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Introdução 

 

Esperamos receber milhares de bolsistas brasileiros na Espanha até 2015. Para 

facilitar a sua passagem pela Espanha, a Embaixada do Brasil em Madri designou 

uma Assistente Técnica como Coordenadora Acadêmica. A Dra. Cristiane Pereira de 

Lima está à sua disposição no e-mail: csf.madri@itamaraty.gov.br e no telefone: (34) 

91 702 6366 para sanar suas dúvidas. 

 

Recomendamos a visita à página de Facebook do Programa Ciência Sem Fronteiras - 

Espanha e que participe dessa rede de contatos, compartilhando suas experiências e 

conhecendo outros bolsistas. 

 

 

 

 

 

 

mailto:csf.madri@itamaraty.gov.br
https://www.facebook.com/pages/Ci%C3%AAncia-sem-Fronteiras-Espanha/380199192022481
https://www.facebook.com/pages/Ci%C3%AAncia-sem-Fronteiras-Espanha/380199192022481
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Primeiras Tarefas 

 

Antes de viajar para estar um período de estudos fora do Brasil, devem ser tomadas 

todas as providências necessárias para que a estadia seja o mais tranquila possível. 

Deixamos algumas ideias para você planejar sua viagem.  

• Fazer o orçamento dos gastos;  

• Organizar toda a documentação que se 

deve apresentar na Espanha;  

• Se você ainda não definiu onde vai se 

alojar, reserve algum lugar provisório, 

ainda no Brasil, enquanto busca residência 

de estudantes ou apartamento definitivo na 

Espanha; 

• Lembre-se de levar algo de dinheiro em 

espécie em euros para qualquer 

eventualidade;  

• Antes de começar sua viajem de estudos, verifique na página web da Receita 

Federal do Brasil o que você pode ou não levar para o exterior como bagagem. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/Default.htm 

• Anote num caderno endereços, telefones e outras informações importantes de 

que você possa precisar quando chegar à Espanha.  

 

1. Visto 

Ao ser selecionado como bolsista do Programa Ciência sem Fronteiras a primeira 

providencia é conseguir o visto de estudante para seu período na Espanha. Você deve 

entrar em contato com algum Consulado da Espanha no Brasil para verificar quais 

documentos são exigidos para a concessão do visto. Existem quatro Consulados-

Gerais da Espanha em território brasileiro, além do Setor Consular da Embaixada da 

Espanha em Brasília:  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/Default.htm
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• Consulado-Geral da Espanha no Rio de Janeiro 

Endereço: Lauro Muller, 116, Salas, 1601/2 Torre Rio Sul, 22290-160 Rio de Janeiro. 

Telefone: (21) 25433200 – (21) 254 33112 - Fax: (21) 2543 3096 

E-mail: cgespriojan@correo.mae.es  

 

• Consulado-Geral da Espanha em Porto Alegre 

Endereço: Rua Eng.º Ildefonso Simões Lopes, 85 - 91330-180 Porto Alegre (RS) 

Telefone: (51) 3338 1300/1667/4657 - Fax: (51) 3338 1444. 

E-mail: cgesppalegre@correo.mae.es  

 

• Consulado-Geral da Espanha em Salvador (Bahia) 

Endereço: Rua Marechal Floriano, 21 (Canela), 40110-010 Salvador-Bahia (BA) 

Telefone: (71) 3336 9055/1937 e (71) 3337 3112 - Fax: (71) 3336 0266. 

E-mail: consesp.sbahia@correo.mae.es  consulado.espanha@terra.com.br  

 

• Consulado-Geral da Espanha em São Paulo 

Endereço: Avenida Brasil, 948, Jardim América, 01430-000  - São Paulo  

Telefone: (11) 3087 2600 -  Fax:  (11) 3087 2620 

E-mail: cog.saopaulo@maec.es    

 

• Setor Consular da Embaixada da Espanha em Brasília 

Endereço: SES, Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 44, CEP 70429-900                   

Brasília-DF. Telefone: (61) 3701 1640 

E-mail: sc.brasilia@maec.es 

 

Verifique no mapa abaixo a divisão regional dos Consulados-Gerais da Espanha no 

Brasil. 

 

mailto:cgespriojan@correo.mae.es
mailto:cgesppalegre@correo.mae.es
mailto:consesp.sbahia@correo.mae.es
mailto:consulado.espanha@terra.com.br
mailto:cog.saopaulo@maec.es
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A documentação necessária para adquirir o visto deverá ser apresentada às 

autoridades espanholas em formato original e fotocópia. Existe a possibilidade de que 

seja solicitada entrevista pessoal.  

Consulte a página web oficial da Embaixada da Espanha no Brasil para informação 

atualizada sobre o visto. 

Em geral, os documentos necessários para a obtenção do visto são: 

1. Passaporte com validade mínima da duração da estadia. A fotocópia do 

documento deve ser completa, incluindo as folhas em branco.  

