Em síntes e

ESPAÑA (EM

ESPANHOL)

A Terra dos mouros:
O conceito de mouro foi usado durante
séculos para descrever alternativamente o
reinado dos muçulmanos em Espanha, os
europeus de ascendência africana e não só.
Na época do Renascimento, o termo mouro
também era usado para descrever qualquer
pessoa de pele mais escura.

a bandeira

Vamos explorar as fronteiras de Espanha. Como é este país que está
mesmo colado ao nosso? Será que há muitas semelhanças entre eles e
nós?

Espanha

A sua localização geográfica é a seguinte:
A parte continental:
- Situa-se na Europa Ocidental, na Península Ibérica;
- É limitado a sul e a leste pelo Mediterrâneo, exceto por uma pequena fronteira terrestre
com Gibraltar; a norte e a nordeste pela França, por Andorra e pelo Golfo da Biscaia; e
a oeste e noroeste por Portugal e pelo Oceano Atlântico.
Nota: falaremos de Gibraltar mais adiante.

A parte insular:
- São dois arquipélagos: as ilhas Canárias, na costa da África, e as ilhas Baleares,
nomar Mediterrâneo
- Várias pequenas ilhas no mar do Alborão

Do território espanhol fazem igualmente parte:
- Os enclaves africanos de Ceuta e Melilla, que fazem da Espanha o único país
europeu a ter uma fronteira terrestre com um país africano (Marrocos).
Nota: falaremos dos enclaves depois das informações sobre Gibraltar.

Porque é Gibraltar importante?

A península de Gibraltar, entre
Espanha e Marrocos, é disputada
ainda hoje por espanhóis e
britânicos.

Como podes observar, Gibraltar - e o estreito
com o nome do território - fazem a separação
entre o Oceano Atlântico e o Mar
Mediterrâneo. Está em território continental
europeu e, do outro lado do estreito, em
território africano. Separa assim, a África da
Europa.
Pelo fato de estar localizado em um local
extremamente estratégico, é disputado pela
Espanha e pelo Reino Unido, ao qual
pertence deste 1704 e que o utiliza como
base aérea e importante porto.
Como é um belíssimo local estratégico, as
margens do Mar Mediterrâneo, faz de
Gibraltar, um destino turístico e econômico.
Também é um paraíso fiscal.

E eis os fatores da disputa!!!

O seu aspeto é de um promontório (massa de
terra que se estende por um oceano ou mar) com
426 m de altitude e o seu clima é mediterrânico,
com invernos suaves e verões quentes.

Mais uma curiosidade sobre Gibraltar ou a “PEDRA” como lhe
chamam devido á sua formação natural!
Como o território é muito pequeno, a Inglaterra explora ao máximo seu espaço. O
melhor exemplo é o grande aeroporto construído, que atravessa toda a entrada da
cidade. Só se entra no território atravessando a pista onde decolam e pousam aviões
enormes.
A imagem abaixo mostra uma cena surreal, veículos parados no sinal, esperando
um avião atravessar.

E agora os enclaves
O que são enclaves? Um enclave consiste em uma área de determinado
Estado ou ente subnacional que não é contígua ao seu respetivo território, estando
separado por áreas de um ou mais Estados nacionais.
Assim, é por exemplo um território com distinções políticas, sociais e/ou culturais
cujas fronteiras geográficas ficam inteiramente dentro dos limites de um outro território.
É como se fosse uma ilha dentro de um país: para chegares a essa ilha terias de passar
pelo país onde ela se situa, certo? Pronto, a ilha é um enclave, pois não há como lá
chegar a não ser passar pelo terreno daquele país.
Ex: CEUTA (Ceuta é uma cidade autónoma da Espanha situada na margem africana da
desembocadura oriental do estreito de Gibraltar, na pequena península de Almina, em frente a
Algeciras e ao território britânico de Gibraltar, situadas no lado oposto do estreito)

Ex: MELILLA (Melilha ou Melilla é uma cidade autónoma espanhola, situada no norte
de África, na parte oriental da cadeia montanhosa de Rif, na parte norte do cabo das Três
Forcas e na margem do mar de Alborão)

Marca característica das fronteiras espanholas, os enclaves também existem dentro de
províncias autônomas do país como, por exemplo, Castela e Leão, Navarra e País
Basco.

