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Vem ao nosso país e desfruta da músi-
ca como nunca. Aqio celebram-se, to-
dos os anos, cerca de mil festivais, en-
tre os quais alguns dos mais relevantes 
de toda a Europa. Deixa-te surpreender 
pela grande variedade de propostas do 
panorama musical espanhol, tanto pelo 
tamanho e pelo cenário no qual têm lu-
gar, como pela excelente programação. 
Poderás assistir a enormes eventos 
com o melhor do pop-rock nacional e 
internacional, mas também a festivais 
boutique com todas as comodidades, 
sessões de música eletrónica até ao 
amanhecer, sons de vanguarda, músi-
cas do mundo, reggae… Seja qual for o 
estilo mais presente nas tuas playlists, 
aqui vais encontrar o evento que me-
lhor se adapta aos teus gostos.
Entre concerto e concerto, aproveita a 
tua estadia para conheceres os encan-

tos e a grande oferta cultural de cida-
des como Barcelona, Madrid, Málaga 
ou a costa mediterrânica que, durante 
a primavera e o verão se converte na 
meca da música internacional. O nosso 
clima e situação geográfica são inigua-
láveis para que desfrutes das melhores 
bandas, mas também do sol, da praia e 
do turismo ativo.

Praias de sonho com palcos à beira do 
mar, cidades cheias de história e paisa-
gens naturais únicas são apenas alguns 
dos lugares que vais conhecer graças 
aos nossos festivais.
Descobre o destino perfeito para sentir 
e viver a música.

Vive experiências repletas de música  
e cultura em lugares surpreendentes. 

INTRODUÇÃO
 a MAD COOL FESTIVAL

MADRID
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 a SÓNAR
BARCELONA

SÓNAR 
BARCELONA
No princípio do verão, a cidade de 
Barcelona converte-se na capital da 
vanguarda eletrónica graças ao Sónar, 
o Festival Internacional de Música 
Avançada e Arte Multimédia.

Com mais de 25 anos de história, é um 
acontecimento cultural pioneiro e úni-
co, no que se refere a formato e con-

teúdos, um referente internacional de 
primeira ordem que une música, cria-
tividade e tecnologia. Cada ano atrai 
mais de 100 000 participantes de todo 
o mundo, graças a uma cuidada oferta 
que combina o lúdico com o artístico e 
a vanguarda e a experimentação com 
as novas correntes musicais de ele-
trónica e dança.

10 FESTIVAIS 
IMPRESCINDÍVEIS
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As atividades dividem-se em duas 
grandes propostas complementares 
que se celebram em dois recintos da 
Fira Barcelona: Sónar de Dia, com con-
certos e showcases na Fira Montjuïc, 
junto à emblemática praça de Espanha, 
e os grandes shows do Sónar de Noite, 
na Fira Gran Via de L'Hospitalet, onde 
se apresentam os nomes mais relevan-
tes do panorama musical internacional. 
Ambas as localizações estão ligadas en-
tre si por transporte público e contam 
com um acesso fácil desde o aeroporto 
barcelonês. Como sedes complementa-
res devem destacar-se o Auditório de 
Barcelona, no Ensanche, o Centro de 
Cultura Contemporânea de Barcelona 
(CCCB) e o deslumbrante palco ao ar 
livre do Teatre Grec. 
Para além de vibrar com sessões de 
DJs e diretos inovadores, poderás ver 
as últimas tendências em arte multimé-
dia neste evento global e lugar de en-
contro para diferentes disciplinas e co-
munidades criativas de todo o mundo. 
É nisto que se centra o Sónar+D, um 
congresso internacional sobre a trans-
formação digital das indústrias criati-
vas, onde têm encontro entusiastas e 
profissionais com vontade de descobrir 
talentos emergentes.
É bastante fácil aproveitar tudo o que 
uma cidade como Barcelona te pode 
oferecer. A localização do Sónar de Dia, 
perto centro urbano, vai-te permitir co-
nhecer todos os seus encantos. A capi-
tal da Catalunha é a cidade modernista 
por excelência. Aqui poderás contem-
plar as principais joias arquitetónicas de 
Antoni Gaudí, como a Sagrada Família 
ou o parque Güell. Conserva, igual-
mente, vestígios romanos e bairros me-
dievais (como o famoso bairro Gótico), 

pelos quais poderás passear e sentir 
a sua história.  Vais ficar a conhecer 
uma cidade aberta ao mundo: palco de 
eventos internacionais e impulsionado-
ra de novas tendências, algo que fica 
patente, por exemplo, na diversidade 
de espaços dedicados à cultura alter-
nativa. Um passeio pelas Ramblas será 
suficiente para confirmar o espírito cos-
mopolita desta cidade que atrai turistas 
de todas as culturas.

 L  Onde: Barcelona 
Data: junho/julho (3 dias) 
Género: música eletrónica  
e experimental  
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.sonar.es

 a BAIRRO GÓTICO
BARCELONA

http://www.sonar.es


PRIMAVERA SOUND  
BARCELONA
Uma proposta à qual cada ano se apre-
sentam cerca de 200 000 pessoas, 
onde se distinguem a qualidade e a no-
vidade das propostas, sempre com um 
ponto de risco para descobrir novas 
bandas destinadas a converter-se em 
referência iniludível no panorama mu-
sical internacional.
Costuma celebrar-se em maio e é uma 
paragem obrigatória no panorama eu-
ropeu desde 2001, ano em que come-
çou o seu caminho. Pixies, Arcade Fire, 
Kendrick Lamar, Lou Reed ou Pet Shop 
Boys são apenas uma pequena amos-
tra dos grupos que fizeram parte da sua 
trajetória.

O parque do Fórum, um recinto imen-
so com zonas ao ar livre e diferentes 
espaços cobertos, é o lugar no qual se 
situam os palcos e a completa oferta 
de serviços pensada para que não te 
falte de nada. Localizado na periferia 
de Barcelona, perto do município de 
San Adrián de Besós e em frente ao 
Mediterrâneo, o evento facilita o aces-
so desde o centro da cidade graças 
a um autocarro que o liga à praça da 
Catalunha, além do metro e dos servi-
ços de aluguer de bicicletas.
Preferes a música eletrónica? Com 
o Primavera Bits as sessões de DJs che-
gam literalmente à praia, num palco jun-
to ao mar. Aqui, além de dançar ao rit-
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Se gostas de pop, de rock, de hip-hop e das 
tendências mais underground da música de 
dança, o Primavera Sound é o teu paraíso. 