2. Para os brasileiros, a carteira de identidade ou R.G.; para os estrangeiros 

apresentar o R.N.E com validade mínima de 180 dias após a finalização do visto. 

3. Certidão de antecedentes criminais, expedida através da internet pela Polícia 

Federal e legalizada via diplomática (Itamaraty) em que constem os números do RG, 

CPF e passaporte.  

4. Atestado médico expedido por médico habilitado (com CRM legível e assinatura 

reconhecida em cartório), que comprove que o estudante não padece de nenhuma 

enfermidade que possa ter repercussões na saúde pública espanhola, em 

conformidade com o estabelecido no Regulamento Sanitário Internacional de 2005. 

Modelo de atestado médico.  

5. Disponibilidade Financeira: documentos que comprovem que o estudante terá 

condições econômicas de se manter na Espanha durante sua estadia (no caso, carta 

de benefícios da bolsa de estudos). 

6. Comprovante de matrícula ou Carta de aceitação definitiva da Universidade de 

destino na Espanha, com endereço, telefone, fax e e-mail (original em espanhol) + 

Programa de Estudos. A carta deve incluir o nome do estudante, denominação dos 

estudos a cursar, com datas de inicio e fim, e, se houver, o número da Universidade 

no Registro Ministerial correspondente.  

7. Diploma acadêmico ou atestado de matrícula no Brasil, devidamente legalizados 

via diplomática (Itamaraty).  

Recordamos que seu visto deve estar vigente quando você efetuar a viagem. 

Recomendamos que viagem somente a partir da data estabelecida pelo Consulado da 

Espanha no Brasil - data de início do visto constante no passaporte - para evitar 

complicações no aeroporto de chagada na Espanha e na comissaria de estrangeiros 

na hora de ampliar a estância de estudos.  

 

http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Brasilia/Paginas/AvisosImportantes.aspx
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Brasilia/Documents/AvisosImportantes/ATESTADO-MEDICO-visado-Espana.pdf
http://www.portalconsular.mre.gov.br/legalizacao-de-documentos/legalizacao-de-documentos-emitidos-no-brasil
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Quando você chegar ao aeroporto espanhol, encontrará vários guichês da polícia de 

imigração, que se dividem em cidadãos europeus e cidadãos não europeus. Você 

entrará em uma das filas destinadas aos cidadãos não europeus. Chegando sua vez, 

apresente o passaporte. Se o agente policial pedir alguma documentação 

complementar, atue com tranquilidade e educação e forneça o documento solicitado. 

O mais provável é que não se peça documentação complementar, porém não 

podemos garantir o que passará na imigração quando você chegar, ainda que você 

esteja portando toda a documentação necessária.   

 

2. Seguro médico 

 

Todos os bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras - Espanha 2012-2013 da 

chamada 115/2012 têm direito, como parte da bolsa, a seguro médico privado de 

ampla cobertura, cujo certificado será enviado oportunamente pela Seguradora DKV 

para os e-mails dos bolsistas brasileiros. O beneficiário do seguro receberá, ainda, o 

cartão para identificação e um guia médico que permitirá usufruir de serviços médicos 

na Espanha. Para receber o guia e o cartão, já na Universidade de destino, o aluno 

deverá contatar o seu tutor de acolhida.  

Se necessitar usar os serviços médicos e não estiver de posse do cartão identificativo, 

o aluno deve ligar para a seguradora DKV no telefone gratuito (34) 900 500 006 

(exclusivo para os assegurados do Programa Ciência sem Fronteiras), que facilitará 

informação para o recebimento de atenção médica.  Em caso de urgência médica, o 

aluno deve procurar, na medida do possível, ser atendido nas clínicas designadas pelo 

seguro e não em hospital público local.  

Também é importante revisar o seguro médico e as datas de seu vencimento. Não se 

esqueça de trazer um informe médico se você precisa de algum medicamento 

especial, para que possa ter acompanhamento na Espanha. Se necessitar de algum 

medicamento que requeira receita médica, lembre-se de trazê-la consigo. Para mais 

informação sobre medicamentos, consulte a página web da Agência Espanhola de 

Medicamentos e produtos sanitários http://www.aemps.gob.es/  

 

 

 

 

http://www.aemps.gob.es/


Guia do estudante brasileiro na Espanha                                     

 
 

Programa Ciência sem Fronteiras - Espanha                                                                  7 

 

3. Alojamento 

 

Recomendamos fazer a pesquisa sobre zonas perto do campus de destino, tipo de 

transporte e custo das residências de estudantes. Para os estudantes que tenham 

como destino Madri, a Casa do Brasil oferece alojamento para estudantes 

universitários ou pós-graduados brasileiros, espanhóis e de outras nacionalidades, de 

ambos sexos. Caso escolha alojar-se na Casa do Brasil, o estudante disporá de:  

• Quarto individual (ou duplo, no caso de casal) com banheiro completo e água 

quente, além de cama, mesa de estudo, cadeira, armário embutido, telefone e 

ambiente climatizado (quente e frio).  

