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INTRODUÇÃO

FESTAS DO PILAR
SARAGOÇA

Espanha é alegre e aberta. Gostamos
de partilhar as nossas celebrações com
o resto do mundo. Vem conhecer os
nossos costumes e partilha connosco
uns dias de festejos inesquecíveis. Vaiste divertir ao máximo.
Aqui vais viver todo o tipo de
experiências: desde festas coloridas
como o Carnaval até ao fervor religioso
da Semana Santa. Há tantas celebrações
populares repartidas ao longo de todo
o ano, que vais encontrar sempre
algo interessante. Algumas festejam
fenómenos naturais únicos, como
a Festa das Cerejeiras em Flor do Vale
do Jerte, e outras prestam homenagem
a produtos gastronómicos da terra e do
mar, como as dedicadas ao vinho ou

ao marisco. A maioria concentram-se
no verão, mas cada estação tem o seu
encanto.
Muitas destas celebrações foram
declaradas património cultural imaterial
da humanidade pelo seu valor cultural e
porque refletem uma expressão única
de costumes ancestrais, transmitidos
de geração em geração. As Fallas
de Valência, a Festa dos pátios de
Córdova ou San Fermín, em Pamplona,
vão deixar-te boquiaberto.

De que estás à espera? Vem conhecê-las,
participa e descobre a alma e o coração
do nosso país.
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AS FESTAS DE ESPANHA
POR ESTAÇÕES
Acompanha-nos neste percurso sazonal ao longo de toda a geografia espanhola,
descobre festas únicas e sente que fazes parte das mesmas:

VERÃO
FOGUEIRAS DE SAN JUAN
Visita a cidade de Alicante nas suas
maiores festas. A noite de San Juan dá
as boas-vindas ao verão entre o fogo,
a areia da praia e a água do Mediterrâneo.
Deixa-te impressionar pelos ninots,
grandes esculturas convertidas em
autênticas obras de arte efémeras de
caráter satírico que vão arder no ritual
mágico das fogueiras de San Juan.
Durante uma semana a cidade enchese de música e atividades para miúdos
e graúdos. Na noite de 23 para 24
chega o momento dos castelos de fogode-artifício, as mascletás (espetáculos
pirotécnicos) e a cremá (queima dos
ninots).

© Consorcio de Turismo de A Coruña

FOGUEIRAS DE SAN JUAN
A CORUÑA
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__ FOGUEIRAS DE SAN JUAN
ALICANTE
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VERÃO

Em A Coruña, surpreende-te com os
desfiles e "pasacalles" do dia 23 de
junho, desfruta da música local na Praça
de María Pita e degusta as sardinhadas.
Com o pôr-do-sol vais ver como se
vão acendendo centenas de fogueiras,
principalmente nas praias de Riazor
e Orzán. O céu enche-se de fogo-deartifício, enquanto centenas de pessoas
praticam o ritual purificante de saltar
por cima do fogo e mergulhar no mar.
LLOnde: Alicante (Comunidade Valenciana)
e A Coruña (Galiza)
Quando: semana de 23 de junho
www.alicanteturismo.com e
www.hoguerassanjuan.com

SAN JUAN EM CIUDADELA,
MENORCA
A sua origem remonta ao século XIV,
quando as principais classes sociais
(clero, nobreza, artesãos e camponeses)
da cidade se dirigiam, a cavalo, a uma
pequena ermida rural para honrar o
seu padroeiro. Surpreende-te com
os espetaculares jaleos (bailes e
cabriolas do cavalo) entre a multidão
e inclusivamente dentro das casas. Os
caixers (o nome com que se denominam
ginetes) apoiam-se nas patas traseiras
enquanto os assistentes lhes tentam
tocar no peito.
LLOnde: Ciudadela (Menorca, Ilhas Baleares)
Quando: semana de 23 de junho
www.ajciutadella.org

Foto:zixia/123rf.com

SAN JUAN EM CIUDADELA
MENORCA
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FESTAS DE SAN FERMÍN
Vem viver a festa contínua e o ambiente
que se respira em Pamplona durante os
Sanfermines. São dias em que as famosas
largadas são tão importantes como as
peñas (grupos de pessoas), as charangas
e os eventos culturais programados por
toda a cidade.
Em finais do século XIX, passou-se de
correr atrás dos touros que os pastores
navarros traziam desde os pastos a
correr à frente dos mesmos pela rua
Estafeta. Desde então, todas as manhãs
durante as festas vive-se o risco e a

bb FESTAS DE SAN FERMÍN
PAMPLONA
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emoção das largadas, uma corrida
vertiginosa pelo centro histórico até
chegar à praça de touros, onde os
animais são toureados durante a tarde.
A festa começa a 6 de julho na Praça
Consistorial, onde milhares de pessoas
celebram o chupinazo (foguete que
anuncia o início das festas) com um mar
de lenços vermelhos.
LLOnde: Pamplona (Navarra)
Quando: de 6 a 14 de julho
www.sanfermin.com

