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INTRODUÇÃO
Sevilha tem sempre alguma coisa
especial para cada visitante: uma
rua, um sorriso, um pôr-do-sol...
Vem à capital andaluza, cidade dos mil postais, e vais descobrir uma mistura de culturas com mais de 3000 anos de história.
As suas ruas acolhem um património monumental muito interessante e bairros de
grande ambiente popular, como Triana ou
La Macarena. Passeia pelas ruas da judiaria sevilhana, conhece os segredos do
bairro de Santa Cruz ou as histórias sobre
a vida e morte do pintor Murillo. Todos os
seus recantos te vão surpreender.
Museus, centros de arte, parques temáticos… são apenas algumas das infinitas
possibilidades de ócio que esperam por
ti em Sevilha. A vida cultural é incessante. Destacados grupos do panorama musical nacional e internacional passam pelo
auditório de La Cartuja e pelo Palenque.
Também não falta uma boa oferta teatral
e de cinema. Procura o teu plano e mergulha neste ambiente. Deixa-te levar pela
hospitalidade e pelo caráter aberto dos
sevilhanos.
Saboreia a cidade através dos seus bares
do centro histórico e prova uma grande
variedade de tapas deliciosas. O ritmo
sevilhano está na rua. Impregna-te da sua
atmosfera vitalista numa esplanada com
vistas para os grandes símbolos monumentais, como a catedral e a Giralda.

aa A GIRALDA
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SEVILHA

Outra boa desculpa para visitares a capital
hispalense são as suas festas tradicionais.
Vive a paixão da Semana Santa e a Feira
de Abril para conheceres em primeira mão
a devoção e o folclore dos sevilhanos.
Depois da confusão urbana, respira nos
seus arredores naturais. Marismas, dunas
e cotos são as imagens mais típicas do parque nacional de Doñana, uma maravilha
declarada Património Mundial e Reserva
da Biosfera pela UNESCO. O parque na-

bb PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
HUELVA
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tural da Serra Norte é outro tesouro que
merece umas boas jornadas de caminhada.
Aproveita também para comprar algum
dos produtos artesanais que enchem as
montras das lojas, dos centros comerciais
e dos mercados: cerâmica, leques, antiguidades…
A beleza e a luz únicas da capital andaluza inebriam todos aqueles que a visitam.
Sevilha é cor, vida e magia.

VIVE SEVILHA BAIRRO A BAIRRO

VIVE SEVILHA
BAIRRO A BAIRRO
Sevilha distingue-se pelos seus bairros fascinantes. Como o de Santa Cruz, em pleno centro, com as suas ruelas, palácios e pátios floridos, o de Triana, do outro lado do
Guadalquivir, de ambiente marinheiro e arte flamenco, ou o de La Macarena, popular e
cheio de história.

aa REAL ALCÁZAR DE SEVILHA

CENTRO HISTÓRICO
O centro histórico de Sevilha tem um encanto especial. Nas suas ruas espera-te
um património monumental único e um
ambiente que contagia alegria. Visita a catedral e admira a sua imponente estrutura de arte mudéjar, gótica, renascentista,
barroca e neoclássica. Os restos mortais
de Cristóvão Colombo encontram-se neste templo. Depois, sobe à Giralda, a torre
campanário da catedral que, durante sécu-

los foi a mais alta do mundo, para contemplares a cidade desde as alturas.
Perto daí encontra-se o Real Alcázar, alojamento de reis e altas personalidades.
Passear pelos seus jardins de laranjeiras,
palmeiras e fontes é uma experiência inesquecível. Consegue mais informação e reserva entradas através da página web:
LLwww.alcazarsevilla.org/english-version
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Fotografia: bloodua/123rf.com

SEVILHA

aa PRAÇA DE ESPAÑA

Outra paragem imprescindível é a praça de
España, um conjunto arquitetónico situado no parque de María Luisa. Este cenário
único foi escolhido como set de rodagem
de filmes tão famosos como Lawrence da
Arábia ou Guerra das Estrelas: episódio II.
O ataque dos clones. Foi projetado como
o edifício principal da Exposição Iberoamericana de 1929. Tem uma forma semielíptica que simboliza o abraço de Espanha
aos seus antigos territórios americanos, e
olha para o rio Guadalquivir como caminho a seguir para a América.
O Arquivo das Índias, declarado Património
da Humanidade pela UNESCO, conserva
milhares de documentos e mapas da época colonial. Visita a câmara municipal para
admirares um grande exemplo de arquite6

tura plateresca na Andaluzia. Depois, passeia pela igreja e praça do Salvador, um
dos melhores lugares da capital andaluza
para provar tapas. Nas suas esplanadas e
tabernas poderás desfrutar de uma cerveja fresca e provar alguns dos pratos sevilhanos mais típicos, enquanto aproveitas a
luz e a cor que caracterizam este lugar.
Há muitos palácios onde poderás respirar
história e conhecer lendas que vão tornar
o teu passeio por Sevilha numa experiência memorável. Como o palácio Arcebispal,
que alberga uma das principais pinacotecas da cidade, com obras de Murillo e
Zurbarán, entre outros. Convém planificar
a visita com tempo, uma vez que só abre
dois sábados por mês e tem um limite de
visitantes reduzido.