• Serviço de limpeza dos quartos de segunda a sexta-feira (à exceção dos feriados) 

com mudança de lençóis e toalhas uma vez por semana. 

• Serviço de lavanderia para a roupa pessoal dentro de um limite estabelecido. 

• Todos os dias (à exceção dos domingos): café da manhã, almoço e jantar 

(opcional). 

• Instalações de uso comum: Biblioteca, sala de televisão e vídeo, salões de estar, 

sala de música e de leitura, salas de estudos e academia, além de jogos como 

xadrez, damas, dominó etc. 

Para outras informações, entre em contato com a Casa do Brasil na Avda. Arco de la 

Victoria, nº3 - Ciudad Universitaria - 28040 Madrid (España), Tel.: 91 455 1560 - Fax: 

91 543 5188 - e-mail: sec@casadobrasil.es  

Existem outras opções de alojamento, como dividir apartamento com outros 

estudantes. Para alugar um apartamento é requisito básico ter um comprovante de 

ingressos fixos mensais. Também é comum o uso de avais ou depósitos adiantados 

que são devolvidos ao terminar o contrato. A documentação necessária para alugar 

um apartamento na Espanha costuma ser: carteira de identidade espanhola (NIE) ou 

passaporte, e comprovante de recebimento da bolsa de estudos. É necessário ter 

presente que, durante o mês de agosto, ocorrem às férias oficiais na Espanha e, com 

isso, muitos estabelecimentos comerciais e serviços públicos e privados (como 

imobiliárias) não funcionam.  

Algumas webs que podem ajudar na busca de alojamento:  

Madri:  http://www.emes.es/ 

              http://www.accommadrid.com/ 

              http://www.casadobrasil.es/alojamiento.html  

 

 

http://www.casadobrasil.es/portugues/indexpt.html
mailto:sec@casadobrasil.es
http://www.emes.es/
http://www.accommadrid.com/
http://www.casadobrasil.es/alojamiento.html
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Barcelona: http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/habitatge/habitatge.html 

Espanha em geral:  

http://coompy.es    

http://madrid.loquo.com/es_es    

http://www.alquilerjoven.com/es/Intro.do   

http://www.aluni.net/  

http://www.becas.com/alojamiento_estudiantes.php  

http://www.compartepiso.com/ 

http://www.compartir-piso.com  

http://www.compartir-un-piso.es   

http://www.compiso.com/nueva_ficha_alquilo.php   

http://www.easyflat.eu.com/index.php?lang=es  

http://www.easypiso.com/   

http://www.enalquiler.com/  

http://www.gabinohome.com/es  

http://www.idealista.com  

http://www.liferasmus.com/  

http://www.mastermas.com/Residencias/  

http://www.milanuncios.com/pisos-compartidos  

http://www.pisoamedias.com/  

http://www.pisocompartido.com  

http://www.ragooh.com/  

http://www.resa.es  

http://www.residenciasdeestudiantes.es/  

http://www.segundamano.es  

http://www.spainexchange.com/es/alojamiento-estudiantes/ 

http://www.tablondeanuncios.com/compartir-vivienda/  

http://www.unispain.com/Alojamiento.htm  

 

 

4. Transporte  

 

No dia-a-dia, existem várias formas de transporte nas principais capitais espanholas. 

O estudante tem facilidade para se mover em trem, ônibus ou metrô, em linhas que 

oferecem ótimo serviço.  Tenha em conta que dependendo da cidade, o transporte 

pode ter algum apelido, como por exemplo, os ônibus nas ilhas canárias se chamam 

“guaguas”. Pode-se adquirir um bilhete simples (sencillo) que da direito a uma viagem.  

Também existe a opção de comprar um “metrobus”, bilhete de 10 viagens que podem 

ser feitas em metro ou ônibus.  

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/habitatge/habitatge.html
http://coompy.es/
http://madrid.loquo.com/es_es
http://www.alquilerjoven.com/es/Intro.do
http://www.aluni.net/
http://www.becas.com/alojamiento_estudiantes.php
http://www.compartepiso.com/
http://www.compartir-piso.com/
http://www.compartir-un-piso.es/
http://www.compiso.com/nueva_ficha_alquilo.php
http://www.easyflat.eu.com/index.php?lang=es
http://www.easypiso.com/
http://www.enalquiler.com/
http://www.gabinohome.com/es
http://www.idealista.com/
http://www.liferasmus.com/
http://www.mastermas.com/Residencias/
http://www.milanuncios.com/pisos-compartidos
http://www.pisoamedias.com/
http://www.pisocompartido.com/
http://www.ragooh.com/
http://www.resa.es/
http://www.residenciasdeestudiantes.es/
http://www.segundamano.es/
http://www.spainexchange.com/es/alojamiento-estudiantes/
http://www.tablondeanuncios.com/compartir-vivienda/
http://www.unispain.com/Alojamiento.htm
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Os “Abonos” mensais, válidos nos trens locais 

conhecidos como “cercanias”, no metrô e nos 

ônibus, podem ser comprados nas tabacarias 

ou no próprio metrô. O preço depende da zona 

de destino e custa em torno de 50 euros por 

mês. Estes abonos devem ser comprados entre 

os dias 21 e 31 do mês anterior. Em todas as 

viagens que você fizer, deve validar seu abono 

numa máquina magnética.  