VIVE A MÚSICA EM ESPANHA



PRIMAVERA SOUND FESTIVAL
BARCELONA
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mo de grandes artistas, os participantes 
poderão mergulhar ou repor forças com 
uma boa paelha. Três palcos exclusivos 
e 18 horas diárias de música sem inter-
rupções para que o ritmo não pare. 
De forma paralela ao evento barce-
lonês tem lugar o Primavera Pro, en-
contro internacional dirigido aos pro-
fissionais da indústria musical que se 
converteu num referente internacional 
para a música independente. A progra-
mação inclui conferências, workshops, 
showcases e reuniões que têm lugar du-
rante o dia e que constituem o Day Pro 
Conference, e a área exclusiva Night 
Pro, dentro do parque do Fórum, onde 
se apresentam grupos emergentes dos 
países participantes.

Além dos concertos ao ar livre, no ou-
tono organiza-se o Primavera Club, que 
se realiza em várias salas de Barcelona 
e que oferece a oportunidade de co-
nhecer alguns dos artistas que no fu-
turo irão subir aos palcos do Primavera 
Sound.
É impossível assistir a tudo o que tem 
para oferecer, por isso consulta os ho-
rários e planifica-o bem se não quise-
res perder as tuas atuações favoritas. 
Outra opção é deixar-se levar, um dos 
grandes prazeres desta inesgotável 
montra de surpresas musicais.

 L  Onde: Barcelona 
Data: finais de maio e princípios  
de junho 
Género: pop-rock, eletrónica e dance 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.primaverasound.es

10 FESTIVAIS IMPRESCINDÍVEIS

http://www.primaverasound.es
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MAD COOL  
MADRID
Um dos recém-chegados aterrou em 
grande, com a presença nas primeiras 
edições de lendas do rock e com as pro-
postas mais atrativas do indie atual. Neil 
Young, The Who, Wilco, Foals ou Foo 
Fighters já fizeram parte do cartaz. 
Celebra-se em julho e não deixou de 
crescer desde a primeira edição em 
2016, quando se converteu no festival 
revelação da Europa. A mudança para 
uma nova localização com zonas verdes 
em Valdebebas, um bairro a norte de 

Madrid, é uma boa amostra de que pre-
tende continuar a evoluir para se tornar 
maior, mais forte e melhor a cada ano. 
Concebido para albergar 80 000 pessoas 

e com uma extensão de 100 000 metros 
quadrados, o Espaço Mad Cool alberga 
sete grandes palcos, uma zona de res-
tauração completa e todos os tipos de 
serviços. Sobe ao emblema do evento, 
a roda gigantesca na qual podes desfru-
tar de  umas vistas imbatíveis do skyline 
madrileno.

VIVE A MÚSICA EM ESPANHA
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MAD COOL
MADRID
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Durante três dias nos quais a música 
não para de tocar, as atividades para-
lelas também reclamam a sua quota de 
protagonismo. As principais são a Mad 
Cool Gallery e o Mercado de Arte, es-
paços de encontro nos quais as cria-
ções de diversos artistas te irão chamar 
a atenção. Exposições de fotografia, 
pintura e arte digital complementam-se 
na perfeição com um ambiente cosmo-
polita e vanguardista. 
As diversas opções de transporte pú-
blico, metro e autocarros urbanos, são 
a melhor forma de aceder ao recinto e 
de te deslocares pelo centro da cidade. 

 b PRAÇA DE CHUECA
MADRID

Aproveita a tua estadia na capital para 
passear por bairros com séculos de his-
tória, como o Madrid dos Áustrias, ou 
vai até aos bares e lojas mais alternati-
vos de Malasaña e de Chueca.  
A oferta cultural de Madrid é quase in-
terminável. Tens à tua espera teatros, 
salas de música em direto, museus e 
muitos tipos de espetáculos. Não dei-
xes passar a oportunidade e desfruta 
da melhor música e de tudo o que a 
capital tem para oferecer.

 L  Onde: Madrid 
Data: meados de julho 
Género: rock, indie, eletrónica… 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.madcoolfestival.es

http://www.madcoolfestival.es
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 a FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM (FIB)

FESTIVAL 
INTERNACIONAL  
DE BENICÀSSIM (FIB)
Se ainda não és um fiber, não vais demorar 
muito a sê-lo: o cartaz repleto de estrelas 
que o FIB propõe cada ano é um verdadeiro 
referente a nível internacional. Se à música 
unimos exposições, concursos, diversão em 
abundância, areia de praia, um sol radiante… 
o resultado é um cocktail irresistível.
É proibido aborrecer-se. Com base nesta 
premissa, cada mês de julho, milhares de 
melómanos de distintas partes do mundo 
enchem as ruas de Benicàssim, em plena 
Costa del Azahar em Castellón (Comunidade 
Valenciana). Durante vários dias, poderás 
descobrir novos talentos e ver artistas con-
sagrados que se entregam ao público nos 
diferentes espaços e tendas que formam o 
recinto. 
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Concursos, atuações de dança, teatro, 
exposições de arte contemporânea e 
uma mostra de curtas-metragens são 
algumas das atividades paralelas do 
evento. Este ambiente criativo esten-
de-se por toda a localidade, que se 
centraliza com um acontecimento que 
cada ano conta com um maior número 
de seguidores e onde sobretudo reina 
o bom ambiente, a tolerância e a von-
tade de aproveitar.
Esta atmosfera lúdica vive-se de uma 
forma muito especial nas áreas de 
acampamento, onde os participantes 

descansam e repõem forças, mesmo 
que seja durante poucas horas. Aqui 
também dispões de uma feira com lojas 
de discos, roupa, acessórios, cabeleirei-
ro, tatuagens, piercings e restaurantes.
Os quatro dias de concertos e oito 
de acampamento dão para muito. 
Aproveita a tua estadia para conhece-
res os encantos da zona. Além de aliviar 
o calor do verão numa das cinco praias 
urbanas, um dos planos mais apetecí-
veis é percorrer a Via Verde do Mar, 
uma antiga rota de comboio que agora 
se pode fazer a pé ou de bicicleta. 
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 b FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM (FIB)

VIVE A MÚSICA EM ESPANHA

O itinerário entre a praia de Voramar 
e a praia da Concha faz-se paralela-
mente à costa e conta com várias zo-
nas de descanso com bancos e acesso 
a miradouros, desde onde podes con-
templar o majestoso Mediterrâneo e, 
em dias de bom tempo, avistar as ilhas 
Columbretes. 

