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INTRODUÇÃO

Vive o prazer de ir às compras em
Espanha. Belas cidades, um clima privilegiado e uma tentadora oferta gastronómica aliam-se para que a tua experiência seja inesquecível.
A oferta é vasta e muito atrativa. Se gostas de moda, vais sentir-te no paraíso.
Seja qual for o teu estilo, aqui vais encontrá-lo. Descobre os desenhadores
espanhóis que conquistam as passerelles internacionais e que vestem famosos
de todo o mundo. Admira a criatividade
sem limites dos desenhadores e apaixona-te pelas marcas made in Spain.

Encontra de tudo enquanto passeias
pelas nossas cidades, desde firmas de
luxo, até criações únicas fabricadas por
artesãos locais. Faz tudo à tua maneira, visita pequenos ateliers, procura em
mercados vintage ou percorre grandes
centros comerciais. E degusta sempre o
melhor da terra: saboreia Espanha nos
seus requintados produtos gourmet.
As vantagens de comprar em Espanha
vão mais além da variedade dos seus
produtos. Beneficia do tax free e aproveita os preços reduzidos nos sensacionais períodos de saldos.
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MODA E DESENHO
Estás no lugar indicado para renovar
o teu armário e encontrares os teus
complementos e acessórios favoritos.
Em Espanha vais encontrar as melhores marcas internacionais, desde grandes franchisings até lojas de luxo com
o prestígio de Gucci, Hermès, Ralph
Lauren, Chanel ou Dior.
Nos últimos anos, as marcas internacionais mais exclusivas reforçaram a sua
aposta no nosso país com a abertura de
novas lojas de rua e nos centros comerciais das principais cidades espanholas.
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Ficarás surpreendido pela variedade de
propostas.
As marcas espanholas são sinónimo de
talento, estilo e qualidade. Descobre o
desenho e a moda nacional através dos
nossos prestigiados desenhadores. As
criações de um pioneiro como Cristóbal
Balenciaga, um dos desenhadores mais
famosos do nosso país, continuam a
marcar tendência. Deixa-te seduzir pelas coleções e pelas fragrâncias de Paco
Rabanne, com os seus inesquecíveis
vestidos metalizados.

MODA E DESENHO

A lista de mestres da agulha que fizeram
de Espanha uma referência em moda
é longa, desde Adolfo Domínguez, autor da conhecida frase “A ruga é bela”,
até Jesús del Pozo, Pedro del Hierro,
Roberto Verino ou Purificación García.
O nosso país também promove propostas singulares, cheias de cores vivas,
como as de Ágatha Ruiz de la Prada,
não apenas em roupa e complementos,
mas também em artigos de papelaria e
para o lar. Apaixona-te pelo espírito jovem e relaxado de Custo Barcelona. Se
procuras malas e peças com desenhos e
estampados frescos e exclusivos, María
e Uxía Domínguez vão-te tentar com as
montras das suas lojas Bimba y Lola.

Foto: ashim de silva on unsplash

A moda espanhola destacase também pelas coleções de
joalheria e bijutaria de marcas
tão reconhecidas como Suarez,
Tous ou Unode50. Desenhos
exclusivos, elegância e qualidade
para complementar os melhores
modelos do teu guarda-roupa.

A criatividade está em constante ebulição. A Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid é uma das principais montras
para os novos talentos que surpreendem, ano após ano, com as suas propostas intrépidas e vanguardistas. Palomo
Spain marca tendência com as suas
criações cheias de originalidade para o
armário masculino, enquanto que novas marcas assinadas por jovens surpreendem com as suas coleções, como
Ailanto, Alvarno ou The 2nd Skin Co. A
moda também se escreve no feminino,
com as marcas de Ana Locking, María
Escoté ou Pepa Salazar.
Queres propostas atuais e económicas?
Nas principais ruas e centros comerciais
do país vais encontrar estabelecimentos
de marcas espanholas famosas em todo
o mundo como Zara, Mango, Bershka
ou Massimo Dutti.
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GRAN VÍA
MADRID

Foto: Madrid Destino

Foto: Sean Pavone/123rf.com
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aa MADRID