Também não faltam igrejas históricas. Na
igreja de la Magdalena poderás sentir a
quietude deste templo sagrado. A pouca
distância, tens a encantadora igreja de San
Andrés, de estilo gótico-mudéjar, situada
na praça do mesmo nome.
A rua Sierpes não pode faltar no teu percurso pelo centro. É uma animada rua pedonal, muito frequentada pelos sevilhanos e
ideal para conhecer inúmeras lojas, bares e
restaurantes. Seguindo esta concorrida via

Fotografia: Karol Kozlowski/123rf.com

O palácio de Las Dueñas, uma imponente
casa senhorial que foi residência de aristocratas e local de nascimento do poeta
Antonio Machado. O seu belíssimo pátio,
a sua coleção de peças artísticas e a recordação dos seus ilustres inquilinos vão-te
deixar sem palavras. Tens outra paragem
imprescindível no palácio de San Telmo,
onde poderás admirar uma das portadas
mais bonitas do barroco sevilhano.

VIVE SEVILHA BAIRRO A BAIRRO

aa PALÁCIO ARCEBISPAL

chegarás à praça de La Campana, lugar de
encontro e epicentro comercial da cidade.
Dedica algum tempo a passear pela
Alameda de Hércules, a zona alternativa
de Sevilha por excelência, com a sua incrível mistura de lugares históricos, propostas
culturais e vida noturna. Tens muitos bares
com música ao vivo e espaços de música
eletrónica.

Fotografia: joserpizarro/123rf.com

bb PALÁCIO DE SAN TELMO
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SEVILHA

BAIRRO DE
SANTA CRUZ
Em pleno coração da cidade, este bairro
caracteriza-se pelas ruas estreitas, pelas
casas-palácio, pela tonalidade alegre dos
seus edifícios e por um encanto muito especial. Vais adorar os pátios das suas casas, cheios de flores e de cor.
Perde-te pelo entrelaçado das suas vielas de origem judia. O bairro está formado por passagens estreitas que tinham
como finalidade criar correntes de ar fresco. Aí encontrarás o magnífico pátio de
Banderas, formado por um casario adossado às muralhas do Alcázar. Poderás passear pelas suas praças e por lugares tão
emblemáticos como o beco da Agua, que
segue paralelo à muralha do Real Alcázar.
Os pátios, sombrios e íntimos, estão repletos de plantas que proporcionam frescura nos meses mais quentes do verão.
Aí perto encontrarás os famosos jardins
de Murillo, com os seus inúmeros ficus
centenários e o palácio-casa Pilatos, considerado um dos melhores edifícios nobiliários de toda a Andaluzia.
O palácio Miguel de Mañara é outra construção monumental, e foi residência de
aristocratas desde 1623. Por outro lado, a
igreja de Santa María la Blanca, construída sobre uma antiga sinagoga do século
XIII, mantém a mesma estrutura original,
embora tenha sido reconstruída em duas
ocasiões, primeiro no século XIV e, depois,
convertida num dos templos mais representativos da arquitetura barroca hispalense no século XVII.
8

aa BAIRRO DE SANTA CRUZ

Finaliza o percurso na judiaria, uma das
mais antigas de Espanha. A melhor forma de seguires as marcas do passado
sefardita sevilhano é visitar o Centro de
Interpretação da Judiaria de Sevilha onde,
para além de um museu e de uma exposição, poderás solicitar visitas guiadas em
vários idiomas.
LLMais informação em:
www.juderiadesevilla.es
Para comer e saborear todo o encanto
deste bairro, vai até Mateos Gago, uma
rua cheia de animados bares e tabernas
com umas vistas únicas sobre a Giralda.

