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Percorre esta cidade repleta de histó-
ria que parece saída de um conto de As 
mil e uma noites. Quase oito séculos de 
presença árabe deixaram em Granada 
um rico legado andaluz. Deixa-te sur-
preender pela beleza da Alhambra e do 
bairro do Albaicín, declarados Património 
da Humanidade pela UNESCO. 
Descobre toda a cultura que se respira 
nesta cidade percorrendo os seus mu-
seus e centros de arte. Vibra com um 
espetáculo de flamenco nas grutas do 
Sacromonte ou segue a pista de perso-
nagens ilustres da literatura e da mú-
sica espanhola como Federico García 
Lorca ou Manuel de Falla. 
Ao cair do sol, contempla entardece-
res inesquecíveis nos seus miradouros 
e cármenes, belíssimas casas com jar-
dim tipicamente granadinas. 
Perto irás encontrar imponentes es-
paços naturais como a Serra Nevada, 

Tudo isto e muito mais aguarda por ti em 
Granada. Uma cidade para sentir, viver e 
explorar. Vem e descobre um dos destinos 
com mais encanto de toda a Espanha.

 a VISTA DA ALHAMBRA E DA SERRA NEVADA

onde poderás praticar esqui com vis-
tas sobre o Mediterrâneo, ou tomar um 
 banho nas praias de Salobreña, Motril 
e Almuñécar, em plena Costa Tropical. 
Saboreia a gastronomia granadina, 
uma deliciosa mistura de sabores medi-
terrânicos com herança árabe, e as suas 
famosas tapas, pratos que se servem 
juntamente com a bebida e que cons-
tituem, ao mesmo tempo, uma arte e 
uma tradição. 
O caráter amável e hospitaleiro dos 
andaluzes, sempre dispostos a ajudar 
e a contagiar-te com a sua alegria, vão 
 fazer com que te sintas em casa.
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 ` PÁTIO DOS LEÕES
A ALHAMBRA

A ALHAMBRA,  
UMA AUTÊNTICA VIAGEM NO TEMPO
No alto da colina de Sabika, enquadrada 
pelos picos brancos da Serra Nevada, 
ergue-se esta impressionante fortaleza 
vermelha (em árabe al-Qal’a al-hamra). 
A riqueza decorativa dos seus palácios, 
as suas bonitas fontes e lagos, vão-te 
transportar até ao passado. 
Antiga cidadela e local de residência 
dos sultões da dinastia Nasrida, este 
conjunto monumental é o maior tesou-
ro cultural da cidade. Deixa-te seduzir 
pela sublime beleza dos palácios nas-
ridas. Presta atenção à variada deco-
ração de azulejos, colunas e abóbadas, 
especialmente em lugares como a sala 
dos Abencerrajes. Os pátios dos três 
palácios, com elementos de inspiração 
persa e muçulmana, são a antecâmara 

do paraíso. Neles poderás descobrir 
um autêntico mundo de símbolos e es-
tímulos. O pátio dos Leões, com a sua 
fonte, é um dos lugares mais bonitos 
de todo o conjunto. 

Na parte mais ocidental vais encon-
trar a Alcazaba, fortaleza militar e área 
 residencial da guarda de elite. Sobe à 
torre da Vela para contemplares uma 
das vistas mais bonitas de Granada.

O recinto integra, para além disso, 
 destacados edifícios de diferentes épo-
cas, como a igreja de Santa María de 
la Alhambra e o renascentista  palácio 
de Carlos V, onde se encontram o 
Museu da Alhambra e o Museu de 
Belas-Artes. 

CONHECE  
GRANADA  
BAIRRO A BAIRRO 
Cada recanto tem o seu encanto e 
o seu momento do dia. Percorre os 
seus bairros, repletos de aromas e re-
cantos inesquecíveis, e vive a magia de 
uma visita incomparável.
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Passeia pelo mágico cenário ajardina-
do do Generalife, lugar de descanso 
dos reis muçulmanos, com espaços tão 
 inspiradores como o pátio do Cipreste 
da Sultana, cenário de lendas amorosas 
imaginárias. 
Poderás visitar esta autêntica cida-
de palatina de dia ou à noite, quando 
a sua bela iluminação te envolve num 
ambiente mágico e diferente.