 

Empresas de Transportes das principais cidades espanholas: 

• Empresa Municipal de Transportes de Madri (EMT) 

• Transporte Barcelona 

• Oficina de TAM (Transporte Alicante Metropolitano) 

• Transporte em Burgos 

• Consórcio de Transporte Bahía de Cádiz  

• Transporte de Cantabria 

• Castilla la Mancha Transportes 

• Empresa Municipal de Transportes de Valencia 

• Serviço de Autobuses Urbanos de Ávila 

• Murcia Transportes 

• Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Córdoba 

• Transporte em A Coruña 

• Transporte de Girona 

• Transporte de Granada 

• Transporte Ilhas Baleares 

• Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Jaén 

• Transportes Interurbanos de Tenerife 

• Transporte nas Palmas de Gran Canaria 

• Autobuses urbano León 

• Autobuses Lérida/Lleida 

• Empresa Municipal de Transportes de Málaga 

• Transportes Unidos de Asturias (Oviedo) 

• Transporte em Bilbao 

• Transporte em Pamplona 

• Empresa Municipal de Transportes de Tarragona 

• Transporte Público Salamanca 

• Transporte Santiago de Compostela 

• Autobuses Urbanos Valladolid 

• Autobuses de Vigo 

http://www.emtmadrid.es/Home.aspx
http://www.transportebcn.es/
http://www.subus.es/index.asp
http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/autobus-y-taxi/autobuses-urbanos/recorridos-y-lineas
http://www.cmtbc.es/
http://www.transportedecantabria.es/web/guest/home
http://www.castillalamanchatransportes.com/
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php
http://www.avilabus.com/
http://www.murciatransportes.com/
http://www.ctco.es/
http://www.coruna.es/guiaLocal/autobuses.jsp?current=au
http://www.girona.cat/bus/cat/index.php
http://www.granadadirect.com/transporte/autobuses-granada/
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&cont=8689&idsite=330&&lang=es
http://www.ctja.es/index-2.html
http://www.titsa.com/index.php
http://www.guaguas.com/
http://www.alesa-alsa.com/INDICE_LINEAS_08.htm
http://www.paeria.es/cas/transports/autobusosinterurbans.asp
http://www.emtmalaga.es/
http://www.tua.es/
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=3000048804&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_detallePagina
http://www.tccpamplona.com/
http://emtanemambtu.cat/
http://www.metropolitanosalamanca.com/
http://www.santiagodecompostela.org/turismo/interior.php?txt=t_mobilidade&lg=cas
http://www.auvasa.es/
http://www.vitrasa.es/php/index.php?pag=lineas/mapa-de-lineas
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Viajar de trem pelo país é uma boa alternativa, já que a Espanha tem em torno de 15 

mil quilômetros de ferrovias. De avião também, uma vez que as companhias de low-

cost possuem ofertas para diferentes destinos nacionais e europeus. Viajar de ônibus 

pode ser mais barato, mas na maioria dos casos não compensa pela demora na 

viagem. Pode-se viajar de carro pelas excelentes auto-estradas que levam a todas as 

regiões do país. Lembre-se de que viagens para fora do espaço Schengen 

pressupõem regras e documentação específicas, conforme o país de destino.  

 

 

5. Documentação 

 

Todos os vistos de estudante expedidos pelos Consulados-Gerais da Espanha no 

Brasil possuem validade inicial de 3 meses, por exemplo, de 1º/09/2012 a 1º/12/2012.  

Ao chegar à Espanha, o estudante estrangeiro dispõe de um mês para comparecer à 

Oficina de Estrangeiros de sua cidade de destino, para se registrar como estudante 

estrangeiro e solicitar o TIE (Tarjeta/cartão de Identidade de Estrangeiro). Esse 

número de identificação será outorgado mediante a apresentação do visto e deverá 

constar em todos os documentos posteriores que você assinar.  

O Ministério do Interior espanhol disponibiliza um telefone gratuito (060) para 

consultas sobre questões de imigração. Existe a possibilidade de consultar por Internet 

a Secretaria Geral de Imigração e Emigração: 

 http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/index.htm 

A documentação solicitada em cada Comissaria depende da Comunidade Autônoma. 