AS FESTAS DE ESPANHA POR ESTAÇÕES
VERÃO
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FESTAS DE SAN FERMÍN
PAMPLONA

© Turismo de Santiago de Compostela
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aa FESTAS DO APÓSTOLO SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

FESTAS DO APÓSTOLO SANTIAGO
Segundo a lenda, foi a aparição dos
restos do Apóstolo Santiago que
originou a criação de Santiago de
Compostela, a capital da Galiza.
Rapidamente se converteu em cidade
santa e centro de peregrinações, dando
lugar ao Caminho de Santiago. Nas suas
festas, a solenidade religiosa convive
com o sabor popular e a animação.
Ficarás surpreendido pelas projeções
tridimensionais noturnas na fachada da
Catedral e pelo Botafumeiro, incensário
de grandes dimensões pendurado no
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seu interior. Diversos espetáculos
de música, dança e teatro são outras
das atividades imprescindíveis destas
festas, que terminam com um grande
espetáculo
de
fogo-de-artifício.
Quando o dia 25 de julho coincide com
um domingo, celebra-se o Ano Jubilar
Compostelano.
LLOnde: Santiago de Compostela
(A Coruña, Galiza)
Quando: segunda quinzena de julho
www.santiagoturismo.com

A TOMATINA, BUÑOL
Uns óculos de mergulho, uma t-shirt
branca e muita vontade de diversão.
É tudo o que necessitas para desfrutar
de uma das festas populares mais
originais e surpreendentes de Espanha.
Desde o início da manhã, os assistentes
aguardam a chegada de camiões
carregados com toneladas de tomates
que serão utilizados como arma de
arremesso numa batalha pacífica, na
qual ninguém se magoa e toda a gente
acaba manchada de vermelho. Mesmo
que a guerra de tomates dure apenas
uma hora, a festa continua ao longo de
todo o dia e até altas horas da noite.
LLOnde: Buñol, Valência
(Comunidade Valenciana)
Quando: última quarta-feira de agosto
www.latomatina.info

Foto:©Joaquín MZ.Imagem cedida por La Tomatina Oficial.Câmara Municipal de Buñol
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FESTA DA TOMATINA
BUÑOL

ROMARIA VIKING
CATOIRA, PONTEVEDRA

ROMARIA VIKING
No primeiro domingo de agosto, os
habitantes de Catoira, disfarçados de
guerreiros víquingues e de camponeses,
representam o ataque pirata à vila e
a heroica defesa dos seus moradores.
Recordam a defesa da Galiza contra as
invasões víquingues. Nas imediações
das Torres de Oeste, uma fortaleza do
século IX, produz-se o desembarque
dos víquingues e uma batalha simulada,
na qual os participantes acabam
completamente encharcados em vinho.
Passeia pelo mercado medieval e
desfruta da deliciosa gastronomia da
região.
LLOnde: Catoira (Pontevedra, Galiza)
Quando: primeiro domingo de agosto
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FESTIVAL INTERNACIONAL DO CANTE DE LAS MINAS
LA UNIÓN, MÚRCIA

FESTIVAL INTERNACIONAL
DO CANTE DE LAS MINAS
O flamenco, uma das expressões
artísticas mais representativas de
Espanha, tem cada ano um encontro
inadiável em La Unión (Múrcia). Aqui
vais ver alguns dos grandes talentos
deste género a cantar, a dançar e a
tocar guitarra e vais ficar a conhecer a
associação da memória flamenca com a
tradição mineira da serra de CartagenaLa Unión. Os concursos e galas são
complementados com outras atividades
como exposições, provas de vinho ou
recitais de poesia.
LLOnde: La Unión (Múrcia)
Quando: primeira semana de agosto
www.festivalcantedelasminas.org
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DESCIDA INTERNACIONAL
DO SELLA
Vem desfrutar de um dos eventos
mundiais
mais
importantes
de
canoagem, celebrado desde 1930.
As margens do rio Sella são um lugar
privilegiado desde onde se pode ver o
percurso, que vai desde a localidade de
Arriondas até à meta em Ribadesella.
Terminada a corrida, a festa é trasladada
para os Campos de Ova, onde é
celebrado um almoço campestre e, à
noite, continua nos bares de praia e
arraiais populares de Ribadesella e
Arriondas.
LLOnde: Arriondas e Ribadesella (Astúrias)
Quando: primeiro sábado de agosto
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MISTÉRIO DE ELCHE
Para desfrutar da experiência única de ver
uma obra de teatro dentro de una igreja
visita a Basílica de Santa María. Declarada
obra-prima do património oral e imaterial
da humanidade pela Unesco, trata-se de
um drama lírico-medieval do século XIII
que é encenado em dois atos.Terminada a
representação, é realizada uma procissão
com a participação dos atores.
LLOnde: Elche (Alicante, Comunidade Valenciana)
Quando: de 11 a 15 de agosto
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FESTA DO VINHO ALVARINHO

SEMANA GRANDE DE BILBAU

Prova um dos melhores vinhos brancos
da Europa nas Rias Baixas galegas.
A festa dedica-se exclusivamente a este
vinho frutado, fresco e suave. Durante a
primeira semana de agosto, celebra-se
na pequena vila marítima de Cambados
uma festa na qual se desenrolham
milhares de garrafas, onde se realizam
degustações e tudo se acompanha com
jornadas gastronómicas, concertos e
espetáculos de folclore.