 L  Prepara a visita com tempo  
e reserva as entradas na web:  
www.alhambra-patronato.es

O ALBAICÍN,  
PERFEITO PARA AS  
SAÍDAS NOTURNAS
Ruelas estreitas e sinuosas, belos cár-
menes (típica casa granadina com um 
jardim ou horta no interior) e imponen-

tes torreões mudéjares esperam por ti 
neste antigo arrabalde árabe, diante da 
colina vermelha de Sabika.
Para além de palácios, solares e igrejas 
recheadas de arte e de história, ainda 
se conservam por todo o Albaicín vestí-
gios de mesquitas, minaretes, cisternas 
e, sobretudo, um ambiente movimen-
tado e alegre. À noite, as suas travessas 
e ruas são perfeitas para realizar uma 
rota de tapas por alguns dos bares com 
mais encanto.
Passeia por praças luminosas e abertas 
como a de San Nicolás, onde podes en-
trar na simples e austera igreja do mes-
mo nome ou contemplar umas vistas 
maravilhosas a partir do seu miradouro.
Em paralelo ao leito do rio Darro, visita 
lugares com história como o mosteiro 
cisterciense de San Bernardo, o grande 
pátio com pórticos e o seu terraço que 
domina toda a cidade.  

http://www.alhambra-patronato.es


Perto daí também se encontra um 
dos tesouros mais bem guardados do 
Albaicín, a Casa de Zafra, exemplo de 
arquitetura doméstica da época nasrida,   
e em cujo interior se encontra o Centro 
de Interpretação do Albaicín. 
Explora os palácios dos Córdova e de 
Dar al-Horra, na zona alta, e deixa-te 
embriagar pelos detalhes da decoração 
nasrida e pelas hortas e jardins que os 
rodeiam. Em contraste, o mosteiro de 
Santa Isabel la Real ou o convento de 
Santa Catalina de Siena Zafra propor-
cionam ao viajante grandes exemplos 
de arquitetura mudéjar.
Com o pôr-do-sol, o melhor é ir até ao 
passeio dos Tristes, no frondoso vale 
do Darro. Aí, para além de desfrutar 
das vistas românticas e de contemplar 
o entardecer, poderás tomar alguma 
coisa numa esplanada e conhecer al-
gum dos seus famosos bares de tapas.

O SACROMONTE,  
IDEAL PARA SENTIR  
O FLAMENCO 
No final do passeio dos Tristes começa 
a subida que leva ao Sacromonte, uma 
das zonas mais pitorescas de Granada. 
São famosas as suas grutas escavadas 
no monte. Há de vários tipos, mas as 
mais habituais são as dedicadas às zam-
bras, festas nas quais se canta e dança 
flamenco até de madrugada.
Quando chegares ao alto do monte 
Valparaíso, adentra-te na abadia do 
Sacromonte. O mais notável deste tem-
plo do século XVI são os extraordinários 
artesoados mudéjares e renascentistas 
da nave central e das capelas. É tam-
bém um lugar privilegiado para admirar 
calmamente as impressionantes vistas 
sobre os picos da Serra Nevada.

CONHECE GRANADA  BAIRRO A BAIRRO

FLAMENCO NAS GRUTAS DE SACROMONTE
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Passeando ao lado das suas casas 
caiadas não é raro ouvir o soar de 
guitarras, cantes e quejíos próprios 
do flamenco.
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REALEJO
Situado na antiga judiaria, divide-se em 
duas zonas muito diferenciadas: a alta, 
com ruas estreitas, muito empinadas  
e de traçado irregular, e a baixa, plana  
e com quarteirões mais quadriculados.
Para o conhecer a fundo, um bom pon-
to de partida é a monumental praça do  
Campo del Príncipe. Presidida pela está-
tua do Cristo de Los Favores, um autên-
tico símbolo para os granadinos, conta 
com uma vasta seleção de bares, res-