Fotografia: Turismo Sevilha

VIVE SEVILHA BAIRRO A BAIRRO
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PALÁCIO-CASA PILATOS

SEVILHA

BAIRRO DE LA MACARENA
Situado a norte do centro histórico, La Macarena é um
dos bairros com mais tradição de Sevilha. É quase uma
aldeia dentro da urbe, com os seus próprios monumentos, lendas e tradições.

aa ARCO E BASÍLICA DE LA MACARENA

A rua San Luis, verdadeiro coração do bairro de La Macarena, está cheia de bares,
lojas e restaurantes muito acolhedores e
nos quais poderás desfrutar da gastronomia sevilhana. Também alberga tesouros
arquitetónicos, como a igreja de Santa

Marina, uma das mais antigas da cidade e de
estilo gótico-mudéjar, ou a de San Marcos,
uma das igrejas paroquiais do século XIV
que melhor se conservam, apesar de ter
sofrido incêndios e terremotos. Inclui no
10

Fotografia: Brian Kinney/123rf.com

Aí esperam-te maravilhas como o arco
e a basílica de La Macarena, sede da
Irmandade de La Esperanza Macarena,
uma das mais veteranas de Sevilha.
Também se encontram aqui a muralha e
a porta de Córdoba, de tempos de Júlio
César, que faziam parte do recinto que
defendia a cidade.

aa IGREJA DE SAN MARCOS

VIVE SEVILHA BAIRRO A BAIRRO

teu itinerário a igreja de San Luis de los
Franceses, com a sua sumptuosa cúpula,
um dos melhores exemplos de arquitetura
barroca.

Vale a pena visitar o antigo hospital das
Cinco Llagas, sede do Parlamento da
Andaluzia, para contemplar a sua fachada
renascentista e os seus jardins. Se desejares visitar o interior, deves reservar com
antecedência.

BAIRRO DE TRIANA
De caráter marinheiro e grande tradição
sevilhana, a Triana é berço de toureiros
e artistas. Situada do outro lado do rio
Guadalquivir, possui uma identidade própria que se reflete no artesanato e na arte
do flamenco.
Acede a este bairro pela célebre ponte de
Isabel II, a mais antiga de Sevilha, declarada
Monumento Histórico Nacional. Depois,
caminha até à rua San Jacinto para fazeres
as tuas compras e aproveitares as suas animadas esplanadas.
A rua Betis, a mais emblemática de Triana,
segue paralela ao rio e destila todo o sabor do bairro. Aqui, em finais de julho celebra-se a "Velá" de Santa Ana, uma festa
popular que enche o bairro de pequenas
lanternas de papel e atividades culturais
em honra da sua padroeira. Acredita-se
que tem a sua origem na romaria que tinha
lugar na igreja de Santa Ana, construída no
século XIII.
Em Triana também vais encontrar maravilhas arquitetónicas como o beco de la
Inquisición, onde se conservam restos do
antigo castelo de San Jorge. Na basílica
de Patrocinio poderás admirar a imagem
de El Cachorro, figura emblemática da
Semana Santa sevilhana.

aa PONTE DE ISABEL II

Dá uma volta pelo Centro Cerámica Triana,
um museu destinado a conservar e a promover a tradição cerâmica da cidade. Aí
poderás contemplar interessantes peças
e fornos históricos. Entre as ruas Antillano
Campos e Alfarería poderás encontrar uma
bonita recordação nas lojas-oficina onde
trabalham os oleiros.
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SEVILHA

CULTURA
A cidade de Sevilha assistiu à passagem das mais diversas civilizações e estilos artísticos.
Conhece a sua história nos seus museus, teatros e centros culturais.

aa MUSEU DE BELAS-ARTES

MUSEUS
Numa pequena praça com encanto do
centro histórico de Sevilha encontra-se o
Museu de Belas-Artes, outrora convento
de La Merced Calzada, que convida a descobrir, no seu interior, os grandes tesouros
da pintura barroca espanhola. O museu é
um espaço conventual que envolve e que
12

atrai, graças aos excecionais painéis de
azulejos que revestem muros e paredes, às
abóbadas e tetos profusamente decorados e às obras de, entre outros, três grandes representantes da arte espanhola dos
séculos XVI e XVII: Zurbarán, Valdés Leal
e, sobretudo, Murillo.