Desfruta de nove dias nos quais são
realizadas diferentes atividades por
toda a cidade basca. Estão à tua espera
concertos, espetáculos e fogo-deartifício. No centro histórico e nas
duas margens da Ria vais encontrar as
txosnas (barracas com música, comida e
bebida), a alma de uma celebração que
inclui personagens tradicionais como
a Marijaia, uma boneca com os braços
levantados que representa as festas
e que é queimada para encerrar as
celebrações.

LLOnde: Cambados (Pontevedra, Galiza)
Quando: primeira semana de agosto

LLOnde: Bilbau (Biscaia, País Basco)
Quando: segunda quinzena de agosto
www.bilbaoturismo.net

bb FESTA DO VINHO ALVARINHO

13

Foto:© Ayuntamiento de Tarazona
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aa EL CIPOTEGATO
TARAZONA

EL CIPOTEGATO, TARAZONA
Esta tradição remonta ao século XVII,
quando aparecia um personagem
disfarçado de bobo da corte (Cipotegato)
que se encarregava de abrir caminho
entre as crianças para que a procissão
de San Atilano, padroeiro da localidade,
pudesse passar. Em meados do século
XX, a festa muda e é o Cipotegato que é
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perseguido pelos assistentes enquanto
lhe atiram tomates. Este personagem
está encarregado de dar início às festas da
localidade, que também incluem arraiais,
espetáculos taurinos e "pasacalles".
LLOnde: Tarazona (Saragoça, Aragão)
Quando: de 27 de agosto a 1 de setembro

AS FESTAS DE ESPANHA POR ESTAÇÕES
VERÃO

aa BATALHA DE FLORES
LAREDO

BATALHA DE FLORES, LAREDO
Visita esta bonita cidade costeira da
Cantábria e admira a espetacular beleza
de um concurso de camiões adornados
com milhares de flores. Na noite anterior
ao desfile poderás ver como se prepara
a decoração e desfrutar do ambiente
festivo. No dia seguinte, juntamente

com o desfile, organizam-se mercados
e eventos musicais que terminam com a
eleição do melhor camião desse ano.
LLOnde: Laredo (Cantábria)
Quando: última sexta-feira de agosto
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Foto:Tinuca Revolvo Ochoa
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aa CORRIDAS DE CAVALOS
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

CORRIDAS DE CAVALOS
NA PRAIA DE SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
Com a maré baixa, quando o horizonte
da praia de Sanlúcar de Barrameda é
coberto por tons ocres, os cavalos e
respetivos cavaleiros preparam-se para
um dos acontecimentos desportivos,
turísticos e sociais mais importantes
do verão andaluz. Uma tradição com
origem nas competições informais que
os vendedores de peixe deste lugar
realizavam, para chegar primeiro aos
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mercados. Para além de presenciar as
corridas, vive uns dias inesquecíveis nas
festas do padroeiro de Sanlúcar, com os
desfiles de carros alegóricos e tapetes
de flores.
LLOnde: Sanlúcar de Barrameda
(Cádis, Andaluzia)
Quando: agosto
www.sanlucarturismo.com

AS FESTAS DE ESPANHA POR ESTAÇÕES
VERÃO

FESTAS DA VINDIMA
A época da vindima oferece-te a
oportunidade de conhecer de perto
o processo de elaboração do vinho.
Desfruta do pisar das uvas, da
degustação do primeiro mosto e de
jornadas de portas abertas em adegas.
Jerez de la Frontera (Cádis), durante
a primeira quinzena de setembro,
converte-se numa festa na qual se
presta homenagem a três elementos
emblemáticos da sua cultura: o vinho, os
cavalos e o flamenco. Poderás degustar
vinhos e produtos típicos andaluzes e
participar em festejos com um marcado
sabor popular.