 a CASA DE LOS TIROS

taurantes e tabernas. Desde aí poderás 
aceder às principais artérias de Realejo 
e aos seus encantos escondidos.
No primeiro bairro onde se instalaram 
os cristãos, é imprescindível realizar um 
percurso pelas suas igrejas e conventos, 
muito próximos entre si. Entre eles des-
tacam-se o convento das Carmelitas 
Descalças, a Basílica de Las Angustias, 
a de San Cecilio, a de San Matías e a 
de Santo Domingo. Este último, um 
bonito templo onde convivem o gótico, 
o renascimento e o barroco, chegou a 
servir como sede da Santa Inquisição.
Muito perto daí encontra-se o Cuarto 
Real de Santo Domingo, um belo pa-
lácio do século XIII, precursor da 
Alhambra. Dele apenas se conserva a 
qubba ou sala de receções, mas conti-
nua a valer a pena adentrar-se nos anti-
gos aposentos das rainhas nasridas.
Um dos edifícios civis mais interessan-
tes de Realejo é a casa de Los Tiros, 
que conserva um torreão militar e um 
interior com tetos de grande riqueza 
decorativa. Junto a este palacete tam-
bém é possível visitar a casa do padre 
Suárez, jesuíta considerado como o 
pioneiro do Direito Internacional. 
No limite do velho recinto medieval, 
visita a praça de Bibataubín para des-
cobrires o monumental castelo-palácio 
do mesmo nome, um edifício de facha-
das barrocas e origem almóada.
O que realmente dá vida e cor à zona 
são os seus bonitos cármenes. Um 
dos mais bonitos é o carmen de los 
Mártires, com os seus jardins românti-
cos. A partir dos seus terraços vais des-
frutar de umas vistas inesquecíveis. 

Este bairro é uma autêntica 
referência cultural e 
gastronómica. 



O CENTRO
A zona mais concorrida e animada está 
delimitada a norte pela Porta Elvira 
que, na sua etapa islâmica, foi a entra-
da principal da cidade. O seu arco foi 
testemunha de guerras e lendas e dá 
passagem a um emaranhado de ruas 
com inúmeros pontos de interesse.
Aí perto encontra-se o hospital Real, 
atual sede da Universidade. Acede aos 
pátios, claustros e jardins de um lugar 
que convida à calma, ao recolhimento 
e ao estudo, especialmente a sua espe-
tacular biblioteca.
Já em pleno centro histórico, também 
te irá chamar a atenção o mosteiro de 
San Jerónimo e a riqueza do seu retá-
bulo maior. É o lugar onde repousam 
os restos de Gonzalo Fernández de 
Córdoba, conhecido como o Grande 
Capitão, herói da guerra que conse-
guiu a rendição do reino nasrida de 
Granada no século XV.

Se há um lugar indispensável no que se 
refere à arte e ao sentir religioso, é a 
catedral de La Encarnación, a segun-
da maior de Espanha e a primeira de 
estilo renascentista. O templo, com um 
magnifico interior, encontra-se junto da 
praça Nueva, onde se ergue sobre os 
quarteirões circundantes de forma im-
ponente. 
Mandada construir pelos Reis Católicos 
após a Reconquista, a catedral conta 
com um edifício anexo de visita obri-
gatória. Trata-se da capela Real, o pan-
teão de Isabel de Castela e Fernando 
de Aragão, enterrados sob majestosos 
sepulcros escultóricos.  
No limite entre o centro e o Realejo 
aparece a portada do Corral del 
Carbón, provavelmente o monumento 
mais antigo da cidade. Atravessa o arco 
de ferradura da sua porta e contem-
pla o  pátio de tijolo da antiga alhóndi-

 a CATEDRAL DE LA ENCARNACIÓN 
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ga (edifício público destinado a acolher 
comerciantes e os seus produtos). 
Por último, visita a praça de Carmen, 
que dá acesso às principais artérias co-
merciais e na qual se encontra a câma-
ra municipal, edificada sobre o antigo 

convento de Carmen. Desde aí po-
des passear pela rua Reyes Católicos, 
uma das mais concorridas, ou pela rua 
Navas, repleta de bares e restaurantes 
onde poderás degustar o melhor da 
gastronomia granadina.

 a MOSTEIRO DE LA CARTUJA

CULTURA 
Berço e refúgio de grandes poetas, 
escritores e artistas, toda a cidade de 
Granada é história viva, que verás re-
fletida na sua longa lista de palácios, 
cármenes e museus. 
Em pleno complexo nasrida, no palá-
cio de Carlos V encontram-se dois im-
prescindíveis: o Museu da Alhambra, 
dedicado à cultura e à arte hispano-
-muçulmana e o Museu de Belas-Artes 
de Granada, a pinacoteca mais antiga 
de Espanha. Um passeio pelas suas 
salas convida a conhecer a síntese da 
arte granadina e obras emblemáticas 
como o Enterro de Cristo, de Jacobo 
Florentino, um magnífico conjunto es-
cultórico renascentista. 
Não muito longe daqui, a poucos passos 
das Torres Bermejas, ergue-se o incrível 
carmen da Fundação Rodríguez-Acosta, 
um espaço único onde arte e natureza 
caminham lado a lado. Idealizado pelo 
pintor granadino José Maria Rodríguez 
-Acosta, o jardim, de estilo moderno, 
está composto por diversos terraços 
com excelentes vistas sobre as planí-
cies e a Serra Nevada. Passeia entre 
esculturas e corredores secretos e ma-
ravilha-te com a sua bela biblioteca.