No parque María Luisa encontra-se o
Museu de Artes e Costumes Populares.
Criado em 1972 para mostrar a riqueza e
variedade etnográfica, nas suas vitrinas expõem-se objetos e utensílios do passado.
À sua frente, na praça de América, aguarda-te o Museu Arqueológico de Sevilha,
com uma impressionante coleção de vestígios de antigas civilizações. Descobre vestígios da época romana encontrados na
jazida de Itálica e em toda a Andaluzia, ou
o tesouro do Carambolo, com 21 peças de
origem tartéssica talhadas em ouro.
Na praça de La Encarnación de Sevilha serás surpreendido pelas “Setas de Sevilla”
(ou Metropol Parasol) do arquiteto alemão Jürgen Mayer. É a maior estrutura de
madeira do mundo e divide-se em quatro
níveis que albergam o Antiquarium (a jazida mais importante da época romana em
Sevilha), um mercado abastecedor, uma

Fotografia: Turismo de Sevilha

CULTURA

ANTIQUARIUM

praça elevada onde se realizam diferentes
eventos e a estrutura dos seis para-sóis
que dão sombra a este espaço. No seu
passadiço-miradouro poderás contemplar
uma fantástica vista sobre a cidade.
LLMais informação em: setasdesevilla.com

Fotografia: Lucas Viani/ 123rf.com

bb METROPOL PARASOL
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Fotografia: Turismo de Sevilha

SEVILHA

Fotografia: Turismo de Sevilha

aa BIENAL DE FLAMENCO

CENTROS DE ARTE
No pódio cultural de Sevilha, o Centro
Cultural Santa Clara ocupa um lugar de
honra. Para além de estar situado no bonito convento de Santa Clara, acolhe um importantíssimo conjunto artístico-cultural e
é a sede principal onde tem lugar a Bienal
de Flamenco.
Gostas de arquitetura? Dá uma volta pelo
centro de arte CaixaForum, ícone do desenho moderno e que oferece uma vasta
oferta cultural, artística e educativa para
todos os públicos.
Visita a Casa Murillo, situada na casa-palácio que foi a penúltima residência familiar
do artista sevilhano, para conheceres de
perto a sua trajetória vital e algumas das
suas obras mais representativas. É o ponto
de partida ideal se quiseres participar num
itinerário guiado que segue os passos do
pintor pela cidade no século XVII.

aa CAIXA FORUM

14

aa CAIXA FORUM

No mosteiro de La Cartuja, explora o
Centro Andaluz de Arte Contemporânea,
que apresenta uma panorâmica das
tendências artísticas em Espanha, com
uma coleção que abarca desde a segunda metade do século XX até à atualidade. Aproveita para conhecer a fundo La
Cartuja, que também conta com um importante património arqueológico.
LLMais informação em:
www.murilloysevilla.org
www.caac.es

TEATROS E ESPAÇOS
CULTURAIS
As artes cénicas também têm o seu espaço na animada agenda cultural sevilhana,
com salas de todos os tipos. Podes começar pela La Maestranza, um coliseu lírico e
musical que ocupa um lugar-chave na vida
operística do sul da Europa.
Continua pelo Teatro Lope de Vega e a sua
variada programação de artes cénicas, flamenco, jazz, ou com o Festival de Música
Antiga mais prestigioso da Europa, que se
celebra durante o mês de março.
Para os mais atrevidos encontra-se o
Teatro Quintero, em pleno coração de
Sevilha. Um espaço de agitação cultural
com uma variada oferta de espetáculos
que convivem com conferências, jornadas
culturais e exposições.
O outro cenário de referência é o da sala
La Fundición, com uma programação aberta a todos os tipos de espectadores.

Fotografia: joserpizarro/123rf.com

Fotografia: Turismo de Sevilha

CULTURA

MOSTEIRO DE LA CARTUJA
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SEVILHA

SABOREIA
SEVILHA
Degusta a capital andaluza através das tapas que se servem nos bares, esplanadas
e restaurantes do centro histórico e nos
diferentes bairros da cidade. A variedade é
quase infinita.

`` GAZPACHO

COZINHA TRADICIONAL
Sevilha é um dos melhores lugares de
Espanha para provar tapas, esse tesouro da
gastronomia espanhola. E uma forma fantástica de conhecer o ambiente e a hospitalidade dos sevilhanos é visitar os seus bares.
No centro histórico e nos bairros de Triana
e La Macarena vais encontrar dezenas.
São muito típicas as chacinas (presunto
ibérico, paio do lombo), as papas aliñás
(batatas alinhadas), as frituras de peixe...
Se fores a Sevilha durante os meses de
mais calor, não te esqueças de pedir um
prato de gazpacho (sopa fria de tomate),
muito refrescante.
Embora haja uma coisa ainda mais popular, os montaditos (pequenas fatias de pão
torrado com recheios deliciosos). Quase
todos os bares de Sevilha têm algum na
sua ementa. O mais difícil será escolher...
de lombo, de camarões ou o típico serra16

nito, recheado com uma fatia de lombo,
pimento verde frito e presunto.
Aproveita as adegas e tabernas para conheceres o autêntico sabor de Sevilha
e rega as refeições com vinhos de barril.
Os mais famosos são os finos e os manzanillas, ideais para o aperitivo. São estabelecimentos com muita tradição e muitos
deles encontram-se no centro histórico.
Contam que Miguel de Cervantes, autor
de O Quixote, foi um cliente habitual das
suas mesas.