Poderás degustar uma grande varieda-
de de arroz, marisco e peixe fresco num 
dos bares de praia e restaurantes com 
vistas para o mar que se encontram 
passeio marítimo de Benicàssim. 

 L  Onde: Benicàssim, Castellón 
Data: meados de julho 
Género: pop, rock, indie, eletrónica… 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.fiberfib.com
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http://www.fiberfib.com


 a BENICÀSSIM

 b PAELHA

10 FESTIVAIS IMPRESCINDÍVEIS
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Não pode faltar no menu uma boa 
paelha, a estrela da gastronomia 
levantina. 



VIVE A MÚSICA EM ESPANHA
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 b BBK LIVE
BILBAU

BBK LIVE 
BILBAU
Bilbau é o verde dos seus montes, os 
pintxos na parte antiga, a ria, o Museu 
Guggenheim… e o BBK Live, um dos en-
contros musicais mais importantes de 
Espanha, realizado desde 2016. Por aqui 
passaram grandes bandas e artistas dos es-
tilos mais diversos, como Metallica, Guns 'n' 
Roses, The Police, R.E.M., Coldplay, Green 
Day, Red Hot Chili Peppers e The Cure.



10 FESTIVAIS IMPRESCINDÍVEIS

Para além do cartaz impecável que apre-
senta todos os anos, um dos seus pon-
tos fortes é o recinto de Kobetamendi. 
Encontra-se numa paisagem idílica, 
num dos montes que rodeiam a cida-
de e num pequeno bosque que desde 
há alguns anos acolhe Basoa (bosque 
em euscara), a zona de DJs do evento. 
A ela unem-se três grandes palcos e 
uma tenda, lugares para desfrutar do 
melhor pop, rock e música eletrónica 
do planeta. 
Além de vibrar com os concertos, des-
de Kobetamendi poderás contemplar 
algumas das vistas panorâmicas mais 
bonitas de Bilbau. Se optares por ficar 
alojado no camping, situado no mon-
te Arraiz, terás ainda melhores vistas. 
Existem muitas opções para que a tua 
estadia seja especial, desde as clássicas 
tendas de campismo até cabanas para 
duas ou quatro pessoas, tendas para 
oito e zona de glamping.
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MUSEU GUGGENHEIM
BILBAU

É impossível aborrecer-se: dispões de 
karaoke, uma mesa de matraquilhos 
gigante, um mini palco para montares a 
tua própria banda, atrações de todos os 
tipos… Vem descobri-lo por ti mesmo!

O evento foi melhorando a cada ano, 
acrescentando serviços e atividades, 
adaptando as instalações para conse-
guir maior conforto para o público e 
para os artistas e apostando pela sus-
tentabilidade. 
Em paralelo à programação do festival, 
as manhãs estão marcadas por Bereziak, 
um evento paralelo em vários lugares 
da cidade basca, incluindo um barco na 
ria. A esplanada do Guggenheim e a es-
cultura gigantesca do cachorro Puppy 
também costumam ser testemunhas de 
grandes atuações. 
Como se as atrações do BBK não fos-
sem suficientes, é hora de falar das de 
uma cidade tão viva e sugestiva como 
Bilbau. O Museu Guggenheim, esse 
gigante de titânio junto à ria projeta-
do por Frank Gehry, é o estandarte da 
modernização de uma cidade que con-
ta com inúmeras possibilidades. Dá um 
passeio pelo casco viejo (centro histó-
rico) ou pelo ensanche para provar os 
deliciosos pintxos ou almoçar num dos 
refinados restaurantes, ou aproveita 
para dar um mergulho nas praias de 
Plentzia e Gorliz. 

 L  Onde: Bilbau (Biscaia) 
Data: meados de julho 
Género: pop, rock, indie, eletrónica… 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.bilbaobbklive.com

http://www.bilbaobbklive.com
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Vencedor do prémio de melhor festival 
de música de Espanha, em 2012, este 
projeto iniciado há mais de 20 anos por 
una associação de jovens de Aranda de 
Duero (Burgos) converteu-se num dos 
encontros imprescindíveis do calendário 
musical.
Durante os cinco dias de duração do 
evento em agosto, o centro histórico 
de Aranda vibra ao ritmo dos concertos 
gratuitos da praça do Trigo. Aqui encon-

tram-se os principais artistas do cartaz, 
para além  de alguns convidados surpre-
sa e de milhares de festivaleiros, refres-
cados por mangueiras de água quando 
o calor aperta. 
O outro grande palco é o que se instala 
na esplanada do parque de feiras, onde 
têm lugar as atuações com maior capaci-
dade, entre as quais a de algum grupo in-
ternacional de renome que cada ano ele-
va a fasquia em relação ao ano anterior. 

VIVE A MÚSICA EM ESPANHA

 a SONORAMA
ARANDA DE DUERO

SONORAMA RIBERA  
ARANDA DE DUERO
Se procurar algo diferente dos grandes 
eventos num ambiente surpreendente 
e queres conhecer o melhor do panora-
ma pop-rock espanhol, vais adorar esta 
proposta: 



10 FESTIVAIS IMPRESCINDÍVEIS

Nas últimas edições acrescentou novas 
propostas dedicadas à música ibero-a-
mericana, no parque da Ilha, e à temá-
tica e sons dos anos 60, na praça Arco 
Pajarito.
A oferta musical complementa-se com 
o grande ambiente que se respira na 
zona de camping e com várias ativida-
des paralelas: concurso de curtas-me-
tragens e de maquetas, conferências, 
evento de talentos jovens e Sonorama 
Baby, com uma programação especial-
mente pensada para o público infantil.
Outra das coisas que tornam este en-
contro realmente especial é a possibi-
lidade de provar os excelentes vinhos 
da região e uma gastronomia de lamber 
os dedos. Completa os concertos com 
uma rota do vinho Ribera de Duero, vi-
sita as adegas subterrâneas medievais 
que se encontram escavadas debaixo 
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do centro histórico e prova produtos 
típicos como a morcela, o cordeiro de 
leite assado ou as costeletas de cordei-
ro de leite. 