O mosteiro de La Cartuja, fundado 
sobre um antigo carmen árabe, é um 
dos máximos expoentes da arquitetura 
barroca espanhola. Na sua sacristia, as 
paredes brancas generosamente deco-
radas contrastam com o mármore aver-
melhado do altar maior. No seu peque-
no claustro vais encontrar um autêntico 
remanso de paz. 

 LMais informação em: 
 www.alhambra-patronato.es 
 www.fundacionrodriguezacosta.com

http://www.alhambra-patronato.es
http://www.fundacionrodriguezacosta.com


11

PALÁCIO DE CARLOS V

Fo
to

gr
afi

a:
 jo

se
rp

iz
ar

ro
/1

23
rf

.c
om

CULTURA



GRANADA

12

SABOREIA 
 GRANADA Se a tapa é um conceito puramente 

espanhol, aqui vais encontrar o 
verdadeiro sentido desta tradição. 

 a TAPAS

Com cada bebida, na maioria dos bares 
irão servir-te gratuitamente um prato de 
comida, o que te irá permitir provar uma 
grande variedade de receitas e produ-
tos da terra a preços muito acessíveis. 

Muitas vezes irão deixar-te escolher a 
tapa que quiseres provar. É o momen-
to de saborear comida tão autóctone 
como as beringelas fritas, os enchidos 
ibéricos e as frituras de peixe. Também 
são muito habituais as roscas, pequenas 
sandes redondas com recheios variados.

Há muitas zonas populares para pro-
var tapas. Quase todas as praças têm 
esplanadas e restaurantes ao ar livre 
onde poderás provar as delícias culiná-
rias de Granada. 

A rua Elvira e as ruas adjacentes, a nor-
te da praça Nueva, têm talvez a maior 
concentração de bares de tapas. A pra-
ça San Miguel Bajo é outra zona muito 
recomendável do Albaicín, tal como  a 
rua Navas, uma via pedonal em pleno 
coração de Granada, onde encontrarás 
uma oferta muito variada.

Para lanchar ou comer uma sobreme-
sa, visita a rua Caldereria Nueva e en-
tra em alguma das suas casas de chá, 
onde poderás degustar pastelaria árabe  
e uma grande variedade de chás aroma-
tizados com flores, frutas e especiarias. 
A cozinha de vanguarda também tem 
o seu espaço em Granada. Poderás 
encontrar estabelecimentos onde é 
possível desfrutar de um requintado 
menu degustação enquanto contem-
plas umas vistas incríveis ou deleitar-te 
com sabores autênticos e originais num 
antigo mosteiro.
Outra maneira interessante de mer-
gulhares na gastronomia granadina é 
visitando os seus mercados urbanos, 
lugares onde poderás comprar os pro-
dutos mais frescos e perceber o ritmo 
do ambiente quotidiano.
Um dos maiores pontos de interesse 
é o mercado de San Agustín, situado 
muito perto da catedral. Para além das 
típicas bancas de carne, peixe, fruta, e 
legumes, conta, desde há alguns anos, 
com a sua vertente gourmet. Aí pode-
rás provar deliciosos pratos elaborados 
ao momento com produtos frescos. 
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GRANADA  
EM ESTAÇÕES
Ao longo de todo o ano, Granada recebe inúme-
ros festivais e atividades festivas. Vem e aprovei-
ta as suas tradições ancestrais, grandes concer-
tos e o ambiente mágico da província granadina.

 a SALOBREÑA
GRANADA

VERÃO
Em finais de junho e princípios de ju-
lho, celebra-se o Festival Internacional 
de Música e Dança, um dos certames 
musicais de maior importância de todo 
o território espanhol. Tem lugar em di-
ferentes teatros e em lugares tão es-
peciais como os jardins da Alhambra, 
o mosteiro de San Jerónimo ou o Corral 
del Carbón. 