COZINHA DE
VANGUARDA
A alta cozinha também tem o seu espaço
na capital andaluza. Atreve-te com as inovadoras receitas com toques locais dos restaurantes de vanguarda, com uma cuidada

SABOREIA SEVILHA

apresentação e sabores surpreendentes.
O restaurante Abantal, galardoado com
uma estrela Michelin, é um bom exemplo.
Comer nos mercados está muito na moda
entre os sevilhanos. O mercado de Triana,
junto à ponte que comunica o bairro
com o centro da cidade, propõe desde
as ostras mais frescas até um requintado
sushi. Também tens à tua disposição o
mercado-lonja del Barranco, perto da praça de La Maestranza. É o mais moderno
de todos, com bares que oferecem cozinha
tradicional e delícias vanguardistas.
Atravessa a ponte de Triana e perde-te
entre as bancas do mercado do Arenal.
Aí poderás encontrar desde espaços com
comida tradicional à base de produtos andaluzes e ecológicos até opções veganas
criativas. Também poderás participar em
cursos de provas de vinhos.

aa MERCADO-LONJA DEL BARRANCO

LLMais informação em:
www.mercadolonjadelbarranco.es
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SEVILHA
NAS QUATRO ESTAÇÕES
É indiferente a época em que decidas ir a Sevilha. Aqui vais encontrar sempre alguma
coisa para fazer: provar tapas, ver flamenco ao vivo, navegar pelo Guadalquivir ou
viver o feitiço da Semana Santa.
Se és um cinéfilo, aproveita a programação do cinema de verão do parque
María Luisa.
Nas horas de maior calor, podes escapar para as praias de Huelva ou Cádis, a
pouco mais de uma hora de carro, e dar
um mergulho no Atlântico.

OUTONO
Em finais de outubro começa o Mês da
Dança, uma forma diferente de entender
a cidade, através de espetáculos repartidos por teatros, ruas e bairros.

aa BAIRRO DE SANTA CRUZ

VERÃO
Durante os meses de verão, Sevilha é
sinónimo de sol e calor, mas é possível
aproveitar os passeios noturnos pelas
ruas históricas ou beber uma cerveja e
um gazpacho refrescantes numa das
suas muitas esplanadas. À noite, o Real
Alcázar de Sevilha costuma ter programas de música ao vivo sob as estrelas.

18

Cada dois anos, a magia do flamenco
está à tua espera em Sevilha num evento
único: a Bienal de Flamenco. Trata-se do
maior acontecimento internacional relacionado com esta arte tão espanhola e
que foi declarada Património Imaterial da
Humanidade pela UNESCO.
Costuma celebrar-se em setembro, em
várias sedes espalhadas por toda a cidade. Vais entender o que significa o
duende flamenco em lugares tão especiais como os pátios do Real Alcázar, o
cenário do Teatro de la Maestranza, o
pátio do Hotel Triana (um tradicional
quintal de vizinhos) ou a belíssima igreja
de San Luis de los Franceses.

INVERNO
Em meados de dezembro, assiste ao
Festival de Artes Cénicas de Sevilha.
Espetáculos de música, interpretação
ou dança espalhados por diferentes salas transformam a cidade numa festa da
cultura.
És desportista? Experimenta o desporto mais na moda entre os sevilhanos, a
canoagem. O rio Guadalquivir tem pessoas a sulcar as águas a todas as horas.
É´possível participar em alguns tours
guiados em caiaque, também em inglês,
para admirar monumentos como a Torre
del Oro, La Maestranza ou o Mosteiro
de La Cartuja a partir do rio.

Fotografia: Mikhail Mandrygin/123RF.com

SEVILHA NAS QUATRO ESTAÇÕES

PRIMAVERA
Esta época em Sevilha é sinónimo de
esplendor, paixão e mistério. Vive a
sua Semana Santa com intensidade.
Contempla as 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.

feira. Aqui dança-se, canta-se e come-se
peixe frito nas bancas. 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. A festa termina com um
grande espetáculo de fogo de artifício
junto ao rio Guadalquivir.