ONDE COMPRAR
MADRID
A capital é uma cidade moderna e acolhedora que te oferece milhares de alternativas. Sem sair do centro, tens distintas
áreas comerciais, cada uma com personalidade própria. Percorre a Gran Vía, a
artéria mais animada da cidade, com os
seus imponentes edifícios, muitos dos
quais convertidos em grandes lojas de
moda ou joalherias. Esquece os carros e
passeia pela rua pedonal Preciados e encontra, entre a Puerta del Sol e a Plaza
Mayor, os artigos mais típicos e artesanais em pequenos estabelecimentos
especializados: desde leques e chapéus
até guitarras e trajes de flamenco.
Outro detalhe muito espanhol que irá
agradar aos adeptos do futebol são as
lojas do Real Madrid e do Atlético de
Madrid, situadas na cidade e nos estádios destes clubes. Aí poderás encontrar
todos os tipos de equipamentos desportivos e complementos para os seguidores das equipas branca e vermelha e
branca.
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MODA E DESENHO

aa MILHA DE OURO DE MADRID

No bairro das Letras, um grupo de lojas
pitorescas que conservaram o seu encanto histórico convivem com propostas criativas contemporâneas. Também
a zona de Conde Duque, com os seus
pequenos estabelecimentos comerciais
de autor, se mantém afastada de grandes superfícies, cadeias ou franchisings.
Se gostas de desenho alternativo ou vanguardista, passeia pelas ruas Fuencarral
e Hortaleza e por todo o bairro de
Chueca.
O bairro de Salamanca vai-te tentar
com o shopping mais exclusivo: a Milha
de Ouro, na zona da rua Serrano, é uma
autêntica montra de moda, sapatos e
joalheria das lojas mais exclusivas. Irás
inclusivamente encontrar os centros
comerciais mais glamorosos da cidade:
Jardín de Serrano e ABC Serrano.

MILHA DE OURO DE MADRID
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BARCELONA
Apaixona-te pela sua oferta variada:
mercados municipais, galerias de arte,
grandes casas de moda ou workshops
de artesãos. Tens, nada mais nada menos, que cinco quilómetros de ruas pedonais, sobretudo na zona das Ramblas,
e amplos passeios para caminhar rode-

ado de vitrinas tentadoras. Conhece as
singulares lojas centenárias, situadas em
edifícios históricos: luvarias, cutelarias,
casas especializadas em ceras, chapelarias... Nestes verdadeiros tesouros do
património comercial da cidade vais-te
sentir transportado até ao passado.

BARCELONA
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aa CASA BATLLÓ

Descobre a Diagonal, que liga a Sagrada
Família e o Camp Nou, em busca das
melhores marcas. Enquanto admiras a
original arquitetura dos edifícios, vais
encontrar prestigiadas casas de moda,
móveis e decoração, para além de
centros comerciais. No estádio do F.C.
Barcelona poderás encontrar a t-shirt
dos teus jogadores favoritos na sua
gigantesca loja oficial.
O Eixample também te vai conquistar
com os seus estabelecimentos exclusivos, enquadrados num cenário distinto
e senhorial: joalharias, galerias de arte,
livrarias e toda a moda nacional e internacional. Passeia pelas amplas ruas
e avenidas, como o bonito Passeig de

aa BARCELONA

Gràcia, onde poderás admirar a arquitetura modernista de edifícios tão icónicos
como La Pedrera ou a Casa Batlló.
No Centro, as ruelas históricas dos bairros do Born, do Gótic e do Raval albergam locais muito especiais de roupa,
complementos, decoração, gastronomia... desenhados com primor por criadores locais, vão-te cativar assim que
entrares pela porta. Será uma verdadeira experiência para recordar e uma excelente oportunidade para encontrares
as prendas mais originais.
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CIDADE DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS
VALÊNCIA

VALÊNCIA
Aproveita o clima privilegiado desta
bonita cidade mediterrânica para ires
de loja em loja. Presta especial atenção ao calçado desenhado e fabricado
na região. Em pleno centro histórico,
no bairro do Carmen, percorre a rua da
Bolsería, a Praça de Tossal e a rua Quart
e deixa-te seduzir pela moda urbana,
pelos tecidos tradicionais valencianos
ou pelos objetos de prata.
Encontra artesanato, encaixes ou bordados nos pequenos estabelecimentos
e postos de venda da Praça Redonda.
Os artigos de luxo, as firmas mais exclusivas, desde Loewe até Lladró, esperam-te perto do palácio do Marqués de Dos
Aguas.
Encontra mais moda e decoração na
ampla rua Colón e no Ensanche. Na
Avenida de França, no prolongamento
da Alameda e na saída para o Saler, perto da Cidade das Artes e das Ciências,
concentram-se centros comerciais e pequenos comércios.
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MÁLAGA