Algumas regiões do país demandam algum documento extra, como o 

empadronamento, um trâmite simples onde o estudante cadastra seu nome 

(apresentando passaporte) e endereço (comprovante de domicílio assinado pela 

residência de estudantes ou pelo arrendatário do apartamento alugado) no 

Ayuntamiento (Prefeitura) da localidade de residência.  

 

Confira informação complementar sobre como solicitar a Tarjeta de Identificação de 

Estrangeiro e sobre Autorização de Estancia por Estudos na hoja informativa nº 3.   

 

 

 

 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/index.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/documentos2/03.pdf
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A documentação básica a ser apresentada às autoridades espanholas é:  

- Passaporte válido com visto e carimbo de entrada na Espanha; 

- Formulário impresso da solicitude de EX- 17 

(http://www.interior.gob.es/file/55/55501/55501.pdf); 

- Pagamento de taxa do modelo 790 (código 012), que se entrega na comissaria;  

- 3 fotos tamanho carnê, com fundo branco, tamanho 32 por 26 milímetros. 

 

De acordo com as informações do Ministério de Trabalho e Imigração da Espanha, na 

“hoja informativa nº 3”, também se solicitará:  

- Comprovante de admissão na Universidade de destino; 

- Comprovante do seguro de saúde DKV; 

- Carta de benefícios da CAPES ou do CNPq. 

 

Antesde se dirigir à comissaria para solicitar a “tarjeta de identificação de estrangeiro”, 

fale com seu tutor de acolhida na Universidade de destino. Lembre-se de verificar 

sempre a documentação necessária a ser apresentada na comissaria. 

 

 

Justificativa eleitoral 

 

A justificativa eleitoral para os estudantes brasileiros que estão provisoriamente na 

Espanha poderá ser apresentada até 30 dias após o retorno do eleitor ao país. 

 

O Requerimento de Justificativa Eleitoral http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-

requerimento-de-justificativa-eleitoral-pos-eleicao e a documentação (cópia do 

passaporte, cartão de embarque, matrícula em instituição de ensino, contrato de 

trabalho, etc) deverão ser entregues no cartório brasileiro da zona eleitoral onde o 

eleitor esteja inscrito. 

 

Para mais informação consulte a página web do TSE 

http://www.tse.jus.br/eleitor/eleitor-no-exterior/servicos-eleitorais-no-exterior 

 

Antes de voltar ao Brasil, certifique-se de estar levando consigo todos os documentos 

necessários para apresentá-los em sua Universidade de origem no Brasil e à 

coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras. Alguns desses documentos 

deverão estar legalizados, reconhecidos ou autenticados por autoridades espanholas 

e mesmo pelo Consulado-Geral do Brasil de sua jurisdição. Aproveite para fazer esses 

procedimentos quando ainda estiver em solo espanhol.  

 

file:///C:/Users/Cristiane/Documents/CSF/GUIA%20CSF_ES/solicitude%20de%20EX-%2017
http://www.interior.gob.es/file/55/55501/55501.pdf
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-requerimento-de-justificativa-eleitoral-pos-eleicao
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-requerimento-de-justificativa-eleitoral-pos-eleicao
http://www.tse.jus.br/eleitor/eleitor-no-exterior/servicos-eleitorais-no-exterior
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6. Custo de vida 

 

O custo de vida na Espanha para um estudante pode variar entre 600€ e 1000 € 

mensais. Para as atividades culturais, alguns locais (cinemas, museus e teatros), 

oferecem descontos para estudantes que apresentem a carteirinha da universidade 

com foto.  

Você deve ter em conta gastos fixos mensais como: 

• Alojamento: a partir de 350 € 

• Transporte: cerca de 50 € 

• Alimentação: cerca de 200 € 

• Extras: 100 € 

 

Abaixo segue lista orientativa de preços de alguns produtos e serviços (data-base 

agosto de 2012): 

• ¼ quilo de café 2,50 €, café numa cafeteria 1,50 € 

• quilo de carne 6-20 € 

• lata de Coca-cola no supermercado 0,55 €; na rua 2 €. 

• dúzia de ovos 1.50 € 

• litro de leite 0,80 € 

• baguete de pão 0,80 € 

• quilo de batatas 1,50 € 

• menú do dia 9€ -12€ (almoço) 

• ½ quilo de Spaghetti 1,40 € 

• litro de azeite de oliva 3,00 € 

• quilo de açúcar 1€ 

• margarina 1,83 € 

• jornal 1,20 €  

• cinema 8 €  

• museus 3 -12€ 

• concertos 10 - 40 €  

 

 

7. Aprendendo o idioma español 

 

Existem muitas escolas de idiomas que recebem estudantes de todo o mundo para 

aprender espanhol. Oficialmente, o Instituto Cervantes foi criado em 1991 para 

promover e divulgar o idioma e a cultura espanhola no mundo. No Brasil, o Instituto 