O outro grande evento é a Feira de Abril.
É a feira de todas as feiras, que começa
na noite do «alumbrao», quando se acendem as 250 000 lâmpadas do recinto de

Tanto a Semana Santa como a Feira
de Abril foram declaradas Festas de
Interesse Turístico Internacional pela
UNESCO.

aa FEIRA DE ABRIL
SEVILHA
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SEVILHA

A CIDADE
ESCONDIDA
Se ainda tiveres tempo e quiseres conhecer mais recantos interessantes da cidade,
outros espaços e propostas pouco conhecidas, aqui tens diversas opções.

SEVILHA
PARA CRIANÇAS
Os mais pequenos também têm aqui a sua
voz. Aproveita para ires com a tua família ao
teatro, visitar algum museu, dar um passeio
na margem do Guadalquivir, fazer uma excursão pela natureza ou visitar um parque
temático.
As atrações da Isla Mágica, por exemplo, são
um dos principais pontos de interesse para
os mais pequenos em Sevilha. Vais encontrar
todos os tamanhos e capacidades, embora a
mais surpreendente seja a montanha russa
de trinta e dois metros de altura.
O Aquário de Sevilha é outra boa opção para
ir com os mais pequenos. Aí irás encontrar
tanques de até nove metros de profundidade e uma enorme variedade de fauna aquática, como tubarões e muitas outras espécies
de peixes, para além de tartarugas e diversos
tipos de répteis.
E do mar, ao céu. Passa pela Casa da Ciência,
um museu com exposições, atividades relacionadas com o mundo científico e um planetário imprescindível.
LLMais informação em: www.islamagica.
eswww.acuariosevilla.eswww.casadelaciencia.csic.es
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PARQUES E JARDINS
Uma visita aos jardins de La Buhaira irá
transportar-te aos tempos de esplendor
árabe da cidade. Aí poderás passear entre
oliveiras, palmeiras, vinhedos, árvores de
fruta e conhecer as ruínas do antigo palácio. Hoje é um centro cívico que no verão
acolhe um ciclo de representações teatrais
e líricas.
Também podes descansar num banco de
azulejos à sombra das laranjeiras na encantadora praça de Doña Elvira, no bairro
de Santa Cruz. Bebe qualquer coisa numa
das animadas esplanadas e relaxa enquanto contemplas a fonte central.

MUSEUS SECRETOS
O património cultural de Sevilha é enorme,
o que se torna evidente nos seus muitos
museus. Alguns são quase desconhecidos,
mas muito interessantes, como o Museu
do Castelo de San Jorge. Diante do monumento à Tolerância, do escultor Eduardo
Chillida, encontra-se este centro dedicado a documentar a opressão religiosa,
social e cultural exercida pelo Tribunal da
Inquisição.
Conhece em primeira mão o pavilhão
da Navegação, na ilha de La Cartuja.
Encontra-se nas margens do Guadalquivir,
perto do centro histórico, e apresenta

Fotografia: Turismo de Sevilha

A CIDADE ESCONDIDA

aa PAVILHÃO DA NAVEGAÇÃO

bb TORRE SEVILLA
Fotografia: Turismo de Sevilha

Sevilha como porto de exploração e conquista da América.
Outro espaço recomendável é o Museu
Mudéjar, onde se ensina de forma muito
didática a mistura hispânica que deu lugar
a esta arte.

OS TELHADOS
DE SEVILHA
Sevilha tem alguns miradouros que vais
adorar conhecer. Sobe às alturas da Torre
Sevilla, o primeiro arranha-céus da capital
e o mais alto da Andaluzia, com 180 metros de altura. Ou visita a Torre Schindler,
que se ergue sobre o Guadalquivir e que
oferece umas incríveis vistas panorâmicas.
A Torre de Los Perdigones, uma antiga
fundição, é um dos poucos monumentos
industriais de Sevilha. No seu interior al21
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berga um miradouro e uma das poucas câmaras escuras do mundo para observar de
forma diferente imagens ao vivo da metrópole andaluza.
As coberturas da catedral oferecem vistas
panorâmicas únicas da cidade hispalense a
partir de diferentes alturas. Para caminhar
sobre os seus telhados, adentrar-te pelos
seus corredores e subir as suas escadas
em caracol, podes reservar uma visita guiada na página web ou adquirir as entradas
diretamente nos balcões.

bb ESPLANADA COM VISTA PARA A GIRALDA
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ESPLANADAS COM
VISTAS PARA A GIRALDA
Maravilha os teus sentidos numa das
esplanadas com as melhores perspetivas de Sevilha. O centro histórico e o
bairro de Triana dispõem de esplanadas
nos áticos de diversos estabelecimentos, que oferecem a melhor gastronomia
andaluza, espetáculos e música ao vivo
com o céu sevilhano como testemunha.
Desfruta do ambiente, das vistas panorâmicas inesquecíveis sobre a cidade e
dos maravilhosos entardeceres sobre o
Guadalquivir.