MÁLAGA
Desfruta da magia da Costa do Sol enquanto fazes as tuas compras. Passeia
pelas ruas pedonais desta cidade cheia
de luz e deleita-te com as montras da
famosa rua Larios. Na zona do porto,
descobre Muelle Uno, com os seus estabelecimentos comerciais, restaurantes
e atividades culturais.
No coração da cidade esperam-te grandes centros comerciais, como o Larios
Centro, com mais de 150 estabelecimentos ou o Málaga Plaza, a um passo
do El Corte Inglés. Muito perto do aeroporto visita a pitoresca Plaza Mayor:
passeia ao ar livre pelas suas ruas arborizadas e pelas praças com fontes em
busca da tua loja favorita.

Foto: Lukas Bischoff/123rf.com
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MUSEU GUGGENHEIM
BILBAU

BILBAU

Foto: Ivo De Rooij/ 123rf.com

Combina as tuas compras com um passeio gastronómico pelas tabernas da
metrópole basca. Visita as lojas mais amplas e exclusivas na zona do Ensanche,
entre a Gran Vía e as ruas Marqués del
Puerto e Rodríguez Arias, a zona de
compras por excelência de Bilbau.

PRAÇA DE LA CONSTITUICIÓN
MÁLAGA

Adentra-te nas ruas pedonais do centro
histórico, entre edifícios antigos, excelentes bares de tapas e requintadas pastelarias: vais descobrir locais antigos e
tradicionais que convivem com os mais
inovadores. É o lugar ideal para encontrar artesanato, livros antigos, roupa
e calçado. Se gostas de mercados de segunda mão, de livrarias alternativas ou
de espaços criativos, atravessa a ria: ali
vais encontrar Bilbao la Vieja, o bairro
mais antigo e multicultural.
Moda, artigos para o lar, ótica, livros,
produtos ecológicos... Descobre todos
os tipos de estabelecimentos comerciais na zona de Indautxu, especialmente na rua Ercilla e nos seus arredores.
Procuras presentes ou antiguidades?
Explora o espaço comercial em redor do
Museu Guggenheim, com as suas galerias e salas de exposições, livrarias de
arte, vinotecas e espaços gourmet.
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OUTLETS DE LUXO

Outra opção interessante é La Roca
Village, em Barcelona, um outlet de conhecidas marcas com mais de 130 estabelecimentos de moda e decoração.
Para além de grandes descontos em firmas exclusivas, podes conseguir outros
benefícios, como acumular pontos no
programa de fidelização da tua companhia aérea. Para te deslocares comodamente, utiliza os serviços de autocarro
expresso que saem do centro da cidade.

Vais encontrar as melhores marcas a
preços incríveis nestes centros comerciais,
situados nos arredores das cidades.
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EL CORTE INGLÉS
Nestes grandes armazéns seletos vais
encontrar tudo o que procuras: as marcas de moda e acessórios mais prestigiadas, uma agência de viagens com
propostas de luxo ou um requintado supermercado gourmet. Aqui também poderás adquirir lembranças das melhores
marcas nacionais, como xailes de seda,
leques, peças de cerâmica, joias… conta com centros nas principais cidades
de Espanha. Alguns dos mais importantes pelo seu tamanho e variedade são
o El Corte Inglés do Centro Comercial
Castellana (Madrid) ou o da Plaza de
Cataluña (Barcelona).

Foto: charles etoroma on unsplash

Passa o dia às compras em boutiques
de luxo, rodeado de uma interessante
oferta gastronómica e em cenários muito agradáveis: em Las Rozas Village, em
Madrid, dispões de um miradouro com
vistas sobre a serra.

O TEU VESTIDO
DE NOIVA
Apaixona-te pelos vestidos de noiva
criados em Espanha, um dos principais
exportadores mundiais de moda nupcial. Deixa-te seduzir pelos desenhos,
pela qualidade da confeção e pelos
finos tecidos. E terás muito por onde
escolher, tanto de alta costura como de
prêt à porter.