As Ilhas Canárias, também conhecidas como as Canárias é um arquipélago espanhol
localizado ao largo da costa noroeste da África continental, a 100 km a oeste da fronteira
entre Marrocos e o Saara Ocidental. As Canárias são uma comunidade autônoma
espanhola e uma região ultraperiférica da União Europeia. As ilhas incluem (do maior
ao menor): Tenerife, Fuerteventura, Gran Canária, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El
Hierro, La Graciosa, Alegranza, Ilha de Lobos, Montaña Clara, Roque del Este e Roque
del Oeste. As Ilhas Canárias são legalmente reconhecidas como uma nacionalidade da
Espanha. Geograficamente é uma parte do continente africano.

As Ilhas Balneares

. As ilhas Baleares são um arquipélago localizado perto da costa leste da Espanha, no
Mediterrâneo. Maiorca, a maior ilha, é famosa pelas praias, pela bela costa e pelas
montanhas da Serra de Tramuntana ao norte. Palma, a capital, é conhecida pela

catedral gótica, que conta com um baldaquino e foi projetada pelo arquiteto modernista
Antoni Gaudí, e por Almudaina, um palácio real mouro.

O que sabemos de Espanha, em termos de governo?
A Espanha é uma democracia parlamentar secular e uma monarquia constitucional,
sendo que o rei Filipe VI serve como chefe de Estado.
É um dos principais países desenvolvidos e um país de alta renda, com a 14.ª maior
economia do mundo por PIB nominal e a 16.ª maior por paridade do poder de compra

Castela

Leão

escudo pequeno de azul com
três flores de lis de ouro, bordadas
de gules, representando os Bourbon,
a atual família real espanhola.

Granada (romã)
Uma romã dourada com
duas folhas a verde
Aragão

Navarra
O BRASÃO
Os Pilares d Hércules representam os dois promontórios (CEUTA e GIBRALTAR) dos
dois lados do extremo oeste do estreito de Gibraltar

Travessia do estreito por barco (Ferry)

A capital da Espanha é MADRID
Em Madrid existem muitos edifícios importantes, tais como o Museu do Prado, a
casa da Família Real,…

ORA VÊ …

Palácio Real de Madrid

O museu foi inaugurado em 1819 e
neste sublime edifício neoclássico
guardam-se alguns dos maiores
tesouros da pintura e escultura
europeias do século XII ao início do
século XX. Da impressionante coleção
constam obras dos mestres Goya,
Velázquez, El Greco, Rubens, Rafael,
Claude Lorrain e muito mais.
Seriam precisos dias para explorar o
museu a fundo, por isso aconselhamos
que visite o site do El Prado para
escolher as que mais lhe interessam.
Museu do Prado de Madrid

Palácio de Cibeles

Instituto do Património Cultural de Madrid,

Edificio Metrópolis de Madrid
Porta do Sol (praça contagiante)

Rodeada de bares,
restaurantes e lojas, é no Sol
que todos se encontram,
locais, turistas e artistas de
rua.

El Oso y El Madroño

Esta era uma das “puertas” das muralhas
da cidade e no portão havia um sol, daí o
seu nome. O portão já não existe. A marcar
o lugar há uma estátua de Vénus a que
chamam La Mariblanca. É provável que
não dê por ela porque vai andar à procura
da estátua mais famosa de Madrid: El Oso
y El Madroño, o símbolo de Madrid (e
agora, spot instagram, o que torna
complicada a selfie com o guloso urso).