A CIDADE ESCONDIDA
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POSTIGO DEL ACEITE

SEVILHA

VIVER A NOITE EM SEVILHA
Se gostas da noite, Sevilha tem tudo para o ócio noturno. Bares de rock, de música eletrónica, esplanadas sofisticadas, clubes de jazz… cada zona tem o seu próprio ambiente.
Descobre-os a todos para viveres o feitiço noturno da capital hispalense.

BARES E ESPLANADAS
A zona favorita dos sevilhanos para sair à
noite é o centro histórico. Aí acumulam-se
as esplanadas dos hotéis com os seus cocktails e o seu ambiente sofisticado. Passa
pela praça do Salvador e desfruta em qualquer um dos seus estabelecimentos.
Se gostas de ambientes alternativos, tens
de conhecer a Alameda de Hércules. É um
sítio fantástico para beber uns copos ao
24

ar livre, uma vez que todos os estabelecimentos têm esplanadas na praça. Se, para
além disso, gostas de música ao vivo, vais
poder divertir-te em grande em concertos
para todos os gostos.
O Arenal é outro bairro que propõe uma
atmosfera noturna muito animada, com
bares de cocktails e discotecas para os
mais animados. Nos arredores da praça de

VIVER A NOITE EM SEVILHA

touros poderás contemplar o bonito ambiente do bairro a partir de alguma das esplanadas exclusivas situadas nas açoteias
dos edifícios. A rua Arfe dispõe de uma
grande quantidade de estabelecimentos
onde poderás dançar e passar bons momentos com amigos.
Se atravessares o rio, chegas a Triana. Aqui
a rainha é a rua Betis e as esplanadas situadas junto ao Guadalquivir, diante de

monumentos como a Torre del Oro com
umas belíssimas vistas. Mergulha no seu
ambiente assistindo a espetáculos de flamenco com os melhores especialistas do
género.
Visita o Muelle de Nueva York, um passeio fluvial que, sobretudo nas noites de
verão, te oferece a possibilidade de deitar
numa espreguiçadeira enquanto desfrutas
de um delicioso cocktail de frutas.

Fotografia: Turismo de Sevilha

bb TERRAÇO HOTEL DOÑA MARÍA
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SEVILHA

ROTAS E
PASSEIOS
PELA CIDADE
Uma boa forma de explorar Sevilha é
através de percursos pelas suas zonas
mais emblemáticas.
A rota romana irá apresentar-te as marcas desta antiga civilização nos bairros de
Santa Cruz e La Alfalfa. Não percas as colunas de Hércules e César que pertenceram a um templo dedicado a Marte, deus
da guerra. Admira os caños de Carmona,
restos de um aqueduto romano com 400
arcos e que foram o principal abastecimento de água potável à cidade durante
séculos, depois de sucessivas reconstruções. Desta majestosa obra de engenharia, que se estendia ao longo de vários quilómetros, apenas restaram três pequenos
troços expostos na atual rua Luis Montoto.
Da mesma época são as muralhas, construções defensivas dos tempos de Júlio
César, que poderás contemplar de perto.
Também poderás descobrir os cenários
literários de Miguel de Cervantes na rota
Cervantes, de cerca de seis quilómetros
e que também inclui lugares que inspiraram outros literatos como Gustavo Adolfo
Bécquer ou os poetas da Geração de 27.
Em Sevilha, aguardam-te milhares de histórias e mistérios. Percorre rotas lendárias
como a da bela Susona e o azulejo com
uma caveira na rua Muerte. Ou talvez queiras saber porque é que há um crocodilo no
pátio das laranjeiras da catedral de Sevilha.
O melhor é comprovar pessoalmente.
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__ COLUNAS DE HÉRCULES E CÉSAR
ALAMEDA DE HÉRCULES

ROTAS E PASSEIOS PELA CIDADE

Também podes mergulhar na tradição árabe de Sevilha, que foi, durante mais de cinco séculos, uma cidade muçulmana chamada Isbiliya. Na rota da herança islâmica
visita mesquitas, palácios, banhos árabes
Desenha o teu próprio percurso e relembra aquela época.

aa IGREJA DE SANTA MARÍA LA BLANCA
SEVILHA

O QUE VISITAR PERTO DE SEVILHA?
Se tiveres tempo, aproveita para explorar
vários destinos vizinhos da capital andaluza, como Carmona, uma cidade histórica e
de caráter monumental, com grande tradição agrícola e uma excelente oferta gastronómica.
A meio caminho entre Sevilha e a província
de Córdoba encontra-se Écija, belíssima
cidade situada no campo sevilhano, nas
margens do rio Genil. Esta localidade tem
um prestígio merecido como lugar de criação do cavalo espanhol. E claro, tens à tua
disposição rotas a cavalo, em carruagem e
até aulas de hipismo.
Deixa-te deslumbrar pela beleza de Osuna.
De tradição milenar, esta localidade destaca-se pelos olivais e pelo grande legado
histórico, artístico e cultural, juntamente
com a sua riqueza paisagística. Conta com
uma das ruas mais bonitas da Europa, a rua
San Pedro, uma artística avenida onde se
sucedem palácios e solares muito solenes.