Cervantes possui várias sedes, para o caso de você querer iniciar seus estudos de 
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espanhol ainda em território brasileiro.  No link abaixo, você pode verificar os 

endereços das escolas mais próximas da sua cidade e escolher o tipo de curso que 

desejar. http://eee.cervantes.es/es/index.asp 

 

Também existe o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE), do Instituto 

Cervantes. Os títulos são oficiais, com reconhecimento internacional e de validade 

indefinida. Os exames acontecem três vezes ao ano: maio, agosto e novembro. Para 

informações adicionais sobre o DELE acesse: http://diplomas.cervantes.es/ 

 

 

8. Abrir conta bancária  

 

Para abrir conta bancária na Espanha o primeiro passo é buscar informações sobre 

quais bancos possuem agência perto do campus onde você estudará.  

Normalmente, serão exigidos o passaporte com o visto e os papéis de admissão da 

Universidade. Também é recomendável ter um comprovante de residência e alguma 

referência bancária do Brasil (por exemplo, o extrato de uma conta). As exigências 

variam entre os bancos e entre as agências. Pode ser que não se exija toda essa 

documentação, mas é recomendável tê-la à mão. 

Se você tem entre 17 e 25 anos, na maioria dos bancos espanhóis pode-se abrir uma 

“conta jovem”, que não cobra comissões em algumas operações. O Banco Santander 

oferece essa vantagem para jovens até 30 anos. Se você não está dentro dessa faixa 

de idade, também pode aproveitar as contas que se chamam “Libreta ahorro”, que 

cobram menos comissões do que uma conta normal e oferecem cartão de débito.  

Os três maiores bancos de Espanha são: Santander, BBVA e La Caixa. 

Para receber transferências de dinheiro do Brasil, as agências do Banco do Brasil na 

Espanha oferecem uma série de vantagens para quem possui conta no BB. Também 

oferece cartão para saques em países europeus, para clientes que abram conta na 

agência do BB em Madri. Informe-se a respeito com a Sra. Divina Mattos, por e-mail 

divinam@bb.com.br ou pelo telefone (+34) 91 423 2524. O endereço da agência do 

BB em Madri é: Calle Zurbano, 71, metrô Gregorio Marañon (no mesmo prédio em que 

funciona o Consulado-Geral do Brasil em Madri). 

 

 

http://eee.cervantes.es/es/index.asp
http://diplomas.cervantes.es/
https://www.bancosantander.es/
https://www.bbva.es/
http://lkxa.lacaixa.es/home/index_es.html
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9. O sistema de ensino espanhol  

 

A Espanha está em fase de adaptação ao Espaço Europeu de Educação Superior, 

conhecido como “Processo de Bolonha”, cujo objetivo é a convergência de títulos e 

dos conteúdos de matérias dos cursos universitários. O sistema universitário espanhol 

consta de 50 universidades públicas e 27 privadas. As universidades estabelecem sua 

própria oferta acadêmica, que pode ser de dois tipos: títulos oficiais com validade no 

território espanhol ou títulos próprios de cada universidade.  

O plano de estudos é o conjunto de matérias organizadas pela universidade que dá 

direito a obter um título. Os planos de estudos compreendem as chamadas matérias 

"troncais" (básicas), matérias obrigatórias, matérias opcionais e matérias de livre 

eleição.  

Matérias "troncais": são matérias obrigatórias para todos os cursos. Representam 

30% da carga horária total nos estudos de primeiro curso/semestre e 25% nos de 

segundo curso/semestre. 

Matérias obrigatórias: são consideradas obrigatórias para o aluno dentro do seu 

curso. 

Matérias opcionais: são as que cada faculdade oferece para a livre escolha do aluno, 

conforme suas preferências. 

Matérias de livre eleição: todos os cursos devem dedicar ao menos 10% dos créditos 

totais a esse tipo de matérias, que o aluno cursará por meio de seminários ou outras 

atividades que livremente escolha entre as ofertas de sua faculdade. 

O sistema de ensino espanhol compreende tanto aulas teóricas como seminários e 

aulas práticas. As aulas têm duração de 50 a 60 minutos. O sistema de avaliação dos 

conhecimentos depende de cada universidade ou faculdade, sendo geralmente 

exames escritos e elaboração de trabalhos, tanto individuais como em grupo.  

As notas finais tem a seguinte classificação:  

• 9,0 - 10,0: Matrícula de honra (MH), limitado ao 5% dos alunos de cada curso; 
• 9,0 - 10,0: Sobressalente (SB) 
• 7,0 - 8,9: Notável (NT) 
• 5,0 - 6,9: Aprovado (AP) 
• 0,0 - 4,9: Reprovado (Suspendido- SS) 
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O ano letivo na Espanha começa despois do verão europeu, no mês de setembro, e 

termina em julho do ano seguinte. Existem três períodos de férias: 

• Duas semanas entre o Natal (24 de dezembro) e o dia de Santo Reis (6 de 

janeiro);  

• Durante a Semana Santa;  

• Férias de verão, normalmente entre 15 de julho e 31 de agosto. 