Foto: celia michon on unsplash

Em Pronovias, uma das marcas mais
famosas e com presença em mais de
100 países, vais encontrar maravilhosas confeções elaboradas artesanalmente. Outra das mais conhecidas e de
visita imprescindível é Rosa Clará, que
também te vai seduzir com a simplicidade e a elegância como imagens de
marca. Ambas têm estabelecimentos
espalhados por quase todo o território
espanhol. Ficarás surpreendido com as
originais coleções com ares mediterrânicos de Cortana, da desenhadora
Rosa Esteva, confecionadas em pequenas oficinas de Barcelona.
A lista de empresas espanholas que
marcam tendência, dentro e fora do
país, é longa: Jesús Peiró, YolanCris,
Inmaculada García… além disso, prestigiosos desenhadores criam verdadeiras
joias à medida nos seus ateliers e lojas
exclusivas. Atreve-te a comprar o teu
vestido e, porque não, a celebrar o teu
casamento nos espaços e lugares únicos que Espanha tem para oferecer.
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ARTESANATO
Adentra-te no universo dos produtos artesanais: visita ateliers e pequenas fábricas e admira os seus criadores em plena ação. Podes, inclusivamente, aprender
e fazer as tuas próprias peças.
Foto: Andrei Orlov/123rf.com

CERÂMICA E VIDRO
Relativamente às artes cerâmicas,
a Andaluzia, Toledo e a zona mediterrânica são os lugares com maior tradição
e desenvolvimento. Deixa-te impressionar pelas técnicas e formas decorativas
milenares de influência árabe.
Em Manises, Valência, visita os ateliers e
as lojas de cerâmica do centro histórico.
Vais conhecer o processo de fabricação
dos famosos morteiros valencianos ou a
técnica da cerâmica de reflexo metálico.
E, se te atreveres, pinta o teu próprio
azulejo "Socarrat" de estilo medieval ou
então cria uma peça de olaria.

TOLEDO

TRIANA
SEVILHA
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Foto: Quino Al on unsplash

ARTESANATO

O bairro de Triana, em Sevilha, é o local ideal para conheceres os segredos
da famosa porcelana de Triana. Nas
suas ruas ainda se conservam olarias
tradicionais. Com a ajuda de um artesão, poderás descobrir o processo de
criação da cerâmica que se conserva
desde há séculos.
Talavera de la Reina, na província de
Toledo, também tem uma longa tradição em porcelana e azulejaria. Para a
conheceres a fundo, contempla a co-

leção de peças do século XVI até aos
nossos dias, no Museu Ruiz de Luna.
Se quiseres observar o processo de
fabricação ao vivo, ou até experimentá-lo pessoalmente, visita o Pátio de
Artesãos no antigo claustro do mosteiro de Santa Catalina.
Se gostares de artesanato em vidro,
Barcelona e Maiorca são referências
históricas. Aí poderás visitar fábricas
de vidro tradicionais onde irás descobrir a técnica do vidro soprado.
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Em Barcelona, deixa-te cativar pelo Poble
Espanyol, uma aldeia construída para a
Exposição Internacional de 1929 e que
condensa os diferentes tipos de arquitetura espanhola. Nas suas encantadoras vielas, praças e casas senhoriais, poderás ver
cerca de vinte artesãos a trabalhar o couro
e o vidro, a fabricar joias, gravuras, cestas…
atreve-te e cria o teu próprio vitral de estilo modernista catalão. No centro da metrópole também podes aprender em família,
por exemplo, a arte do mosaico de trencadís,
idealizado por Antonio Gaudí.
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POBLE ESPANYOL
BARCELONA

ARTESANATO

aa ALMAGRO
CIUDAD REAL

Em Maiorca ainda se conservam três
fábricas que aplicam a técnica de vidro
soprado: visita-as e contempla os fornos onde se fabricam coloridos copos,
lâmpadas, pratos ou candeeiros. Para
além de adquirires peças únicas, poderás também soprar e fazer a tua própria
bolha de vidro.