Outra grande celebração relacionada
com o vinho ocorre em Logroño,
capital de La Rioja, região dedicada de
corpo e alma ao produto vitivinícola.
Conhecidas popularmente como as
Festas de San Mateo (21 de setembro),
consistem em oito dias nos quais viverás
um contagioso ambiente festivo. Para
além das atividades relacionadas com o
vinho, há largadas com novilhos, desfiles
de carros alegóricos e muita música.
LLOnde: Jerez de la Frontera
(Cádis, Andaluzia) e Logroño (La Rioja)
Quando: setembro

Foto:© Ayuntamiento de Jerez

bb FESTAS DA VINDIMA
JEREZ DE LA FRONTERA
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MOUROS E CRISTÃOS
É uma das tradições festivas presente
em todo o país, especialmente na
Comunidade Valenciana e Múrcia. Com
desfiles surpreendentes comemora-se
a disputa entre muçulmanos e cristãos
pelo domínio de Espanha no século XIII.
Por serem tão espetaculares, as
mais conhecidas são as de Alcoy, em
Alicante. Declaradas de Interesse
Turístico Internacional desde 1980, são
consideradas como as primeiras a serem
celebradas em toda a Comunidade
Valenciana.

aa MOUROS E CRISTÃOS
VILLENA, ALICANTE

Foto:© Federación de Moros y Cristianos de Murcia
Fotografia:Luis Javier García. www.vertufoto.com

bb MOUROS E CRISTÃOS
MÚRCIA

Também em Alicante, Villena celebra
esta tradição desde 1474, na qual
participam comparsas que brilham
especialmente com as esquadras
especiais, num desfile que se destaca
pela beleza dos trajes tradicionais
confecionados para cada participante.
Em Múrcia, assiste ao "pasacalles" dos
dois grupos. Danças, cortejos e carros
alegóricos, e as sucessivas "embajadas",
nas quais cada exército lê um texto para
tentar convencer o outro a render-se
em lugares emblemáticos da cidade.
Ao ritmo do pasodoble (dança típica
espanhola), poderás contemplar a
entrega das chaves da cidade, epílogo
de uns dias nos quais as ruas se enchem
de cor e espírito festivo.
LLOnde: Alcoy e Villena, Alicante
(Comunidade Valenciana) e Múrcia
(Comunidade Autónoma da Região de
Múrcia)
Quando: primeira quinzena de setembro
www.alcoyturismo.com

18

AS FESTAS DE ESPANHA POR ESTAÇÕES
VERÃO

FEIRAS DO MOTIM
ARANJUEZ, MADRID

FESTAS DO MOTIM, ARANJUEZ
Cada mês de setembro, Aranjuez
celebra estas festas que recordam a
revolta dos habitantes, em 1808, contra
Manuel Godoy, ministro do rei Carlos
IV. Nos seus bairros poderás assistir a
diferentes representações teatrais do
motim, quadros de Goya que ganham
vida graças aos vizinhos da localidade
e a uma grande variedade de eventos

culturais e arraiais populares. A outra
grande insígnia destas festas é a
Descida Pirata do Tejo, com centenas de
embarcações feitas à mão que navegam
as águas do rio que atravessa Aranjuez.
LLOnde: Aranjuez (Comunidade de Madrid)
Quando: primeiro fim de semana de setembro
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O CASCAMORRAS, BAZA E GUADIX
Esta festa é originária da Idade Média,
quando a aparição de uma escultura
da Virgem da Piedade criou uma
inimizade entre as duas localidades e,
finalmente, ficou em Baza. Acompanha
o Cascamorras, um bobo da corte
vestido com um traje chamativo, no seu
caminho desde Guadix até Baza, no qual
tentará recuperar a imagem sagrada. Os
habitantes da localidade irão impedi-lo
com tinta preta em animadas corridas
pelas ruas da cidade.
O Cascamorras faz diferentes paragens
para hastear a bandeira da Virgem da
Piedade sobre as cabeças das pessoas
que estão de joelhos à sua volta.
Para além da tinta, outro elemento
imprescindível desta festa é a água, que
serve para refrescar os participantes
durante as perseguições.

Foto:© Ayuntamiento de Guadix

LLOnde: Baza e Guadix (Granada, Andaluzia)
Quando: de 5 a 9 de setembro

20

__ CASCAMORRAS
GUADIX

Foto:Joan Capdevila

AS FESTAS DE ESPANHA POR ESTAÇÕES
VERÃO

aa FESTAS DE SANTA TECLA
TARRAGONA

Se visitares Tarragona durante a
segunda quinzena de setembro vais
descobrir alguns dos costumes festivos mais emblemáticos da Catalunha.
Percorre as ruas da cidade enquanto
os vizinhos, disfarçados de diabos e
dragões, dançam e põem à prova os
teus reflexos lançando petardos, no
que se conhece como El Correfoc. Ou
fica extasiado perante a habilidade dos
castellers, castelos humanos que chegam
a atingir nove andares. São duas das
atividades mais multitudinárias de uma
das festas cujo pilar central é a Comitiva
Popular, formada por cabeçudos e
figurantes que dançam ao som da
música.
LLOnde: Tarragona (Catalunha)
Quando: segunda quinzena de setembro
www.spain.info