 L  Onde: Aranda de Duero, Burgos 
Data: agosto 
Género: pop-rock 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.sonorama-aranda.com

 a ADEGAS SUBTERRÂNEAS
ARANDA DE DUERO
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http://www.sonorama-aranda.com
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O cartaz repleto de grandes nomes da 
pop, da eletrónica, do hip hop e da fu-
são é tão atraente como o ambiente 
de praia e as célebres pool parties: DJs, 
bloggers e youtubers misturam as suas 
sessões para que desfrutes enquanto 
dás um mergulho na piscina.
A praia do Arenal de Burriana é o local 
onde cada ano se encontram milhares 
de sounders. O grande palco junto ao 
Mediterrâneo vai-te permitir viver a 
incrível sensação de dançar na areia à 
luz da lua e até contemplar o amanhe-
cer, visto que a música não para até às 
7 da manhã. 
Steve Aoki, Placebo e Two Door Cinema 
Club são apenas alguns dos artistas que 
converteram a praia do Arenal numa 
autêntica festa. À programação de cada 
ano, na qual se misturam as figuras in-
ternacionais de maior importância com 

os mais destacadas do indie espanhol, 
é preciso acrescentar Clandestine 
Sound, um concerto surpresa que te 
vai deixar de boca aberta. 
No que diz respeito ao acampamen-
to, a organização propõe duas zo-
nas de descanso: Arenal, à beira-mar 
e junto ao recinto de concertos, ou 
Malvarrosa, a 20 minutos a pé. Ambas 
oferecem o serviço de glamping, com 
tendas de campismo já montadas e se-
gurança própria. Em todas elas vais dis-
por de grandes espaços à sombra, de 
diferentes áreas de entretenimento e 
do ambiente de companheirismo e di-
versão que tornam o Arenal Sound tão 
especial.
Se não fores super fã do camping e pre-
ferires o conforto de um apartamento, 
a organização do Arenal Sound abriu 
uma secção na sua página Web.

ARENAL SOUND  
BURRIANA
Prepara a tenda de campismo, o fato 
de banho e o protetor solar para te 
divertires à grande durante a primeira 
semana de agosto. A diversão e o bom 
ambiente estão garantidos no Arenal 
Sound, um dos festivais mais hedonis-
tas de todos os que se celebram em 
toda a península.

18
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Aproveita a estadia pela zona para per-
correr o passeio marítimo de Burriana 
ou descobrir o Clot de la Madre de 
Déu, uma frondosa área natural parale-
la ao rio Mijares, muito perto da sua de-
sembocadura no Mediterrâneo. A ou-
tra grande atração da cidade é o porto 
desportivo e as atividades náuticas que 
propõe. Um complemente ideal para 
viver uma semana inesquecível. 

 L  Onde: Burriana, Castellón 
Data: primeira semana de agosto 
 Género: pop-rock, música  
independente e mistura 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.arenalsound.com

http://www.arenalsound.com


VIVE A MÚSICA EM ESPANHA

L.E.V. FESTIVAL  
GIJÓN
Se estás à procura das últimas ten-
dências da eletrónica, de sons van-
guardistas e te interessa a sua relação 
com as artes visuais, não podes perder 
o L.E.V. O Festival ou Laboratório de 
Eletrónica Visual, que se celebra em 
Gijón (Astúrias) cada primavera desde 
há mais de uma década.
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 a L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

A oferta inclui concertos, performances 
e experiências que geram uma forte 
carga emocional. A sinergia entre ima-
gem e som proporciona espetáculos 
ao vivo que, mais do que centrar-se 
na parte estética ou no valor musical, 
apostam por fazer os festivaleiros viver 
uma experiência única.
Aqui não vais encontrar grandes aglo-
merações nem filas quilométricas, tra-
ta-se de desfrutar das realidades alter-

nativas que cada artista propõe num 
clima íntimo, graças aos efeitos de lu-
zes, a poemas audiovisuais ou às últi-
mas técnicas da arte digital.
O L.E.V. distribuiu as atividades em di-
ferentes espaços do complexo Laboral 
Cidade da Cultura, como o Teatro, a 
Igreja ou o Centro de Arte LABoral. 
Trata-se do maior equipamento cultu-
ral de Gijón, nos edifícios que ocupava 
antigamente a Universidade Laboral.
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Além disso, outros lugares da cidade 
também se convertem em cenários 
inusuais, como o Jardim Botânico ou 
vários museus, capazes de gerar um 
circuito de experiências únicas que jun-
tam as propostas mais interessantes e 
vanguardistas da arte audiovisual inter-
nacional.
Aproveita a estadia em Gijón para desco-
brires o ambiente marítimo, o património 
monumental e um urbanismo moderno 
na margem da praia de San Lorenzo, 
banhada pelo Cantábrico. Dando um 
passeio, sobe desde a praia até ao bair-
ro Cimadevilla e chegarás ao parque 
do Cerro de Santa Catalina. Aqui tens 
à espera a colossal escultura do Elogio 
do Horizonte, de Eduardo Chillida.  
Coloca-te por baixo e sente o som das 
ondas e do vento. Para repor forças 
visita as tradicionais sidrarias e prova 
uma deliciosa fabada (feijoada), o prato 
asturiano por excelência.
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 a L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

 L  Onde: Gijón (Astúrias) 
Data: abril/maio 
Género: música eletrónica e experimental 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.levfestival.com

L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

10 FESTIVAIS IMPRESCINDÍVEIS
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http://www.levfestival.com
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RESURRECTION FEST  
VIVEIRO