TÊXTEIS
Deixa-te impressionar pelo minucioso labor das bordadoras do atelier Carbajales
de Alba, na província de Zamora, que
preservam uma tradição do século XVI.
Os seus motivos coloridos luzem nos
trajes típicos regionais.
Os xailes de Manila ainda são cosidos e
bordados à mão em várias localidades de
Espanha. Por exemplo, a principal atividade artesanal de Cantillana, na provín-

cia de Sevilha, é o trabalho de “rede” que
se realiza com as franjas. Embora a sua
origem se encontre na China, os xailes
já fazem parte da tradição espanhola e
são um complemento indispensável nos
trajes típicos madrilenos e andaluzes.

Visita a Real Fábrica de Tapetes em
pleno Passeio da Arte, em Madrid.
Em Almagro (Ciudad Real, Castela-La
Mancha) mantém-se a tradição do «encaje de bolillos», uma técnica de bordado que poderás contemplar e praticar
graças aos cursos e encontros que aí
se celebram todos os anos. As célebres
mantilhas da zona continuam a ser fabricadas artesanalmente, com fio de seda e
um saber-fazer centenário que tem sido
transmitido de geração em geração.
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aa MENORQUINAS
MENORCA

aa UBRIQUE
CÁDIS

Desde 1720 que mestres tecelões produzem artesanalmente tapetes, mantas e cortinas têxteis. As suas criações
decoram os palácios mais famosos de
Espanha. Para além de contemplar a
valiosa coleção do seu museu, vais descobrir os segredos deste ofício ancestral
adentrando-te nas suas antigas oficinas.

MARROQUINARIA
E CALÇADO
Ubrique, na serra de Cádis, é o paraíso
dos artigos de pele e couro fabricados
de forma artesanal. Conta com quase
40 oficinas. Além disso, as suas ruas
estão repletas de estabelecimentos comerciais onde poderás comprar calçado,
malas e carteiras de grande qualidade.
Por alguma razão, muitas das grandes
marcas internacionais fabricam aqui.
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Se és um apaixonado pelo artesanato, as
Ilhas Baleares vão-te impressionar pela
variedade: aí convive o tradicional com
o mais chique e cosmopolita. O calçado
e a pele são os protagonistas. Percorre
os seus encantadores mercados ao ar
livre e deixa-te seduzir. Descobre as famosas abarcas menorquinas, sandálias
de couro que os camponeses usavam e
que se converteram num ícone do verão. Em Maiorca, o centro do artesanato
de peles encontra-se em Inca: visita as
suas fábricas e encontra um par de sapatos ou uma carteira para toda a vida.
Outro autêntico paraíso da marroquinaria e do calçado artesanal é a
Comunidade Valenciana. Se procuras
bons sapatos feitos à mão e à medida,
em Valência irás encontrá-los. Elche e
Elda, na província de Alicante, também
têm inúmeras oficinas e lojas onde poderás encontrar o melhor calçado.

PRODUTOS GOURMET
Aproveita a tua viagem para encontrares os melhores produtos da terra. Encontraos em lojas gourmet e degusta-os nos mercados tradicionais reinventados como
espaços gastronómicos. Para além de conservas variadas, com as quais poderás levar
contigo o sabor dos nossos mares, mete na tua cesta produtos delicatessen como
vinhos, queijos, azeite ou presunto ibérico. Um verdadeiro manjar dos deuses!

bb SAN VICENTE DE SONSIERRA
LA RIOJA
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Foto: ACEVIN
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PRESUNTO IBÉRICO
Em qualquer destino que escolhas do
nosso país, vais encontrar uma grande
variedade de estabelecimentos onde
poderás degustar este produto estrela
da gastronomia espanhola.
ROTA DO VINHO DE UTIEL-REQUENA
VALÊNCIA

VINHOS
Espanha é um paraíso para os amantes
do vinho. Visita as nossas adegas e conhece os segredos da sua elaboração,
aloja-te entre vinhedos ou participa num
curso de prova de vinhos. Adentra-te
neste mundo fascinante seguindo alguma das Rotas do Vinho.
Deixa-te cativar pelo caráter das distintas Denominações de Origem, tão
diversas e requintadas que as vais querer provar todas. Os tintos de La Rioja e
os Ribera del Duero, de Castela e Leão,
os brancos da Espanha Verde (Galiza,
Astúrias, Cantábria e País Basco), como o
Ribeiro e o Txakoli, são os protagonistas
da mesa, perfeitos para maridar com distintos pratos da gastronomia espanhola.
Na extensa meseta central, onde se produz metade da produção nacional, vais
encontrar os vinhos de La Mancha, como
o conhecido Valdepeñas. Por seu lado, o
cava do Penedés catalão é um espumante de primeira categoria. As diversas modalidades de Jerez têm o seu berço na
Andaluzia. Prova o fino, perfeito como
aperitivo, ou o doce Pedro Ximénez, ideal para acompanhar sobremesas.
LLMais informação:
www.wineroutesofspain.com
20