Foto:Manel R Granell

FESTAS DE SANTA TECLA,
TARRAGONA

aa FESTAS DE SANTA TECLA
TARRAGONA
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OUTONO
FESTAS DE CARTAGINESES E ROMANOS, CARTAGENA
No caminho entre o verão e o
outono, Cartagena celebra o seu
passado milenar numa festa única.
Durante dez dias, os seus habitantes
revivem a história dos Cartagineses
e Romanos, representando feitos que
ocorreram há mais de 2200 anos.
A cidade converte-se no cenário
de espetaculares representações
teatrais de um grupo e do outro, com
bb FESTAS DE CARTAGINESES E ROMANOS
CARTAGENA
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uma apresentação surpreendente de
trajes e material bélico da época. Na
área das festividades poderás visitar
o mercado do artesanato, provar
especialidades da cozinha cartaginesa
e desfrutar do ambiente e da festa até
altas horas da noite.
LLOnde: Cartagena (Múrcia)
Quando: segunda quinzena de setembro

AS FESTAS DE ESPANHA POR ESTAÇÕES
OUTONO

FESTA DO MARISCO, O GROVE
O Grove, situado no litoral atlântico
da costa galega, é conhecido pela
qualidade do marisco, das praias
e das águas termais. No primeiro
fim de semana de outubro, esta
vila transforma-se para acolher
a Festa do Marisco, uma grande
amostra da gastronomia e do folclore
galegos. Prova mariscos refinados
a preços reduzidos ou participa em
demonstrações culinárias ao vivo, ao
mesmo tempo que se ouvem gaitas e

pandeiretas. No último dia, faz parte
da Noite Meiga (noite das bruxas) e
prova a sua Grande Queimada, uma
bebida tradicional galega à base de
aguardente de bagaço que conta com
um autêntico ritual de preparação
destinado a afastar os maus espíritos.
LLOnde: O Grove (Pontevedra, Galiza)
Quando: Primeiro fim de semana de
outubro
www.turismogrove.es

bb FESTA DO MARISCO
O GROVE
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FESTAS DO PILAR
SARAGOÇA

Foto:Turismo Cantábria

AS FESTAS DE ESPANHA POR ESTAÇÕES
OUTONO

aa FESTA DO «ORUJO» (BAGAÇO)

FESTAS DO PILAR, SARAGOÇA
Em meados do mês de outubro, a capital
de Aragão converte-se numa cidade
alegre e festiva que mistura tradição e
modernidade. A cultura ocupa as ruas
durante mais de uma semana, na qual
festivais de teatro, dança, cinema e
música acontecem por toda a cidade.
O ponto culminante das festas chega a
12 de outubro com a oferenda floral à
sua padroeira, a Virgem do Pilar. Nesse
dia, centenas de milhares de cidadãos
e devotos de todo o mundo depositam
flores aos pés da Virgem, criando um
gigantesco e multicolor manto floral. Ao
anoitecer, no dia 13, o impressionante
cortejo do Rosário de Cristal vai deixarte sem fôlego. Esta procissão de carros
alegóricos iluminados com vidraças
e lanternas oferece um espetáculo
inesquecível.

FESTAS DO ORUJO (BAGAÇO),
POTES
Situado no ponto convergente de quatro
vales, Potes desfruta de um suave clima
mediterrânico que permite o cultivo da
videira com a qual se elabora o famoso
bagaço da zona. Uma das festas mais
enraizadas de Cantábria é organizada
em torno deste licor, reunindo cada ano
milhares de pessoas para degustar os
bagaços locais e desfrutar de umas festas
cheias de música e jogos tradicionais.
Para além de presenciar a elaboração
artesanal desta bebida, poderás provar
alguns dos seus atrativos culinários,
como o cozido lebaniego e os queijos
artesanais.
LLOnde: Potes (Cantábria)
Quando: segundo fim de semana de
novembro
www.turismodecantabria.com

LLOnde: Saragoça (Aragão)
Quando: 12 do outubro
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© Archivo Fotográfico del Ayuntamiento de Santillana del Mar (Cantabria)

INVERNO

aa AUTO SACRAMENTAL E CORTEJO DOS REIS MAGOS
SANTILLANA DEL MAR

CORTEJO DOS REIS MAGOS
Em Espanha temos uma tradição
muito enraizada relacionada com
os presentes de Natal para os
mais pequenos. Trata-se dos três
Reis Magos, Melchior, Gaspar e
Baltasar que, após o nascimento de
Jesus de Nazaré, chegaram do Oriente
para lhe prestar homenagem e lhe
entregar presentes de grande riqueza
simbólica. Cada 5 de janeiro durante
a tarde, os cortejos de Reis Magos
percorrem todas as zonas de Espanha,
um espetáculo no qual um grande
número
de
carros
alegóricos
transportam os reis e outros
personagens fantásticos que atiram
doces e fazem os mais pequenos sonhar.
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O cortejo de Alcoy, em Alicante, é o
mais antigo de Espanha e tem algumas
peculiaridades que o distinguem do
resto. Ao cair o sol, no dia 4 de janeiro,
verás como as tochas iluminam o
acampamento real, situado no monte
que domina o local. As crianças saem à
rua à procura do Embaixador Real, um
emissário acompanhado por burros
que carregam cestas onde os pequenos
depositam cartas para suas majestades.
No dia 5 durante a tarde, os Reis Magos
chegam em camelo e percorrem as ruas
da localidade.