 L  Consulta a programação e  
compra as tuas entradas em:  
granadafestival.org

Desfruta do Mediterrâneo nas localida-
des costeiras vizinhas ao núcleo urbano, 
como Salobreña, Almuñécar e Motril. 
Conhecido como Costa Tropical, o li-
toral de Granada oferece praias ideais 
para ir em família, como a de Punta del 
Río, em Salobreña, ou a de Calahonda, 
em Motril. Se procuras um lugar mais 
tranquilo para poderes praticar mergu-
lho, aposta pela praia del Cantarriján, 
em Almuñécar.

https://granadafestival.org/


GRANADA
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OUTONO
Depois da intensidade e do calor do 
verão, em finais de setembro poderás 
deixar-te levar pelo pop-rock no festi-
val Granada Sound, consolidado como 
um dos certames mais destacados do 
panorama nacional. Os concertos ce-
lebram-se no Cortijo del Conde, um 
recinto moderno nos arredores da ci-
dade, e complementam-se com ciclos 
de música ao vivo em diversas salas 
granadinas.

 L  Mais informação em:  
www.granadasound.com

 b SERRA NEVADA

 a GRANADA SOUND

INVERNO
Calça as botas e os esquis e atira-te às 
pistas da Serra Nevada, um dos melho-
res lugares de Espanha para praticar 
desportos de inverno. 
Às suas modernas instalações e à neve 
de primeira qualidade, junta-se um in-
verno especialmente solarengo. Sobe 
às pistas de la Laguna e de Veleta para 
usufruíres de uma vista incrível e para 
ficares com uma recordação inesque-
cível. Têm um desnível tão acentuado 
que, nos dias claros, é possível ver o 
Mediterrâneo. 
Em princípios de março celebra-se o 
Festival Internacional de Tango. Dez 
dias nos quais este fascinante géne-
ro musical e de dança de procedência  
argentina ganha protagonismo. 

 L  Consulta a programação em:  
tangogranada.com

http://www.granadasound.com
http://tangogranada.com/


PRIMAVERA
Na passagem entre o inverno e a pri-
mavera, em toda a Espanha celebra-se 
a Semana Santa, uma das festas mais 
profundas e enraizadas que se cele-
bram em todo o país. A solenidade mis-
tura-se com a música, a arte, o colorido 
e a magia das procissões, desfiles sole-
nes nos quais as pessoas acompanham 
as imagens religiosas.
São muitos os momentos inesquecíveis 
da Semana Santa granadina. Na noite 
de Quarta-feira Santa tem lugar a pas-
sagem do Cristo dos Ciganos, espeta-
cular e emocionante graças às imensas 
fogueiras que se acendem nas ruas do 
Sacromonte. Na Quinta-Feira Santa rea-
liza-se a procissão do Cristo de Silêncio, 

apenas quebrado pelo rufar do tambor. 
É quando o Albaicín se enche de uma 
cor e um aroma especiais. 
Na Sexta-feira Santa, ao anoitecer, des-
fila a confraria mais antiga, a da Soledad 
de San Jerónimo, num cortejo muito 
vistoso no qual aparecem personagens 
vivas que representam figuras históri-
cas da Bíblia.
Granada celebra, nos meses de maio 
ou junho, a sua festa grande, a feira do 
Corpus Christi. Teatro, zarzuela, con-
certos, exposições e espetáculos inun-
dam as ruas. As bancas do recinto de 
feiras enchem-se de alegria e música, 
enquanto que na praça de touros tem 
lugar a feira taurina.

15
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 b SEMANA SANTA

GRANADA  EM ESTAÇÕES
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PARQUE DAS CIÊNCIAS DE GRANADA
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GRANADA  
PARA CRIANÇAS 
Aqui vais encontrar tesouros tão fascinantes 
para crianças e adultos como o Parque das 
Ciências. Este museu interativo, com mais de 
70 000 metros quadrados, contém uma das 
ofertas mais variadas de ócio cultural e cien-
tífico de toda a Europa. 
Distribuídas por pavilhões, as inúmeras ex-
posições estão dedicadas à ciência, ao corpo 
humano e à tecnologia. Os mais pequenos 
vão adorar brincar na sala Explora e nos per-
cursos ao ar livre do parque. O planetário, a 
torre de observação e o biodomo (um espaço 
imersivo que tem os seres vivos como prota-
gonistas), completam esta experiência única 
que vai deixar marcas em toda a família. 
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Visita o museu do Centro Cultural 
CajaGranada para descobrires a cultu-
ra e história da terra andaluza de forma 
divertida e didática. Os seus recursos 
multimédia vão-te permitir dar um pas-
seio pela Andaluzia romana ou sentir 
a riqueza cultural de Al-Andaluz. Para 
além disso, o museu conta com um in-
teressante programa de atividades para 
famílias: workshops, conta-contos, jogo 
de pistas...
Se as crianças se cansarem de ver mo-
numentos, o parque Tico Medina en-
contra-se muito perto. Trata-se de um 
dos maiores espaços verdes da cidade, 
ideal para um piquenique nas grandes 