 

Entre o final do mês de agosto e princípios de setembro é a época em que os 

estudantes buscam apartamentos para dividir e fecham os últimos trâmites 

burocráticos com a Universidade. As provas normalmente se realizam no principio do 

curso em setembro, depois do Natal em janeiro, e no final de maio/começo de junho.  

 

 

10. Telefones  

 

Para telefonar ao Brasil da Espanha é preciso discar 00+55 (código do Brasil) + código 

da cidade + número de telefone. Existem várias formas de realizar estas chamadas. 

Você pode comprar um cartão telefônico em bancas de jornais e quiosques ou 

comprar um telefone celular e pedir tarifa especial para telefonar ao Brasil. As 

principais operadoras geralmente oferecem vantagens para novos clientes.  Algumas 

delas são: Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo. 

 

A Embratel oferece o serviço Brasil Direto para fazer ligações desde o exterior para o 

Brasil. O serviço possui um número diferente para cada país de onde você está 

ligando, no caso da Espanha pode-se discar o número: 900 99 00 55. Para chamadas 

a cobrar para o Brasil, disque 1408 e uma operadora local o atenderá indicando os 

passos a seguir para realizar a ligação. 

 

Também existem “locutórios”, onde normalmente estrangeiros telefonam a seus 

países a qualquer hora do dia com preços acessíveis e podem acessar a internet.   

Outros telefones que podem ser de utilidade são: 

• Emergências: 112 

• Consultas variadas: 060  

• Informação telefônica: 11818 

• Informação ao cidadão: 010 

• Polícia Nacional: 091 

• Bombeiros: 080 

• Telefone de Atenção ao cidadão: 012 

• Cruz Vermelha: 901 222 222 / 91 522 22 22 

http://www.movilzona.es/movistar-informacion-y-tarifas-movistar/
http://www.movilzona.es/orange-informacion-y-tarifas-de-orange/
http://www.movilzona.es/vodafone-movil-informacion-y-tarifas-de-vodafone/
http://www.movilzona.es/yoigo-informacion-y-tarifas-de-yoigo/
http://www.embratel.com.br/Embratel02/cda/portal/0,2997,RE_P_1084,00.html
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• Guarda Civil: 062 

• Plantão Consular Madri (em casos de emergência fora do horário normal de 

expediente): (34) 677 547 004 

• Plantão Consular Barcelona (em casos de emergência fora do horário normal de 

expediente): (34) 659 078 057   

• Setor de Cooperação Educacional da Embaixada do Brasil em Madri:  

(34) 917026366 

 

 

11. Consulados do Brasil na Espanha 

 

Os Consulados-Gerais do Brasil em Madri e em Barcelona são repartições públicas do 

Governo brasileiro, vinculadas ao Ministério das Relações Exteriores. Sua finalidade é 

prestar informações, orientação e auxílio aos cidadãos brasileiros, nos limites 

estabelecidos pela legislação brasileira, pela legislação espanhola e pelos tratados 

internacionais assinados pelo Brasil.  

 

Entre as competências dos Consulados-Gerais do Brasil estão:  

• Proteger os interesses dos cidadãos brasileiros, desde que estejam de acordo 

com a legislação brasileira e com as leis locais; 

• Prestar auxílio e aconselhamento jurídico a cidadãos desvalidos, sem agir como 

parte legalmente constituída perante órgãos locais; 

• Exercer a função de Notário Público e oficial de registro civil: registros de 

nascimento, casamento, óbito, procurações, declarações etc; 

• Expedir documentos de viagem (passaportes, etc.) e efetuar anotações; 

• Atuar como órgão de alistamento militar; 

• Realizar alistamento eleitoral em época de eleições presidenciais e justificativa de 

ausência do país nas eleições para Governador e Prefeito (o eleitor que estiver no 

exterior terá o prazo de 30 dias, a contar do retorno ao Brasil, para justificar sua 

ausência às urnas no cartório eleitoral, apresentando também o cartão de 

embarque e carteira de identidade); 

• Prestar informações relativas ao imposto de renda; 

• Prestar informações relativas à legislação aduaneira e afins; 

• Emitir cédula de identificação consular; 

• Autenticar documentos estrangeiros para que produzam efeitos no Brasil; 

• Expedir certificados e atestados previstos na legislação brasileira; e 

• Conceder, sob as condições legais brasileiras, vistos de entrada para cidadãos 

estrangeiros ingressarem em território nacional brasileiro. 
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Inscrição consular 

 

A inscrição consular é um registro gratuito para os cidadãos brasileiros que residem na 

Espanha. Os bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras que desejem se cadastrar, 

podem fazê-lo no Consulado do Brasil de Madri ou no de Barcelona, ou mesmo nos 

Consulados Honorários da região correspondente.  