CARMONA
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aa CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA
SANTIPONCE

Por seu lado, Marchena é famosa pelo importante conjunto monumental, no qual se
destacam a igreja de San Juan Bautista e
o Arco de la Rosa. Também é interessante durante a Semana Santa e por ser um
dos mais importantes berços do flamenco
andaluz.
Se o que procuras é viajar no tempo até
ao passado romano da província, visita o conjunto arqueológico de Itálica, em
Santiponce. Percorre o anfiteatro e o bairro de Adriano e contempla os seus belos
mosaicos e esculturas.
Participa na rota rociera pelo corredor
verde do Guadiamar, em Aznalcázar.
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Sevilha é também uma terra
aberta ao mar e à montanha,
e por isso conta com
destacados espaços naturais
com muito para oferecer.
Percorrer esta paragem numa carriola (pequena casa rolante) é uma experiência que
jamais irás esquecer.
Também podes optar pelo avistamento de
aves na dehesa de Abajo ou atravessar os
arrozais da ilha Mínima e da ilha Mayor.
Trata-se da zona com a maior produção
arrozeira de toda a Europa, com uma paisagem única.
Se te interessa a geologia, admira o monumento natural Cerro del Hierro, um terreno cársico ideal para praticar escalada.

Fotografia: philipus/123rf.com

SEVILHA

COMO CHEGAR?
AVE
O comboio de alta velocidade AVE oferece
cerca de vinte trajetos diários entre Sevilha
e Madrid. Também liga a outras cidades andaluzas e à restante rede da RENFE e de
AVE espanhola. A estação de Santa Justa
fica muito perto do centro histórico.

AEROPORTO
Encontra-se a dez quilómetros a norte do
centro urbano e possui inúmeras ligações
a cidades europeias como Londres, Paris e
Roma.

CARRO
Sevilha está perfeitamente ligada pela autoestrada do sul ou A-4 a Madrid e, por
outras autoestradas, a outras cidades da
Andaluzia e do resto de Espanha.

bb ESTAÇÃO DE SANTA JUSTA
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DESLOCAR-SE
POR SEVILHA
METRO
O metro de Sevilha dispõe de uma linha
que une a área metropolitana (Aljarafe) com
o centro (Puerta Jerez).
LLMais informação em:
www.metro-sevilla.es

AUTOCARRO
É uma boa opção desde que se evitem as
horas de ponta. O bilhete para uma só viagem pode ser adquirido a bordo do autocarro. O cartão turístico permite realizar todas as viagens que se desejarem durante o
seu período de validade, de um a três dias.

COMBOIO DE
CERCANÍAS
Para te dirigires aos destinos e localidades
mais próximos existem comboios de meia
distância. Há duas linhas de comboios suburbanos que ligam as localidades vizinhas
a Sevilha.

BICICLETA
A capital andaluza é perfeita para andar de
bicicleta, uma vez que oferece um clima
solarengo, distâncias curtas e um terreno
plano. Além disso, conta com uma extensa rede de ciclovias protegidas do trânsito.
Existe um serviço de aluguer (SEVIci) com
um bilhete de curta duração.
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aa SEVILHA

OUTROS
A cidade estreou um serviço de aluguer
de motas elétricas que tarifa por minutos,
sem limitações de tempo, nem estacionamentos obrigatórios. Uma forma de chegar rapidamente, sem contaminar e evitando filas de trânsito.
LLMais informação em:www.muving.com
Para ver a cidade comodamente poderás
usar os autocarros turísticos. Os táxis são
facilmente reconhecíveis: de cor branca
com uma franja diagonal amarela no lateral.

MAIS INFORMAÇÃO
POSTO DE TURISMO DE SEVILHA
Paseo Marqués de Contadero, s/n
41001 Sevilla
www.visitasevilla.es
visitasevilla@visitasevilla.es

PORTAL OFICIAL DO
TURISMO ESPANHOL
www.spain.info
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SEVILHA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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