Palácio Real

A Catedral de la Almudena,
de fachada classicista e interior
barroco de cair o queixo. A
entrada na catedral é gratuita,
mas se quiser visitar o museu,
as 500 colunas da cripta e
subir à cúpula pelas vistas
panorâmicas sobre Madrid, há
uma taxa de entrada.

vá até ao Mercado

Vai até ao Mercado de San Miguel, um
templo gastronómico de Madrid. Um
mercado coberto (a cobertura em ferro é
uma obra-prima do género) repleto de
banquinhas com uma excelente seleção
de pratos e bebidas para saciar a fome
e sede, perfeito para degustar algumas
especialidades
da
gastronomia
espanhola. Bem! Perfeito para degustar
qualquer especialidade, já que as
opções são variadíssimas. Até as
criações de chefs com estrelas Michelin
têm lugar no San Miguel.

a mais emblemática das praças de
Madrid, a Plaza Mayor. Esta praça já
viu de tudo: mercados, corridas de
touros, festas populares,
beatificações, coroações, e até autos
de fé.
É um dos melhores lugares para
comer. Tanto na praça em si (preços
um pouco mais inflacionados) como
nas ruas e ruelas adjacentes
escondem-se autênticas pérolas,
desde a bodega mais típica ao
restaurante mais fino.
Uma das opções económicas e
rápidas (e madrilenas) é agarrar
um bocadillo de calamares no Bar La
Campana (o melhor), na Casa Rúa
(fazem-se filas) ou no Bar Postas
(bocadillos de toda la vida).

Aprecia as arcadas do
coração histórico de
Madrid, as pinturas
murais da Casa de la
Panadería, o antigo
armazém de carnes Casa
de la Carnicería (agora
convertido em hotel) e
o Arco de Cuchilleros.

Palacio de Cristal en el Parque
del Retiro de Madrid

Jardim tropical da estação Atocha

Interior da Iglesia de San Antonio
de Los Alemanes.

Não desprezes uma visita
diurna a Malasaña. Visite a
barroca Iglesia de San
Antonio de Los
Alemanes (outrora dos
Portugueses, mas nós
insurgimo-nos), vai às compras
ao Mercado de San
Ildefonso na Calle
Fuencarral (outrora a mais
pobre do bairro, esta rua
pedonal é hoje a mais
comercial e um mustsee, must-walk, must-shop),
observar pessoas é na Plaza
de 2 de Mayo com um
interessante mercado ao fim de
semana. Espera estudantes,
cafetarias, pastelarias e lojas
de vestuário vintage.

Em BARCELONA
Os deslumbrantes Jardins de Gaudi

Praça de Touros

a Sagrada Família

La Pedrera
A Casa Milà, também conhecida
como La Pedrera, é um edifício
desenhado pelo arquitecto catalão
Antoni Gaudí e construída entre
os anos 1905 e 1907. Está
situada no número 92 do Passeig
de Gràcia no bairro Eixample de
Barcelona, Catalunha, Espanha.

Vai de teleférico até Montjuïc

Castell de Montjuïc

San Sebastian

Vigo

Sevilha

Isla Mágica

Segóvia

Salamanca

As Astúrias no Inverno

BILBAU
O Museu Guggenheim Bilbao,
situado na cidade basca de
Bilbau é um dos cinco museus
pertencentes
à
Fundação
Solomon R. Guggenheim no
mundo. Projetado pelo arquiteto
canadense naturalizado norteamericano Frank Gehry, é hoje
um dos locais mais visitados da
Espanha

O interior

A cidade e o Museu

O GROVE (norte de Espanha)
As famosas Rias Baixas:
Pagas para ir ver os viveiros de mexelhões de barco,
mas depois comes o que quiseres, bebida incluída. O
barco (Catamarã) tem vidros em baixo e vês a ria e os
viveiros.
É um passeio, ao som de música, inesquecível,
acredita!!

os

viveiros

O que se come???? O que se bebe???

Descobre a movida madrilena em restaurantes com especialidades de
toda a Espanha.
Vê o calendário de eventos pois poucos bairros de Madrid podem
orgulhar-se de ter uma agenda cultural tão preenchida como Malasaña.
Há clubes arrojados com música ao vivo, do rock ao techno.

As famosas TAPAS,
Comem-se sempre

Paella

Tortilla

Pan con Tomate

Sim, é uma sopa gelada, mas é deliciosa. Os
tomates são batidos com azeite, pimentões,
pão e pepino até ganhar uma consistência
cremosa. Simples e super refrescante.
Ingredientes principais: tomate, pimentões
e azeite

Gazpacho ou antes
“sopa de Tomate”

Quando se pensa em churros, logo
nos lembramos daquele monte de
doce de leite, certo? Pois, o da
Espanha não tem recheio.
Mas calma, o recheio é substituído por
uma xícara enorme de chocolate
quente, cremoso, onde mergulhas o tu
churro. DEVINAL, acredita.