áreas relvadas e para aproveitar os 
espaços de jogo infantil. Também vão 
gostar de visitar o lago com patos, os 
baloiços e o tobogã gigante do parque 
Federico García Lorca. 

Para te deslocares com crianças, uma 
boa opção é o comboio turístico. Conta 
com dois percursos circulares (diurno 
e noturno) e com audioguia em vários 
idiomas. Podes entrar e sair sempre que 
quiseres ao longo do dia. 

 L  Mais informação em: 
 www.parqueciencias.com 
 www.cajagranadafundacion.es 
 granada.city-tour.com

 b CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA 
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GRANADA  PARA CRIANÇAS

http://www.parqueciencias.com
http://www.cajagranadafundacion.es
http://granada.city-tour.com/es
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 A CIDADE  

ESCONDIDA 
Se ainda tiveres tempo e quiseres 
conhecer mais lugares interessantes, 
Granada tem muito para oferecer.

PARQUES E JARDINS 
Há muitas zonas ajardinadas e lugares 
agradáveis por onde passear tranquila-
mente, correr ou simplesmente relaxar 
e admirar a natureza.
Os de maior extensão são os jardins do 
Paseo del Salón e de La Bomba. Duas 
alamedas paralelas junto ao leito do rio 
Genil, com bonitas fontes, lagos, pon-
tes e pérgulas, e uma grande variedade 
botânica.
Os jardins de Quinta Alegre encon-
tram-se em redor do palácio do mesmo 
nome e estão divididos em esplana-
das a diferentes alturas. Desde aí po-
derás contemplar umas bonitas vistas  
da cidade.
Outra opção é visitar o parque García 
Lorca, projetado em honra do poeta e 
dramaturgo mais célebre de Granada. É 
um lugar tranquilo que na primavera se 
torna mágico, ideal para deter a passa-
gem do tempo.

MONUMENTOS 
Perto da carreira de Darro vais encon-
trar alguns dos monumentos e museus 
mais desconhecidos. Na encosta de 
Santa Inés encontra-se a casa Ágreda, 
uma das casas palacianas mais notá-
veis, construída no século XVI. A sua 
imponente fachada contrasta com a 
estreiteza da rua. 
Mesmo em frente ergue-se o palácio 
dos Olvidados, uma antiga casa sefar-
dita, hoje convertida em museu. Aqui 
terás a oportunidade de ver duas in-
teressantes exposições: uma dedica-
da à Inquisição e outra à cultura judia  
granadina.
A casa de Castril é um palácio renas-
centista no qual se encontra o Museu 
Arqueológico de Granada. A sua cole-
ção abarca descobertas do paleolítico 
e do neolítico, assim como peças de 
notável valor que ilustram a vida quo-
tidiana das sociedades que habitaram 
esta região.
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A CIDADE  ESCONDIDA

Na Praça Nueva destaca-se o imponen-
te palácio da Real Chancillería, a obra 
maneirista mais emblemática da cida-
de, que hoje acolhe a sede do Tribunal 
Superior de Justiça da Andaluzia. 
Aí perto poderás entrar nos banhos 
árabes conhecidos como o Bañuelo. 
Construídos no século XI, as suas abó-
badas de tijolo e claraboias em forma 
de estrela permitem mergulhar na vida 
da época muçulmana.

 a PALÁCIO DA REAL CHANCILLERÍA

 b O BAÑUELO
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MUSEUS SECRETOS
Conhece a capital granadina pela mão 
das suas personagens mais ilustres. 
Na horta de San Vicente, no centro 
do parque García Lorca, encontra-se 
a Casa-Museu Federico García Lorca, 
residência de verão na qual o ilustre 
poeta escreveu algumas das suas obras 
mais importantes. A casa ainda con-
serva a estrutura original, os móveis e 
objetos pessoais de Lorca, assim como 
uma interessante coleção de escritos, 
fotografias e quadros. 
Por seu lado, a Casa-Museu de Manuel 
de Falla permite conhecer as memórias 
deste grande compositor espanhol do 
século XX. Falla viveu durante boa parte 
da sua vida no carmen da Antequeruela 
Alta, que conserva vivo o espírito da 
sua memória.