Aquela que durante o resto do ano é 
uma povoação serena, localizada na 
bonita comarca de A Mariña, converte-
-se num tumulto de gente procedente 
de todas as partes do mundo com von-
tade de ouvir potentes riffs de guitarra 
e ver em ação os seus grupos favoritos. 
Um dos aliciantes do "Resu", como se 
conhece popularmente o festival, são 
as suas animadas zonas de campismo. 
O ResuCamp situa-se a escassos me-
tros da entrada do recinto do campo de 
futebol de Celeiro, onde decorrem os 
concertos, e muito perto da praia com 
o mesmo nome. O BeachCamp, por 
sua vez, está situado na praia de Area 

 a PRAIA DE COVAS - OS CASTELOS
VIVEIRO, LUGO

Quatro dias, quatro palcos e 100 bandas 
que se encontram entre o hard rock, o 
hardcore, o punk, o heavy metal e todas 
as suas variantes. Assim se resume a con-
tundente proposta do Resurrection Fest, 
que se celebra a meados de julho no ma-
ravilhoso entorno natural da aldeia pisca-
tória de Viveiro (Lugo).
Iron Maiden, Motörhead, Rammstein ou 
Kiss já passaram por aqui. E este pequeno 
grande festival, iniciado há mais de uma 
década por dois de adolescentes empe-
nhados em trazer a sua banda favorita a 
Viveiro, os nova-iorquinos Sick Of It All, 
foi aumentando a capacidade desde a pri-
meira edição até se converter num refe-
rente europeu.
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e propõe outra forma de alojamento, 
com umas vistas espetaculares, locali-
zação inigualável e todos os confortos 
para tornar a tua estadia em algo ines-
quecível. 
Uma das novidades das últimas edições 
é ResuKids, um acampamento infantil 
pensado para que as crianças com ida-
des compreendidas entre os 3 e os 12 
anos descubram hobbies em comum 
com os seus pais, como ouvir música, 
ver exposições ou viajar. Encontra-se a 
apenas 1 km da zona de concertos e 
nas suas instalações conta com campo 
de ténis e futebol, chuveiros, ginásio, 
uma grande zona de jardins e cafetaria.

O Resurrection Fest é muito mais do 
que um cartaz atraente e uns serviços 
de primeira categoria. É também uma 
oportunidade para dar uma volta pelo 
centro histórico de Viveiro, degustar a 
deliciosa gastronomia galega, fazer ca-
minhadas pelos montes próximos, des-
contrair antes de aceder ao recinto na 
areia da praia, sentir a brisa marinha do 
Cantábrico ou contemplar as vistas no-
turnas da ria. Deixa-te levar e desfruta 
deste cocktail irresistível.

 L  Onde: Viveiro (Lugo) 
Data: meados de julho 
Género: hardcore/punk e metal 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.resurrectionfest.es

VIVEIRO
LUGO

10 FESTIVAIS IMPRESCINDÍVEIS

http://www.resurrectionfest.es/
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EL CRUÏLLA
BARCELONA

CRUÏLLA  
BARCELONA
Queres ver os teus grupos favoritos 
sem aglomerações? Preferes variedade 
em vez de quantidade? Estes são pre-
cisamente dois dos pontos principais 
do Cruïlla, que se celebra durante um 
fim de semana de julho no parque do 
Fórum barcelonês. Um evento alheio 
às etiquetas, ideal para ouvir música 
sem preconceitos e no qual o público é 
o verdadeiro protagonista.
Aqui poderás ver mais de 40 atuações 
de grupos de primeira categoria, tanto 
espanhóis como internacionais. A mis-
tura é a chave: podes começar o dia a 
ouvir uma banda de fusão, depois uma 
combinação de funk e hip-hop ao pôr-
-do-sol e dançar durante a noite ao rit-
mo dos beats da música eletrónica.

As atividades extramusicais são outro 
dos pontos fortes do Cruïlla, com a par-
ticipação de grupos circenses e teatrais 
encarregados de animar o pessoal com 
atuações, desfiles e espetáculos de to-
dos os tipos.
Trata-se de um festival descontraí-
do, com uma capacidade limitada que 
permite desfrutar dia e noite sem em-
purrões nem pressões, e com concer-
tos longos que permitem que os artis-
tas desenvolvam o seu espetáculo em 
boas condições. Isto faz com que gente 
de todas as idades se sinta confortá-
vel e que a organização se dedique ao 
público familiar. Para que o entusias-
mo passe de pais para filhos, a entrada 
para menores de 15 anos (incluídos) é 
gratuita, sempre que estejam acompa-
nhados pela sua mãe, pai ou tutor legal.
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EL CRUÏLLA
BARCELONA
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O Cruïlla é uma oportunidade única de 
viver a melhor música em boa compa-
nhia, num espaço agradável junto ao 
mar e com um ambiente inigualável. 
Também irás encontrar uma variada 
seleção gastronómica de todo o mun-
do, zonas chill out para descansar entre 
concertos e um mercado de autor.

 L  Onde: Barcelona 
Data: julho 
Género: pop, rock, hip-hop, eletrónica… 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.cruillabarcelona.com

10 FESTIVAIS IMPRESCINDÍVEIS

https://www.cruillabarcelona.com/es/
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OUTROS FESTIVAIS
O que achas de ir de barco até um festival do qual não co-
nheces o cartaz até ao último minuto? Ou vibrar com bandas 
incríveis numa plataforma flutuante sobre um pântano rodea-
do de montanhas? Em Espanha tens à tua espera propostas 
bastante curiosas, de todos os estilos e para todos os gostos. 
Apresentamos-te outros encontros musicais indispensáveis 
do nosso país.
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DCODE 
MADRID
Cada mês de setembro, o DCODE 
é um dos encarregados de fechar a 
temporada de festivais durante uma 
jornada bem mexida. Conhecida 
como "a última festa do verão", são 
18 horas de música non-stop no 
Complexo Desportivo Zona Sudoeste 
(Cantarranas) da Cidade Universitária, 
muito perto do centro de Madrid e 
muito bem ligado graças às diversas 
opções de transporte público. 
Trata-se de uma ocasião perfeita para 
conheceres os principais pontos de 
interesse da capital e para te deixa-
res levar pelos sons mais atuais do 
pop-rock alternativo nacional e inter-
nacional. Por aqui passaram referen-
tes como Beck, Franz Ferdinand, The 
Killers ou Sigur Rós. Também podes 
descobrir talentos emergentes graças 
ao concurso BDcoder, no qual parti-
cipam jovens artistas e bandas que, 
no futuro, vão dar muito que falar. 
Planifica bem os horários, são aproxi-
madamente 20 bandas e três palcos 
preparados para te fazer dançar, can-
tar e saltar como nunca.