© Open Comunicación
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aa FESTAS DAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA
TERUEL

FESTA DAS BODAS DE
ISABEL DE SEGURA, TERUEL

Em Santillana del Mar (Cantábria), para
além do tradicional Cortejo de Reis, são
representadas várias cenas relacionadas
com o nascimento do Menino Jesus. Sob
a denominação de Auto Sacramental,
estas representações teatrais têm lugar
ao ar livre em distintas localizações do
centro histórico. O pitoresco cenário
desta vila medieval de ruas calcetadas
proporciona um encantador ambiente
natalício.
LLOnde: Alcoy (Alicante, Comunidade
Valenciana) e Santillana del Mar (Cantábria)
Quando: 5 de janeiro
www.alcoyturismo.com
www.turismodecantabria.com

Durante o mês de fevereiro, a cidade de
Teruel revive a trágica história de amor
entre Isabel de Segura e Juan Diego
Martínez de Marcilla, Os Amantes de
Teruel, personagens de lenda do século
XIII. Poderás comprovar em primeira
mão como o centro histórico da cidade
se transforma num cenário onde são
representadas distintas cenas desta
história de amor eterno. Verás os
seus habitantes vestidos com trajes
medievais e como as ruas e praças
se enchem de música, trovadores
e contadores de histórias. Neste
ambiente vão acontecendo todo o tipo
de demonstrações e atividades, como
torneios de espada, justas a cavalo ou
degustações gastronómicas populares.
LLOnde: Teruel (Aragão)
Quando: Terceiro fim de semana de fevereiro
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Vive uma explosão de júbilo na qual
as pessoas saem à rua para celebrar
o Carnaval, criando uma sinfonia de cor,
alegria e criatividade. As celebrações
de carnaval são uma das festas mais
movimentadas e divertidas de todas as
que se celebram em Espanha. Embora se
celebrem por todo o país, os carnavais de
Cádis, Santa Cruz de Tenerife e Águilas
destacam-se por serem particularmente
espetaculares, originais e com grande
projeção internacional.

Foto:joserpizarro/123rf.com

A origem do Carnaval de Cádis, festa
de interesse turístico internacional,
remonta ao século XV. Mantém
peculiaridades que o distinguem do
resto, como as dezenas de foliões e
"chirigotas" (agrupamentos musicais)
que compõem canções satíricas repletas
de crítica social e política. Os bairros do
centro histórico, especialmente La Viña,
monopolizam a maior parte da festa com
cortejos, arraiais e inúmeras atividades.
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aa CARNAVAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE

aa CARNAVAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Se há algo que se destaca no Carnaval
de Santa Cruz de Tenerife é o facto de
ser tão espetacular. Os habitantes de
Tenerife preparam a sua maior festa
durante todo o ano, desenhando carros
alegóricos e roupas de fantasia. A
eleição da Rainha do Carnaval é digna
de atenção internacional. As candidatas
desfilam com trajes espetaculares que
podem chegar a pesar até 200 quilos.

música, a folia e a alegria. Aproveita o
dia grande da festa para ver os disfarces
e os bailes de cada folião. Nessa mesma
noite inauguram-se as peñas, grupos
de pessoas que se reúnem em locais
onde, durante três dias, poderás provar
as especialidades culinárias da zona
e bebidas típicas como "la cuerva"
(elaborada à base de frutas e vários
tipos de álcool, parecida à sangria).
Também poderás participar em alguns
eventos surpreendentes como a guerra
de ovos cheios de confetes e assistir ao
concurso de disfarces de papel.

No sábado, uma cavalgada ao estilo
brasileiro percorre o centro anunciando
a chegada do carnaval. Os foliões
e grupos de dança impõem o ritmo
caribenho e fazem com que não possas
parar de dançar. A apoteose final chega
na terça-feira de carnaval durante o
desfile del Coso, um percurso no qual
todos os participantes se unem dando
lugar a uma autêntica explosão de
purpurina e diversão.
O Carnaval de Águilas é um dos mais
apelativos e com maior tradição de
toda a Espanha. Durante as suas duas
semanas de duração poderás presenciar
grandiosos desfiles onde se misturam a

LLOnde: Santa Cruz de Tenerife (ilha de Tenerife,
Canárias), Cádis (Andaluzia) e Águilas (Múrcia)
Quando: Finais de fevereiro ou princípios de março
www.andalucia.org
www.webtenerife.com
www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval/
www.murciaturistica.es