Podes prová-lo em tapas ou rações,
cortado em finas lâminas por um especialista ou em pratos como o salmorejo (creme frio à base de tomate e pão)
condimentado com pedacinhos de presunto ibérico, a acompanhar pratos de
verduras ou como recheio de croquetes
e panados.
Deleita-te a provar presunto com denominação de origem "ibérico de bolota", que é produzido nos pastos do sul
de Salamanca (Guijuelo), Extremadura
(Dehesa de Extremadura), Córdova (Los
Pedroches) e Huelva (Jabugo). Distinguese facilmente pela etiqueta preta que o
diferencia das outras variedades de presunto. Provém de porco ibérico, criado
em liberdade, alimentando-se unicamente no campo, o que lhe proporciona
o seu sabor tão característico e intenso.
bb PRESUNTO IBÉRICO

PRODUTOS GOURMET

aa AZEITE

AZEITE
O azeite é a essência da cozinha espanhola e o pilar da dieta mediterrânica.
Saudável e muito saboroso, é um manjar que poderás saborear na nossa terra.
A Andaluzia e Castela-La Mancha são as
principais regiões do azeite em Espanha.
Também vais encontrar azeites requintados na Catalunha, em Aragão, nas ilhas
Baleares, na Extremadura, em Navarra e
em La Rioja.
Em Jaén (Andaluzia) poderás fazer a
Rota da Oliveira, onde se estendem
enormes olivais distribuídos em redor
do parque natural de Sierra Mágina.
Córdova (Andaluzia) é outra das principais produtoras de azeite em Espanha,
com inúmeras povoações ligadas à oliveira. Em muitas delas organizam-se pequenos-almoços e provas, tendo o azeite virgem como protagonista.

aa QUEIJO MANCHEGO

QUEIJOS
Gostas de queijo? Em Espanha tens muito
e bom por onde escolher. Frescos, curados, fumados, cremosos...
Se preferires os de ovelha, prova o queijo
Manchego curado, de Castela-La Mancha,
o Idiazábal, do País Basco ou o Roncal, de
Navarra. A Torta del Casar, de Cáceres, é
uma deliciosa pasta amanteigada elaborada com leite de ovelha merino.
Em Concejo de Cabrales (Astúrias), poderás
adentrar-te numa das grutas naturais onde
se elaboram alguns dos melhores queijos
azuis do mundo. De leite de vaca, saboreia
o famoso queijo Mahón de Menorca, com
as suas variedades, segundo o grau de maturação. O outro arquipélago, o das Ilhas
Canárias, é conhecido pelos seus queijos
de cabra, como o Majorero, que tem o aroma requintado da manjerona.
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AS TUAS COMPRAS VINTAGE
Foto: nito500/ 123rf.com

Se te agradar o glamour das décadas passadas e se gostares de pesquisar em lojas de
segunda mão, em Espanha tens muito por descobrir.

aa EL RASTRO
MADRID

Em Madrid, deambula por El Rastro,
o histórico mercado de rua ao ar livre,
que se celebra aos domingos e feriados,
até às 3 da tarde, em redor da praça
de Cascorro. deixa-te surpreender com
mercadorias de todos os tipos, objetos
antigos e curiosos, livros, roupa nova e
de segunda mão, móveis vintage e antiguidades. Num ambiente muito animado, junta-te aos madrilenos em tabernas
e bares da zona para beber um aperitivo.
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No resto da semana, na rua Ribera de
Curtidores, vais encontrar lojas especializadas em desportos, antiquários e casas de fotografia.
Se estiveres na capital no segundo fim
de semana de cada mês, um bom plano é visitar o Mercado de Motores, que
se celebra no Museu do Caminho-deFerro. Deleita-te com as suas bancas de
produtos gourmet e artigos variados entre as plataformas e os velhos vagões da