 L  Onde: Madrid 
Data: setembro 
Género: indie, pop e rock 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.dcodefest.com

LOW FESTIVAL 
BENIDORM
Queres ir a um festival com todos os 
confortos imagináveis e com preços 
acessíveis? Imaginas-te a desfrutar 
dos teus artistas e de zonas verdes 
para descontrair, piscina olímpica (ex-
clusiva para bilhetes VIP) e concertos 
junto ao mar? Tens a resposta no Low, 
que durante o último fim de semana 
de julho converte a cidade turística 
de Benidorm (Alicante) numa festa 
sem interrupções. 
Celebra-se na Cidade Desportiva 
Guillermo Amor, um espaço com 
grandes áreas de relva e zonas dife-
renciadas para cada palco. Para os or-
ganizadores, a qualidade dos artistas 
de pop, rock e eletrónica é tão impor-
tante como o conforto do público. 
Por isso, a capacidade é limitada, para 
que desfrutes sem aglomerações, 
evitando assim as filas habituais. 
Comprometido com o ambiente, o 
Low é um dos encontros musicais es-
panhóis que mais apostam pela sus-
tentabilidade e pela limpeza das ins-
talações. 

 L  Onde: Benidorm, Alicante  
Data: último fim de semana de julho 
Género: pop, rock, eletrónica 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.lowfestival.es 

http://www.dcodefest.com
http://www.lowfestival.es
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ROTOTOM SUNSPLASH  
BENICÀSSIM
O Rototom é o maior evento de todo 
o mundo dedicado ao reggae, ao dan-
cehall e ao dub, com uma assistência 
próxima às 250 000 pessoas. Um dado 
assim, combinado com o esforço da or-
ganização para oferecer uma experiên-
cia diferente cada ano, colocam este 
festival entre os mais importantes que 
se celebram no nosso país.
A meados de agosto o Recinto de 
Festivais enche-se de sons puramente 
jamaicanos, black music e do mundo. 
Mas o Rototom vai mais além: preten-
de dar visibilidade aos valores que se 
enquadram na filosofia do reggae, como 
a paz, a igualdade, os direitos humanos 
e a justiça social.
Workshops, atividades, gastronomia, 
feira artesanal e debates culturais fa-
zem parte de um programa dividido 
em várias áreas, onde também se inclui 
uma zona de jogos infantis, um espaço 
dedicado ao circo e outro à criação ar-
tística ao vivo.
A costa de Benicàssim, banhada pelo 
sol e por um clima cálido, é um lugar 
ideal para descansar durante os dias do 
evento ou dançar em algumas das ati-
vidades gratuitas. Não é o único ponto 
de interesse da zona, uma vez que mui-
to perto está o Deserto de las Palmas, 
uma joia natural perfeita para desco-
nectar e contemplar umas vistas únicas 
do Mediterrâneo.

 L  Onde: Benicàssim, Castellón 
Data: meados de agosto 
Género: reggae 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.rototomsunsplash.com

FESTIVAL DE LES ARTS 
VALÊNCIA
Se falamos sobre ambientes surpreen-
dentes, o Festival de les Arts valenciano 
vence o troféu. O vanguardista comple-
xo arquitetónico da Cidade das Artes 
e das Ciências é o enquadramento de 
luxo desta festa que nasce da ligação 
entre a música e outras disciplinas ar-
tísticas como o design, a ilustração ou 
a gastronomia. 
No primeiro fim de semana de junho, 
os seus três palcos oferecem mais de 
24 horas de música indie com o melhor 
do panorama nacional e grupos inter-
nacionais. Uma proposta complemen-
tada com os postos do Foodies Merkat 
no que diz respeito à gastronomia, com 
os designers e marcas emergentes de 
Les Arts Market, os ilustradores ao vivo 
e o espetáculo de fogo-de-artifício que 
tem lugar cada noite.
Para além da música e da programação 
cultural e de entretenimento da Cidade 
das Artes e das Ciências, com edifícios 
surpreendentes como o Palau de les 
Arts ou o Hemisfèric, vais poder pas-
sear pelos jardins do Turia ou caminhar 
até ao centro antigo de Valência para 
descobrir uma cidade monumental. 
Estão à tua espera praias urbanas, bair-
ros de moda como Russafa ou Manises 
e uma animada agenda cultural. 

 L  Onde: Valência 
Data: primeiro fim de semana de junho 
Género: música alternativa, pop e rock 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.festivaldelesarts.com

http://www.rototomsunsplash.com
https://www.festivaldelesarts.com/
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GRANADA SOUND 
GRANADA
Juntamente com o DCode madrileno, o 
Granada Sound encarrega-se de encer-
rar a temporada estival de festivais. E é 
um desfecho em grande, com dois dias 
de boa música com grupos de pop-rock 
espanhóis destacados e um alguns no-
mes internacionais, capazes de atrair o 
cada vez maior número de  público que 
se encontra no recinto montado no 
passeio Cortijo del Conde, nos arredo-
res da cidade. Os autocarros fretados 
pela organização garantem a ligação 
permanente ao centro urbano.
Se queres viver o Granada Sound ao 
máximo, reserva a semana anterior à 
sua realização para conheceres a inicia-
tiva Cidade do Rock, quando Granada 
respira música por todos os poros. 
Vários locais acompanham os consu-
mos e as típicas tapas com atuações ao 
vivo, showcases e atuações de grupos 
revelação.

Também podes usar esses dias para 
conhecer alguns lugares tão impres-
sionantes como a Alhambra, cidade-
la, fortaleza e lugar de residência dos 
sultões nasridas, declarada Património 
da Humanidade pela UNESCO. Passeia 
pelos jardins do Generalife enquanto 
ouves o som da água das fontes e tan-
ques, admira a decoração variada dos 
pátios e divisões e deixa-te encantar 
pela sua sublime beleza. 
Também podes ir até ao bairro de 
Albaicín, percorre as suas ruas estreitas 
e aproveita as vistas inigualáveis que 
os miradouros e cármenes (vivendas tí-
picas de Granada rodeadas de jardins 
com vários níveis) oferecem.