CROQUETAS
Elas podem vir em
diversos
tamanhos e com
os mais variados
recheios:
bacalhau, jamón,
queijo. Crocantes
por fora e
cremosas por
dentro

Pulpo a la Gallega
(POLVO)

Batatas fritas picantes
Sabes a tradicional batata frita?
Pois, na Espanha ela ganhou
uma versão mais rebuscada _e
gostosa. As batatas são fritas no
azeite e ficam sequinhas e
crocantes. Mas o segredo vem
depois, quando recebem a
“salsa brava”, cada chef uma:
Pimentão ou tomate.

Gambas al ajillo
deixar-a-espanha-sem-provar/
camarões frescos mergulhados
em um mar de azeite e alho. O
aroma é delicioso.

CATALANA
Esta é a versão espanhola, ou
catalã (BARCELONA), melhor
dizendo, do famoso crème brûlée
francês. Uma espécie de mingau
com açúcar caramelado crocante
por cima. Mas atenção!
Não se deve pedir este doce fora
da zona de Barcelona, pois os
espanhóis levam muuuito a mal.

Bebidas típicas da Espanha
Não são somente as comidas espanholas que fazem parte dos roteiros
turísticos. As bebidas típicas também ganham destaque durante as refeições.
Na hora de apreciar a culinária ou curtir a noite espanhola, a sidra não pode
faltar. Em Espanha é consumida como uma bebida do dia a dia.
Já ouviste falar do Rebujito? Essa é uma das bebidas mais
clássicas e está presente nas principais festas típicas. A bebida é
feita com vinho tipo de maçã com gelo e Seven Up. Uma delícia!

A Sangria talvez seja uma das bebidas da Espanha mais famosas
no mundo. Ela é feita com fruta picada, licor, açúcar e canela.
A Horchata,

embora, não tenha componentes

alcoólicos, é

muito popular entre os espanhóis.

Ela é perfeita

para quem gosta de bebidas mais

suaves e sem

álcool.

PESSOAS FAMOSAS

Penélope Cruz (atriz)

Iker Casillas
(ex- futebolista)

Rafael Nadal
(tenista)

Fernando Alonso
(rally)

CURIOSIDADES SOBRE OS NOSSOS VIZINHOS,
SABIAS QUE …
1- GUARDANAPOS - nos bares podes encontrar alguns no chão. Não te
assustes, pois é um elogio: é porque são bons vendedores.
2- AZEITE – Espanha é líder mundial na produção de azeite, produz quase
44% de todo o azeite consumido no mundo.
3- Falam 3 idiomas – o Castelhano, vulgarmente referido como o
Espanhol, é a língua oficial; o Catalão (tem 3 variantes dialetais: o
Galego, o Basco e o Aranês) e o Valenciano.
Boa noite, durma bem
Em português

Gabon eta ondo lo egin.
em basco

buenas noches, duerme bien
em espanhol

4- Siesta – os espanhóis costumam fechar as lojas durante 2-3 horas
após o almoço.
5- Filmes – É raro encontrar um filme ou série com legendas, eles são
quase todos dobrados em espanhol.
6- Dia dos Reis – É no dia 6 de janeiro. É mais importante do que o Natal
para as crianças, pois é nesse dia que elas recebem as prendas.
7- Hino - É o único país do mundo que tem um hino sem letra.
8- Flamenco – É a dança típica de Espanha e um dos símbolos da sua
cultura. Originário da região da Andaluzia, no sul da Espanha, o
flamenco tem influências ciganas, judias, árabes e castelhanas,
resultados dos vários Povos que passaram pela Península Ibérica.
9- Horários – Os espanhóis têm um horário um pouco diferente: almoçam
por volta das 14.00 e jantam tarde, entre as 21.00 – 22.00.
10- Bares – A Espanha é o país com maior número de bares da União
Europeia!

Bem, e agora? Pega na mala e põe-te a caminho
com os teus familiares. Vai visitar alguns dos
monumentos, vais ver que vale a pena conheceres
novas paragens. Bom passeio.