AS TUAS COMPRAS VINTAGE

Explora os estabelecimentos de estilo
retro no bairro de Malasaña, que combina o culto ao vintage com as novas tendências.
Na Catalunha, o Barcelona Vintage
Market distingue-se pelo seu ambiente
relaxado e alegre onde os particulares,
para além dos profissionais, têm a possibilidade de vender os seus “tesouros”.
Está situado em Nau Bostik, uma antiga
fábrica convertida num espaço de criação cultural, no bairro de La Sagrera. Aqui

vais encontrar roupa, calçado, brinquedos, ferramentas, discos, vídeos... passeia
pelas bancas ao ar livre enquanto ouves
a música dos DJs e, quando abrir o apetite, come qualquer coisa nos food trucks.
Se procuras alguma coisa difícil de encontrar, é possível que a encontres no
Mercat dels Encants de Barcelona, quer
seja novo quer de segunda mão: roupa,
artesanato, móveis, maquinaria, eletrodomésticos, livros, discos e todos os tipos de objetos. Três vezes por semana
realiza-se um leilão público de lotes, algo
que o distingue dos restantes mercados
europeus. As bancas estão situadas sob
uma impressionante cobertura cheia de
espelhos colocados a 24 metros de altura. Também dispões de vários espaços
de restauração.
bb MERCAT DELS ENCANTS
BARCELONA
Foto: Iakov Filimonov/ 123rf.com

histórica estação ferroviária de Delícias.
Encontra roupa vintage, discos fora de
catálogo, bandas desenhadas, máquinas
fotográficas antigas e outras raridades.
No exterior, ouve música ou pede alguma coisa para comer num dos food trucks.
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Deixa-te contagiar pelo espírito hippie
dos anos 60 em Ibiza (Ilhas Baleares),
em Las Dalias, um pitoresco mercado de
roupa, complementos, bijutaria, produtos naturais para o cuidado pessoal e objetos decorativos. Tudo é artesanal, feito
por artistas de todas as partes do mundo que escolheram a ilha como lugar de
residência: nas suas criações vais notar
a marca da cultura tradicional de Ibiza.
Percorre as suas mais de 200 bancas,
rodeadas de árvores, num cenário privilegiado. Desfruta de uma refeição exótica no seu restaurante fusão ou bebe um
chá na tenda berbere. Está aberto aos
sábados, de abril a outubro. Além disso,
nas noites de verão, de domingo a terça, espera-te com a sua versão noturna:
vive esta experiência relaxada, com a
melhor música e à luz das velas.

aa LAS DALIAS
IBIZA

Em Málaga (Andaluzia), na primeira sexta de cada mês, encontra os teus objetos mais desejados no Rastro Cultural
Nocturno de La Térmica, aberto desde
o entardecer. Roupa e complementos,
ilustrações, gravuras, letreiros, antiguidades, brinquedos, merchandising, música… Uma proposta perfeita para os
amantes do vintage e para colecionistas. Além disso, inclui entretenimento e
cultura: concertos, teatro, projeções e
propostas gastronómicas. Este espaço
cultural está situado no antigo edifício
da Casa da Misericórdia.
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Em Valência (Comunidade Valenciana),
passeia pelas ruas do bairro Ruzafa,
onde vais encontrar estabelecimentos
muito trendy, com moda e objetos decorativos. Além disso, há livrarias onde
poderás tomar um café enquanto fo
lheias um livro de banda desenhada,
pequenas galerias de arte e o grande
mercado tradicional de produtos frescos. Adentra-te no Pátio de Ruzafa, um
espaço informal e com ar boémio onde
se organizam concertos, exposições,
workshops, refeições e mercados solidários ou artesanais.
Se estiveres em Bilbau (País Basco) e for
domingo, na península de Zorrozaurre,
irás ver uma antiga fábrica de bolachas
transformada num grande mercado: o
Open Your Ganbara. Inclui uma zona
para desenhadores e criadores e outra
para vizinhos que seguem a filosofia de
reutilizar, reduzir e reciclar.