O Museu Cuevas del Sacromonte, 
 situado no barranco de Los Negros, 
oferece um percurso pela história 
 deste bairro e dos seus habitantes, 
 assim como da sua estreita relação com 
o meio natural e o ambiente.

 L  Mais informação em:  
www.huertadesanvicente.com 
sacromontegranada.com

TELHADOS  
DE GRANADA
O terreno desigual do centro urbano, 
rodeado de colinas, permite observar 
belíssimas imagens desde as alturas.
Para apreciares os valores arquitetó-
nicos e paisagísticos da Alhambra e 
conseguires uma fotografia perfeita, 
visita o miradouro de San Nicolás, no 
Albaicín. Contempla o entardecer a 
partir daí, com a antiga cidadela nasrida 
tingindo-se de vermelho à medida que 
o sol se põe. 
Menos conhecido, mas com uma 
 imagem igualmente interessante, o 
 miradouro de San Miguel Alto encon-
tra-se no cume do monte San Miguel, 
junto da ermida do mesmo nome. 
Desde aí  poderás admirar o mar de 
 telhas da  capital granadina e o Albaicín 
a teus pés.
Outro dos lugares privilegiados para 
conseguires uma fotografia única da 
fortaleza vermelha é a encantadora pra-
ceta de Carvajales, no baixo Albaicín. 
Para conseguires a perspetiva contrá-
ria, atravessa o Darro pelas pontes de 
Cabrera ou Espinosa e visita o mira-
douro de La Churra, menos conhecido 
e transitado, ideal para um momento 
de descanso. 

 a CASA-MUSEU MANUEL DE FALLA
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http://www.huertadesanvicente.com
http://sacromontegranada.com/
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VISTAS DE GRANADA A PARTIR DO MIRADOURO DE LA REINA

Poderás desfrutar de outra das 
maravilhosas vistas de Granada a partir  
do Miradouro de La Reina, na Alhambra. 
Uma varanda sobre o bairro granadino  
de Sacromonte.

A CIDADE ESCONDIDA
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VIVER A NOITE…
A cidade possui uma animada vida 
noturna, em boa parte graças à sua 
tradição universitária. São muitos os 
estudantes que, ao cair do sol, saem 
à rua para ir de tapas, a bares, con-
certos, cinemas, chill out e discotecas, 
num ambiente aberto e cosmopolita.

Os mais jovens costumam preferir 
Pedro Antonio de Alarcón, uma área 
com muitos pubs e espaços de mú-
sica ao vivo. Se procuras bares sele-

tos, a rua Elvira e os seus arredores  
são a melhor opção.

Entre a Praça Nueva e o passeio dos 
Tristes vais encontrar estabelecimen-
tos com muito encanto, frequentados 
por um público mais maduro, atraído 
pelas luzes e a boa música. 

Para todos os que querem dançar até 
ao amanhecer, as principais discote-
cas concentram-se em redor da praça 
de Touros e na periferia.

 a PUB

GRANADA



 

ROTAS E PASSEIOS PELA CIDADE
Há inúmeros itinerários para conhe-
cer os principais pontos de interes-
se de Granada. Um dos mais cha-
mativos é a rota das Portas, na sua 
maioria islâmicas, que realiza um pas-
seio desde Porta Elvira até à Porta 
de Bibarrambla, passando pelas dos 
Carros, a de Siete Suelos ou a do 
Vino, entre outras. São vestígios dos 
distintos recintos muralhados, restos 
do seu passado milenar.

Dentro das rotas do legado andaluz, 
que passam pelos caminhos em tem-
pos traçados para comunicar o califa-

do Omíada com o resto da Andaluzia, 
Múrcia e Portugal, incluem-se pas-
seios por Granada. Revive a história 
percorrendo as marcas deixadas pe-
los muçulmanos.
Também podes percorrer a urbe an-
daluza de bicicleta, aproveitando os 
mais de 30 quilómetros das suas ciclo-
vias e o serviço municipal de aluguer. 
Aposta pelo transporte sustentável  
e conhece os encantos da urbe dan-
do aos pedais.