FALLAS DE SAN JOSÉ, VALÊNCIA
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Despedimo-nos do inverno com As
Fallas de San José, em Valência, durante
as quais a cidade se entrega à sua
própria festa e à música. Na semana
de 19 de março a cidade enche-se de
ninots (gigantescos monumentos de
madeira, cartão e gesso que utilizam o
humor como crítica social) que acabam
convertidos em fogueiras espetaculares.
A sua origem remonta a uma tradição
da corporação de carpinteiros, que no
século XVIII queimavam móveis velhos
na rua de modo a celebrar o final do
inverno.
Prepara-te para viver todos os dias
a sinfonia do ruído da mascletá, um
conjunto de petardos de grande
potência que farão com que todo o teu
corpo vibre. Na noite de 15 de março
ocorre a tradicional plantà, a colocação
de ninots nas ruas e praças da cidade. No
dia 19 de março, dia de San José, durante
a noite realiza-se a cremà, momento no
qual estas esculturas efémeras ardem.
Também poderás assistir à oferenda
floral à Virgem e ainda aos cortejos e a
outros eventos.
LLOnde: Valência (Comunidade Valenciana)
Quando: entre 1 e 19 de março
www.visitvalencia.com/agenda-valencia/
fiestas/las-fallas-de-valencia
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PRIMAVERA
FESTAS DAS CEREJEIRAS EM FLOR,
VALE DO JERTE (EXTREMADURA)
Com a chegada da primavera, contempla
um manto de flores brancas que cobre
os montes deste vale de Extremadura,
modelado em socalcos para adequálo ao cultivo das cerejas. A Festa das
Cerejeiras em Flor é uma celebração
popular que serve de escaparate da
cultura, gastronomia e tradições de
uma dezena de aldeias da província de

Cáceres. Passeia entre as cerejeiras e
desfruta de festivais de teatro e arte,
participa nas jornadas micológicas ou
percorre a reserva natural Garganta de
los Infiernos.
LLOnde: Vale do Jerte (Cáceres, Extremadura)
Quando: finais de março, princípios de abril

bb FESTAS DAS CEREJEIRAS EM FLOR
VALE DO JERTE
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A SEMANA SANTA
Vive a festa religiosa mais vistosa e
emotiva de todas as que se celebram em
Espanha. A devoção, a arte e a música
cruzam-se com outros atos religiosos.
Em Sevilha (Andaluzia) vive-se esta festa
com um fervor especial, com procissões
de dia e de noite.Contempla os andores,
imagens
religiosas
profusamente
adornadas que percorrem as ruas
ao ritmo de música solene. Com a
sua passagem escutam-se as saetas,
canções flamencas que as pessoas
cantam à capela como demonstração
da sua devoção. Uma das procissões
mais esperadas é a Madrugá, na noite
entre quinta e sexta-feira Santa, na
qual se recorda a Paixão de Jesus.
Em Zamora, joia da arte românica
em Castela e Leão, a Semana Santa
é caraterizada pelo silêncio e pela
austeridade. As procissões acontecem
principalmente durante a noite, por
antigas ruas calcetadas e praças
de origem medieval, apenas com a
iluminação de velas, lanternas e tochas.
Vais ficar maravilhado pelo valor
artístico das suas gravuras.

Fernando Rodríguez García

Em Cuenca (Castela-La Mancha), cidade
medieval com grande tradição devota,
poderás assistir à procissão do Caminho
do Calvário e deixar-te surpreender
pelas turbas, o estrondo formado por
tambores e trompetes que precedem
a imagem de Jesus. Coincidindo com
a Semana Santa, também se celebra
a Semana da Música Religiosa de
Cuenca, na qual orquestras e coros
internacionais interpretam grandes
composições de música religiosa na
Catedral.
LLOnde: toda a Espanha
Quando: finais de março, princípios de abril
www.visitasevilla.es
www.turismoenzamora.es
http://turismo.cuenca.es/
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FEIRA DE ABRIL, SEVILHA
Vive uns dias inesquecíveis na festa
mais multitudinária de toda a Andaluzia.
Desde o meio-dia, poderás ver os
sevilhanos a passear a cavalo ou em
carruagens pelas principais avenidas
da cidade. O "encendido de la portada",
uma grande estrutura com milhares de
lâmpadas situadas na entrada do recinto
da feira, anuncia o começo da Feira de
Abril. O melhor é deixar-se levar pelo
contagioso ambiente que se vive no
recinto e pelas mais de mil barracas,
embora devas ter em conta que algumas
são de acesso privado.