 L  Onde: Granada  
Data: setembro 
Género: indie nacional e reclames 
internacionais 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.granadasound.com

MIRADOURO DE SAN NICOLÁS
GRANADA

http://www.granadasound.com/
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A ALHAMBRA
GRANADA

OUTROS FESTIVAIS
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INTERESTELAR 
SEVILHA
Uma cidade tão alegre e festiva como 
Sevilha tem ter um festival à altura, e o 
Interestelar é esse festival. A sua perso-
nalidade está marcada pelo local onde 
se celebra: o Centro Andaluz de Arte 
Contemporânea (CAAC) - Mosteiro de 
La Cartuja, na margem no Guadalquivir. 
Um local carregado de história artística 
e cultural cujos jardins acolhem as últi-
mas tendências do indie junto a lendas 
da pop-rock nacional.
Costuma realizar-se em meados de 
maio, durante um fim de semana no 
qual se encontram no CAAC uma zona 
VIP, um photocall, uma estrutura chama-
da O Observatório desde onde se avista 
o entorno desde as alturas, várias mesas 
e postos de comida ou grandes tendas 

para que te possas proteger da chuva ou 
do sol. Tudo o que é necessário para que 
vivas una experiência única (e a um pre-
ço muito acessível, com bilhetes e passes  
baratos).
A localização perto do centro de Sevilha 
vai-te permitir experimentar o "duende" 
da cidade, os seus sabores mais clássi-
cos com uma rota de tapas pelo centro 
histórico ou lugares tão emblemáticos 
como a praça de Espanha, o parque de 
Maria Luísa, a Casa Pilatos ou o Alcáçar, 
todos eles cenários de filmes.

 L  Onde: Sevilha 
Data: meados de maio 
Género: pop-rock 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.interestelarsevilla.com

 a CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÂNEA (CAAC)
SEVILHA

http://www.interestelarsevilla.com/
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FESTIVAL VIÑA ROCK  
VILLARROBLEDO
Cada primavera, Villarrobledo (Albacete) 
converte-se na capital espanhola do 
rock, do reggae, do ska, da rumba, do rap 
e do punk. Ir ao Festival Arte-Nativo 
Viña Rock (o seu nome completo), um 
dos mais veteranos do panorama na-
cional, é já uma tradição entre milhares 
de jovens. Um ritual que inclui tenda de 
campismo, impermeável, bom calçado 
para resistir aos "pogos" (um baile cole-
tivo que consiste em saltar, colidir e em-
purrar ao ritmo que a música vai mar-
cando) e vontade ilimitada de desfrutar.
São três dias (quatro, se contares a noi-
te de boas-vindas), mais de 100 grupos 
e seis palcos com 12 horas seguidas de 
concertos cada dia. As zonas de campis-
mo e o serviço de glamping encontram-

-se no parque da Avenida do Oeste e 
os concertos têm lugar no recinto de 
feiras da localidade, muito próximo.  
Combina os concertos com um pas-
seio pela povoação. Vais adorar provar 
os queijos e vinhos da zona nos bares 
da plaza Mayor, além de passear pelas 
ruas amplas repletas de casas nobres 
e edifícios históricos. Também podes 
desfrutar das joias do entorno natural 
como La Pasadilla, onde se pode visitar 
um moinho hidráulico tradicional, vá-
rias cisternas e poços.

 L  Onde: Villarrobledo, Albacete 
Data: abril 
Género: rock, punk, hip hop e reggae 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.vina-rock.com

OUTROS FESTIVAIS

 a PLAZA MAYOR
VILLARROBLEDO,  ALBACETE

https://www.vina-rock.com/
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 a PLAZA MAYOR
MADRID

A SUMMER STORY  
ARGANDA DEL REY 
MADRID
Adoras dançar até ao amanhecer? 
Gosta de EDM, de dance e de música 
eletrónica? Em A Summer Story vais 
encontrar o que procuras. Com o lema 
"cada verão tem a sua história", convi-
da-te a viver a tua ao ritmo de alguns 
dos melhores DJs do mundo. Vais apro-
veitar a oportunidade?
Para além de um cartaz incrível, con-
ta com a Cidade do Rock de Arganda 
del Rey, a 20 minutos de Madrid, como 
garantia de êxito. Durante um fim de 
semana de junho, este recinto comple-
tamente preparado para albergar even-
tos deste tipo, e que já acolheu eventos 
de calibre do Rock In Rio, converte-se 
numa gigantesca pista de dança. 
O recinto conta com foodtrucks, zona 
de bares e áreas de descanso. A água 
pulverizada e a instalação de fontes de 

água gratuitas por todo o recinto tam-
bém ajudam a combater o forte calor 
próprio destas datas.
Podes alojar-te no camping ou tens 
também a opção de procurar alojamen-
to em Madrid, visto que há autocarros 
de ida e volta até ao recinto ao longo 
de  todo o dia. É uma oportunidade 
ideal para visitares a capital e te rende-
res aos seus encantos.

 L  Onde: Arganda del Rey, Madrid 
Data: junho 
Género: EDM, techno, trance… 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.asummerstory.com

LOS ÁLAMOS  
BEACH FESTIVAL 
ESTEPONA
Ver como o sol se põe no mar junto ao 
palco principal de Los Álamos Beach 
Festival é uma experiência inigualável. 
Este encontro musical, com apenas três 
edições, converteu-se num encontro 
imprescindível para os amantes da ele-
trónica e dos sons urbanos. EDM, trap, 
reggaeton, trance… Se há um estilo que 
está na moda, aqui vais encontrá-lo. 

 a PRAIA DE ESTEPONA
MÁLAGA

http://www.asummerstory.com
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Para além da música, o mais espetacu-
lar é a utilização de recursos durante os 
concertos, uma montagem inovadora, 
com técnicas de mapping, fogos, fon-
tes e acrobatas para te deixar de boca 
aberta. 
Esquece a rotina e o stress durante cin-
co dias de agosto no recinto de feiras 
de Estepona, a pouca distância da praia 
e com todos os confortos. A zona ofi-
cial de campismo situa-se na praia de 
Cristo, junto ao porto desportivo da 
cidade, uma oportunidade ideal para 
desfrutar da Costa do Sol e praticar to-
dos os tipos de desportos náuticos.