TIRA PROVEITO
DAS TUAS
COMPRAS
Aproveita os saldos e beneficia de incríveis descontos. Grandes cartazes nas
montas vão indicar que estão em período de saldos. Assim, poderás poupar até
70% relativamente ao preço inicial.
Os saldos da temporada de inverno
costumam começar depois de 6 de janeiro, Dia de Reis, embora nalgumas cidades, como Madrid, se adiantem para
o primeiro dia do ano. Prolongam-se até
finais de fevereiro ou março ou, inclusivamente, até aos primeiros dias de abril.
Os de verão são em julho e em agosto,
mas também se podem prolongar até finais de setembro, dependendo da zona
de Espanha. Em Madrid costumam ter
início em finais de junho.
Também podes beneficiar dos saldos a
meio da temporada, os chamados mid
season, de alguns estabelecimentos,
embora não sejam tão espetaculares.
No outono, entre setembro e novembro, consegue peças e complementos
de meia estação a preços reduzidos antes da chegada do frio. E, entre março e
junho, encontra os descontos primaveris para te preparares para o verão.
Espanha também adotou a tradição do
Black Friday e do Cyber Monday para
apresentar milhares de ofertas tentadoras em todos os tipos de produtos.
Aproveita esta oportunidade se estiveres presente na última sexta-feira de
novembro, ou faz as tuas compras online
na segunda-feira seguinte.
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COMPRAS TAX-FREE
EM ESPANHA

Foto: anna utochkina on unsplash

As vantagens de comprar em Espanha vão mais além da variedade dos seus produtos.
Aqui tens um pequeno guia para desfrutares das tuas compras livres de impostos.

O QUE SÃO COMPRAS TAX FREE?
É o direito que alguns turistas têm à devolução do IVA aplicado sobre as suas
compras, após cumprirem três requisitos:
• Residir fora da União Europeia.
• Realizar uma compra igual ou superior a 90,15 € (impostos incluídos).
• Carimbar na alfândega o formulário
tax free ao sair da União Europeia,
num prazo máximo de três meses.
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É apenas válido para objetos adquiridos para uso pessoal ou prendas, como
roupa, perfumes ou tecnologia. Não se
pode recuperar o IVA de gastos como
restaurantes, hotéis, espetáculos e, em
geral, de qualquer produto que não seja
exportável e que seja, para além disso,
um gasto ocasional, o que também deixa de fora todos os alimentos.

COMPRAS TAX-FREE EM ESPANHA

COMO FUNCIONA?
No momento de fazeres as tuas compras, tens de apresentar o passaporte
e solicitar a fatura Tax Free no estabelecimento da compra. Irás receber a fatura de compra e um formulário para
preencher com todos os teus dados.
Nalguns estabelecimentos comerciais
é possível agrupar faturas de distintas
compras em dias diferentes. Pergunta
sempre no estabelecimento se permitem esta opção.

Antes de faturar a bagagem, terás de
mostrar as tuas compras, juntamente com as faturas tax free na alfândega
(costuma estar indicado como gabinete
de Devolução de IVA) para carimbar.
Em seguida, tens duas opções para solicitar o montante de devolução:
• Dirigir-te à empresa gestora (sujeita a
comissão). Todas estas empresas dispõem de pontos de reembolso nos
principais aeroportos e fronteiras espanholas.
• Através da loja na qual fizeste as
compras, enviando a fatura carimbada pelo correio. O estabelecimento
deve tramitar a devolução num prazo
máximo de 15 dias mediante cheque,
pagamento no cartão de crédito ou
por transferência bancária.
LLMais informação: www.aena.es

CONSELHOS PRÁTICOS
Antes de realizares as tuas compras, verifica se o estabelecimento é aderente a
algum sistema de reembolso de tax free
(costumam colocar um autocolante visível na entrada e na zona de pagamento).

Foto: Rawpixel on unsplash

COMO SE SOLICITA?

Os responsáveis da loja irão encarregar-se de resolver qualquer dúvida e de te
explicar os passos que deves seguir.
Quando te dirigires à alfândega, não te
esqueças de ter à mão o passaporte, as
mercadorias, as faturas tax free e o cartão de embarque.
O novo sistema DIVA, que coexiste com
o tradicional, é um procedimento eletrónico, rápido e seguro, ao qual os estabelecimentos comerciais podem aderir
voluntariamente. Quando fizeres as tuas
compras solicita nas lojas o formulário
DIVA, que poderás validar eletronicamente nos quiosques de carimbo automático disponíveis no aeroporto. Em
seguida, poderás reclamar a devolução
na loja onde se realizaram as compras ou
nas entidades gestoras, indicando apenas o código do teu formulário DIVA.
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