 L  Mais informação em:  
www.andalucia.org/rutas

MIRADOURO DE SAN NICOLÁS
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http://www.andalucia.org/rutas
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GRANADA

O QUE VISITAR PERTO DE GRANADA? 
A poucos quilómetros encontra-se 
Santa Fe, um município histórico com 
um doce tesouro. A localidade na qual 
foram assinadas as Capitulações de 
Santa Fe, os acordos dos Reis Católicos 
com Cristóvão Colombo, é também fa-
mosa pelos piononos, um delicioso bis-
coito humedecido em calda e coroado 
com creme tostado. 
Vai até à Serra Nevada e vive uma jor-
nada rodeado pela natureza. O seu 
parque natural é um espaço ideal para 
caminhadas. Calça as botas e escolhe 
uma das diversas rotas que percorrem 
o parque: a Vereda de la Estrella, o iti-
nerário do rio Trevélez ou a rota em re-
dor do Mulhacén, o segundo pico mais 
alto de Espanha.

Outro destino de particular encanto  
é Loja, um belo município granadino 
no qual o murmúrio das águas te irá 
acompanhar pelas ruas, graças às suas 
inúmeras fontes. Conta com um impor-
tante património monumental ao qual 
não faltam palácios, templos, conven-
tos, jardins e casas senhoriais.
Uma das zonas mais características 
das províncias de Granada e Almería é 
a serra de La Alpujarra, um maravilhoso 
espaço natural recheado de mananciais 
de águas termais com propriedades 
terapêuticas. Explora as suas aldeias 
brancas como Lanjarón, Órgiva ou 
Pampaneira, e deixa-te levar pela paz 
que se respira entre as montanhas.

 a LOJA
GRANADA
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A ALPUJARRA GRANADINA
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COMO CHEGAR?
COMBOIO  
E AUTOCARRO
Existe a possibilidade de chegar até 
Málaga na linha de Alta Velocidade 
(AVE) e, desde aí, chegar a Granada de 
autocarro. 
Por outro lado, a estação de autocarros 
oferece destinos a um grande número 
de cidades espanholas e aos principais 
destinos europeus.

AEROPORTO
O aeroporto Federico García Lorca, a 
15 quilómetros do centro, recebe voos 
nacionais desde Madrid, Barcelona, 
Palma, Bilbau, Tenerife e Las Palmas 
e internacionais desde Paris, Londres, 
Manchester e Milão. Outra possibilida-
de de ligação é o aeroporto internacio-
nal da Costa do Sol, em Málaga.

CARRO
O transporte por estrada tem 
lugar através da A-44, que  
liga Granada a Jaén, Bailén  
e Madrid, a norte, e a sul a 
Motril e à costa. Pela A-92,  
em direção oeste, chega-se  
a Córdoba, Badajoz, Málaga 
e Sevilha e, em direção 
este, a Múrcia e Almeria. 

DESLOCAR-SE 
POR GRANADA
Dado o seu tamanho médio, é muito 
cómodo deslocar-se a pé. Além disso, 
vais encontrar diferentes serviços para 
chegar a qualquer ponto.

AUTOCARRO 
Dispões de autocarros públicos e tu-
rísticos que, juntamente com o táxi, te 
vão facilitar as deslocações. O autocar-
ro urbano é uma maneira efetiva de te 
moveres, incluindo a subida à Alhambra 
e ao Generalife com miniautocarros.

ALUGUER DE BICICLETAS  
E VEÍCULOS ELÉTRICOS
Percorre as ruas da capital granadina 
sem poluir alugando bicicletas, scooter 
elétricas e segways. É uma maneira lim-
pa e cómoda de conhecer a cidade ao 
teu próprio ritmo. Organiza o teu itine-
rário e sobe sem esforço pelas encos-
tas do Albaicín e do Sacromonte.

GRANADA
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MAIS INFORMAÇÃO
POSTO DE TURISMO DE GRANADA
Plaza del Carmen s/n 
18071 Granada (Andaluzia)  
informacion@granadatur.com 
www.granadatur.com 

PORTAL OFICIAL DO  
TURISMO ESPANHOL
www.spain.info
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
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