aa ENTERRO DA SARDINHA
MÚRCIA

ENTERRO DA SARDINHA, MÚRCIA
É um desfile popular que habitualmente
serve para dar como finalizadas as
Festas de Carnaval. Em Múrcia celebrase mais tarde do que no resto de
Espanha, no fim de semana posterior à
Semana Santa. Deixa-te levar pela cor e
pela alegria que presidem uns festejos
com 150 anos de antiguidade. Admira
os disfarces elaborados pelos grupos
que animam a cidade durante estes dias
e assiste ao grande desfile do Enterro da
Sardinha, no qual os foliões abrem passo
aos carros alegóricos, dedicados aos
deuses do Olimpo, desde onde brindes
e brinquedos são atirados ao público.
Finalmente, queima-se a sardinha no
meio de um espetáculo de fogo-deartifício e de uma grande festa popular
que acaba de madrugada.
LLOnde: Múrcia
Quando: abril

Admira as cores dos trajes flamencos
e degusta o delicioso presunto ibérico
cortado à mão. Também poderás
aprender os passos das sevilhanas, um
tipo de canto e baile flamenco que é a
inconfundível banda sonora da semana
da feira.
LLOnde: Sevilha (Andaluzia)
Quando: abril
www.visitasevilla.es

aa FEIRA DE ABRIL
SEVILHA
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FESTA DOS PÁTIOS
DE CÓRDOVA
Visita Córdova durante o mês de
maio e descobre o tesouro escondido
de toda a cidade. Durante duas
semanas, os habitantes de Córdova
abrem orgulhosamente os pátios
do centro histórico, engalanados
para a ocasião com vasos de flores,
nos quais predominam os gerânios,
cravos e jasmins, pendurados nas
brancas paredes de cal. Podem visitarse praticamente durante todo o dia
e nestes encontrarás, muitas vezes,
espetáculos de flamenco e também a
possibilidade de degustar as deliciosas
tapas de Córdova e o vinho MontillaMoriles.
LLOnde: Córdova (Andaluzia)
Quando: primeira quinzena de maio
www.turismodecordoba.org

FEIRA DO CAVALO
JEREZ DE LA FRONTERA

FEIRA DO CAVALO,
JEREZ DE LA FRONTERA
Jerez de la Frontera é uma cidade
marcada pela tradição equestre, vinícola
e flamenca. A sua feira, celebrada em
princípios de maio, é uma expressão
destas três paixões. Desde a sua origem
como mercado de gado no século
XIII, a feira evoluiu até se converter
num festejo que inclui competições
de cavalos, espetáculos taurinos
e concursos de sevilhanas.
No parque González de Hontoria
contempla o espetáculo das centenas
de ginetes e carruagens que passeiam
pelas ruas do recinto da feira. Durante a
noite, a zona transforma-se num grande
tablao (palco) de flamenco, rodeado
de barracas onde se podem provar o
rebujito (bebida típica da Andaluzia) ou
alguma das refinadas variedades de
vinho de Jerez.
LLOnde: Jerez de la Frontera (Cádis, Andaluzia)
Quando: maio

FESTA DOS PÁTIOS
CÓRDOVA
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ROMARIA DO ROCÍO, ALMONTE
Esta
celebração,
que
mistura
religiosidade e festa, acontece cinquenta
dias após o final da Semana Santa. Até
um milhão de pessoas vêm desde todas
as partes de Espanha ao santuário da
"Blanca Paloma", situado na aldeia de
El Rocío, em Almonte (Huelva), muito
perto das marismas do parque nacional
de Doñana. Assiste ao momento mais
emocionante da celebração, na noite de
domingo para segunda, na qual se realiza
o "salto de la reja": os habitantes de
Almonte trepam a grade para aceder ao
altar e para levar a Virgem da ermida em
procissão. Uma demonstração profunda
de devoção que te vai surpreender.

Foto:Fran Garcia Espina

LLOnde: Almonte (Huelva, Andaluzia)
Quando: maio
www.andalucia.org

CORPUS CHRISTI
TOLEDO

CORPUS CHRISTI
Esta festa da igreja católica é uma
tradição que se celebra em muitas
localidades de Espanha, mas é em
Toledo onde tem especial importância.
Assiste ao desfile solene numa cidade
enfeitada para a ocasião com antigos
estandartes e tapeçarias nos balcões
das casas e arranjos florais nas ruas.
Também terás a oportunidade de visitar
os bonitos pátios interiores dos palácios
e casas senhoriais da cidade, visto que a
maioria abre as suas portas ao público
no dia do Corpus.
Em Villa de Mazo, na ilha canária de La
Palma, também se vive esta celebração
religiosa com uma intensidade única.
À procissão tradicional e às atividades
paralelas, soma-se o seu elemento mais
caraterístico, as tapeçarias florais e os
arcos adornados com pétalas, plantas e
sementes por toda a localidade.
LLOnde: Toledo (Castela-La Mancha) e Villa de
Mazo (Ilha de La Palma, Canárias)
Quando: 31 de maio

ROMARIA DO ROCÍO
ALMONTE

LLMais informação: www.spain.info
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