 L  Onde: Estepona, Málaga 
Data: abril 
Género: eletrónica e sons urbanos 
Mais informação e venda de bilhetes:  
www.losalamosbeach.com

SINSAL FESTIVAL  
ILHA DE SÃO SIMÃO
Ir a um festival numa ilha de natureza 
selvagem sem conhecer que artistas 
vão atuar é possível e muito recomen-
dável se estás à procura de algo dife-
rente, afastado das multidões. Trata-se 
do Sinsal Festival, um dos eventos mais 
singulares da Europa. 
Realiza-se a finais de julho na ilha de 
São Simão (Redondela), situada na 
espetacular ria de Vigo (Pontevedra). 
Acontece durante o dia, em três dias 
consecutivos, e o público apenas pode 
aceder nos barcos proporcionados pela 
organização desde Vigo e Meirande (o 
preço da viagem está incluído no pre-
ço do bilhete), O ambiente é mágico e, 
mesmo que o cartaz de artistas seja se-
creto até ao último momento, caracte-
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riza-se pela qualidade e variedade das 
propostas, que vão do jazz à world mu-
sic e do rock à eletrónica.
Também terás a oportunidade de pro-
var a excelente gastronomia galega, 
com mariscos e peixes como grandes 
cabeças de cartaz, e participar nas ati-
vidades paralelas que o Sinsal ofere-
ce: palestras e encontros, mostras de 
projetos tecnológicos, workshops de 
videoclipes e DJ, passeios em caiaque, 
jogos populares para os mais peque-
nos… Vem e nunca o esquecerás.

 L  Onde: Ilha de São Simão 
(Pontevedra) 
Data: finais de julho 
Género: diferentes estilos (cartaz 
secreto) 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.festival.sins.al

https://www.losalamosbeach.com/
http://www.festival.sins.al
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BARRAGEM DE LANUZA
HUESCA

PIRINEOS SUR 
LANUZA
O coração do Pireneu de Huesca, na 
segunda quinzena de julho, enche-se 
de cores e sons dos cinco continen-
tes. Aqui, na localidade de Lanuza, 
a poucos quilómetros do município 
de Sallent de Gállego, celebra-se o 
Festival Internacional das Culturas 
Pirineos Sur, com edições monográfi-
cas dedicadas a criadores de diversos 
países, regiões e movimentos musicais.
O palco flutuante sobre uma barra-
gem, situada diante de um auditório 
ao ar livre e rodeado da beleza natural 
do Pireneu, é o emblema deste festi-
val. Neste espaço atuaram as figuras 
mais importantes das da música do 
mundo a nível internacional, como Tito 
Puente, Paco de Lucía, Alpha Blondy ou 
Gilberto Gil.

Durante estes dias têm lugar diversas 
iniciativas como a dança, circo, desfiles 
e um mercado artesanal, assim como 
concertos noturnos e atuações dirigi-
das ao público familiar. 
Para os amantes da natureza, o Vale 
de Tena, onde se realiza o Pirineos Sur, 
oferece inúmeras alternativas: percor-
rer caminhos definidos, realizar diver-
sos tipos de atividades de aventura ou 
simplesmente descansar nos inúmeros 
miradouros enquanto contemplas a pai-
sagem.

 L  Onde: Lanuza, Huesca 
Data: segunda quinzena de julho 
Género: músicas do mundo 
Mais informação e venda de bilhetes: 
www.pirineos-sur.es

http://www.pirineos-sur.es/
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Para obter mais informação e planificar 
bem a tua escapada, visita as páginas Web 
oficiais de cada festival ou as páginas 
de turismo dos destinos nos quais se 
realizam.

ONDE DORMIR?
Cada festival costuma oferecer diver-
sas opções de alojamento que se adap-
tam a diversos orçamentos e gostos. 
Dentro dos recintos, vais encontrar 
zonas de camping, glamping (acampa-
mento de luxo) ou espaços para auto-
caravanas que costumam localizar-se 
em áreas naturais. 

Podes reservá-las ou optar por estas 
com os diferentes tipos de bilhetes 
disponíveis. Se és mais urbano, tens 
a possibilidade de procurar hotéis ou 
apartamentos nas localidades próximas 
ao evento. 
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COMO CHEGAR?
AVIÃO
Desloca-te com conforto e segu-
rança. Espanha conta com mais de  
30 aeroportos internacionais que faci-
litam a ligação com as principais cida-
des europeias. As ligações nacionais e 
internacionais são garantidas nos aero-
portos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 
El Prat (Barcelona), Málaga-Costa do 
Sol, Sevilha, Bilbau e Valência. 

COMBOIO 
Além disso, a Rede Nacional dos 
Caminhos-de-Ferro Espanhóis (RENFE) 
liga as principais cidades e regiões do 
país. Sem dúvida, os mais famosos são os 
comboios de alta velocidade, AVE, que 
englobam 25 destinos turísticos, tendo 
Madrid como eixo principal. É possível 
viajar de Madrid a Valência em apenas  
95 minutos ou de Madrid a Barcelona 
ou a Sevilha em duas horas e meia.

CARRO
Espanha tem uma das maiores redes de 
autoestradas e vias rápidas da Europa. 
Boa parte das cidades espanholas estão 
perfeitamente ligadas entre si, o que te 
permitirá combinar vários destinos.

ESTAÇÃO DE FRANÇA
BARCELONAYu

lia
 B

el
ou

so
va

/1
23

rf
.c

om



39

DESLOCAR-SE 
PELAS CIDADES
As cidades mais importantes que cons-
tam neste guia contam com transporte 
público de qualidade: serviços de me-
tro ou elétrico, comboios de Cercanías 
que ligam os municípios mais próximos, 
autocarros urbanos e táxi, assim como 
extensas ciclovias e aluguer municipal 
de bicicletas. 
Muitos festivais proporcionam autocar-
ros com elevada frequência que os ligam 
às zonas de campismo e aos núcleos 
urbanos mais próximos. Costumam ter 
um horário muito amplo e são gratuitos 
ou têm preços acessíveis.
Se queres chegar ao teu encontro musi-
cal confortavelmente de carro, lembra- 
te que as principais empresas de aluguer 
de veículos operam em todo o país.  

BARCELONA
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@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA


