocar à prova os
pilotos e os carros mais destacados a
nível mundial.
Uma mistura perfeita de velocidade
e aventura na qual cada derrapagem
conta, numa prova que é decisiva para
o título, uma vez que se trata da penúltima do calendário. É também o único
rally misto do mundial que une troços
de terra e de asfalto, o que garante que
quem consegue a vitória seja a equipa
e o carro mais completos.
A prova costuma começar com uma
etapa muito especial em Barcelona, um
troço urbano situado em Montjuic, o
que é uma oportunidade extraordinária
para conhecer uma cidade fascinante.
Outro dos percursos cronometrados
passa pelas ruas do passeio marítimo
de Salou, localidade costeira com inúmeras propostas lúdicas e de ócio.
LLOnde: província de Tarragona,
Catalunha
Quando: outubro
www.rallyracc.com

Foto: Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Foto: Circuito de Jerez-Ángel Nieto
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JEREZ

GRANDE PRÉMIO DE ESPANHA MOTO GP,
JEREZ
Em Jerez (Cádis) vive-se muito mais do
que uma corrida. É uma das maiores
concentrações de motards de todo o
mundo, com milhares de motas e um
ambiente festivo que se respira nas ruas
da cidade e nos arredores do Circuito
de Jerez Ángel Nieto.

Lorenzo ou Dani Pedrosa, é o cenário
de colinas que rodeia o circuito. A bela
paisagem andaluza serve de cenário de
exceção para uma corrida na qual se
congregam mais de 140 000 espectadores nas grandes tribunas situadas ao
longo do circuito.

Vive em primeira mão a quarta prova
do Campeonato do Mundo de MotoGP,
uma semana muito especial no calendário para todos os adeptos das motas,
e que têm aqui a sua meca particular.
Durante os dois primeiros dias podem
ver-se quer os treinos livres, quer as
classificativas das diferentes categorias:
Moto3, MotoGP e Moto2, que definem
a grelha de partida da competição que
se celebra no domingo.

O Grande Prémio de Jerez é também
uma ocasião para realizar um percurso de
mota pela província de Cádis e conhecer
todos os encantos da rota das Aldeias
Brancas (Grazalema, Zahara de la Sierra,
Setenil de las Bodegas…), um litoral de
praias espetaculares (as de Zahara de
los Atunes, Barbate e Tarifa são das melhor avaliadas de toda a Europa) e um
intenso ambiente marinheiro.

Tão interessante como o traçado, as incríveis chicanes e as ultrapassagens de
Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge

LLOnde: Circuito de Jerez Ángel Nieto,
Jerez de la Frontera (Cádis)
Quando: maio
www.circuitodejerez.com
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HIPISMO
Os desportos equestres contam com
uma grande tradição em Espanha,
país de onde procede a pura raça espanhola ou cavalo andaluz. Visita os
lugares onde se criam alguns dos melhores exemplares e desfruta de competições de primeiro nível em diversos lugares da nossa geografia.
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Foto: Real Federação Hípica Espanhola
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MADRID HORSE WEEK
Durante uma semana de novembro,
Madrid converte-se na capital do hipismo graças a este evento, que reúne
num só espaço competições desportivas, uma ampla zona comercial e inúmeras atividades paralelas para a diversão de toda a família. Se vieres com
crianças, aqui poderão familiarizar-se
com o mundo do hipismo ou divertir-se
no Poni Park.

Foto: Real Federação Hípica Espanhola

bb MADRID HORSE WEEK

MADRID HORSE WEEK
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Foto: Real Federação Hípica Espanhola

EVENTOS DESPORTIVOS EM ESPANHA

MADRID HORSE WEEK

Foto: Real Federação Hípica Espanhola

Durante esses dias, o polivalente recinto
da Instituição Ferial de Madrid (IFEMA)
recebe o Campeonato Masters de
Obstáculos, o Campeonato do Mundo
de Saltos e o Campeonato do Mundo de
Volteio, entre outras provas e demonstrações.
À margem das competições, a programação do Salão do Cavalo propõe atividades muito diversas: espetáculos de doma
western, demonstrações de volteio, de
doma natural e sessões sobre saúde e
cuidados do cavalo, entre outras.

MADRID HORSE WEEK
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LLOnde: Instituição Ferial de Madrid,
IFEMA (Madrid)
Quando: novembro
www.madridhorseweek.com
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CAMPEONATO DE DOMA CLÁSSICA
E ADAPTADA
São muita as competições e provas pontuáveis que se realizam em Espanha.
Entre outubro e novembro, por exemplo, celebra-se no Clube de Campo
Villa de Madrid a Taça de S.M. o Rei de
Doma Clássica, um dos torneios mais
prestigiosos a nível nacional.
LLOnde: várias sedes
Quando: consultar o calendário
da Real federação de Hipismo
de Espanha
Foto: Real Federação Hípica Espanhola

Descobre as chaves desta disciplina
olímpica baseada na harmonia entre
cavaleiro e cavalo em diversas cidades
de Espanha. Trata-se de um espetáculo
desportivo que pretende realçar a força e a destreza do cavalo, que executa
movimentos de crescente dificuldade
seguindo as ordens marcadas pelo seu
cavaleiro.

aa MADRID HORSE WEEK
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