 

Ao se cadastrar, você poderá receber ajuda mais facilmente. Em casos de 

emergência, pode ser contatado pelo Consulado-Geral para avisos ou comunicados 

de seu interesse. Você passa, também, a receber informações importantes sobre 

assuntos e eventos culturais brasileiros. Pode, ainda, agilizar a assistência prestada 

pelo Consulado-Geral, que garante o atendimento preferencial aos brasileiros 

cadastrados.  

Lembre-se: o Consulado-Geral não repassará a autoridades estrangeiras qualquer 

informação prestada por cidadão brasileiro. 

Requisitos:  

1. Residir na jurisdição do Consulado-Geral de Madri ou de Barcelona. 

2. Formulário de Matrícula Consular preenchido e assinado (imprimir em uma folha 

única frente e verso). O formulário poderá ser obtido no Consulado-Geral ou no link: 

http://www.consuladobrasil.es/descargas/matcons.pdf . 

3. 1 Foto, tamanho 3x4cm; 

4. Fotocópia do passaporte brasileiro (páginas 1 a 7). 

Observação: No caso de que o passaporte apresentado seja o novo modelo 

(Biométrico), anexar também copia da Carteira de Identidade ou da Certidão de 

Nascimento.  

 Fonte: http://www.consuladobrasil.es/inscricao-consular/  

 

 

Perda de documentos 

 

Para evitar situações de perda ou roubo de documentação, recomendamos deixar o 

passaporte original em seu local de hospedagem e levar sempre consigo fotocópia 

onde apareça sua identificação e o visto correspondente, exceto em viagens. 

 

No caso de perda ou roubo de documentos, o bolsista deve comparecer à comissaria 

de polícia mais próxima para registrar a ocorrência. Com a ocorrência em mãos, você 

pode começar os trâmites para solicitar um novo passaporte no Consulado do Brasil 

em Madri ou Barcelona. É comum esperar de 20 dias a um mês desde a data da 

ocorrência para solicitar novo passaporte, pois nesse período é possível que seu 

documento perdido seja encontrado e devolvido.  

http://www.consuladobrasil.es/jurisdicao-do-consulado-geral-em-madri
http://www.consuladobrasil.es/descargas/matcons.pdf
http://www.consuladobrasil.es/inscricao-consular/
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O pedido de agendamento pode ser feito enviando e-mail para 

agenda.passaporte@consuladobrasil.es.  

No título deverá ser colocado AGENDAMENTO PACOM e NOME COMPLETO do 

solicitante. 

Também, deverão ser informados, obrigatoriamente, os seguintes dados: 

• Nome Completo; 

• Data de Nascimento; 

• Filiação (pai e mãe); 

• Nº do Passaporte vencido; 

• Nº do Título Eleitoral; 

• Telefone de Contato; e 

• Endereço de Contato na Espanha. 

 

Sem essas informações o pedido de agendamento NÃO será considerado. 

O Consulado irá marcar data e horário e somente após recebimento de confirmação o 

usuário deverá comparecer. 

Consultas sobre solicitação ou renovação de passaporte terão que ser enviadas para 

o e-mail: consulta.passaporte@consuladobrasil.es.  

Para mais informação consulte: 

 http://www.consuladobrasil.es/passaportes/?idioma=portuguese  

 

 

Recomendações importantes 

 

Todo problema relativo à detenção, prisão ou falecimento de cidadão brasileiro deverá 

ser imediatamente levado ao conhecimento da autoridade consular brasileira. O 

Consulado, entretanto, não se responsabiliza por dívidas e despesas de brasileiros, 

nem pela repatriação, nem tampouco pela contratação de advogados para eventual 

defesa de cidadão brasileiro junto a órgãos judiciários espanhóis, a menos que sejam 

comprovadamente desvalidos, a critério exclusivo da autoridade consular. 

 

O Consulado também não pode atuar como agente de imigração junto às autoridades 

imigratórias da Espanha. 

Recordamos que os Consulado-Gerais do Brasil em Madri e em Barcelona não 

realizam trabalhos de tradução juramentada.  A assistência consular prestada pelo 

Consulado é inteiramente gratuita.  

 

 

 

mailto:agenda.passaporte@consuladobrasil.es
mailto:consulta.passaporte@consuladobrasil.es
http://www.consuladobrasil.es/passaportes/?idioma=portuguese
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A legalização e a emissão de documentos, no entanto, envolvem custos operacionais 

e administrativos. O valor de cada legalização ou confecção de documento varia, 

estando a tabela de emolumentos consulares disponível nas páginas webs dos 

Consulados-Gerais abaixo: 

 

• Consulado-Geral do Brasil em Madri 

Endereço: Calle Zurbano, nº 71, bajo, 28010 Madrid 

Tel. (34) 91 702 1220 - Fax: 91 310 1630 

Plantão Consular (somente para emergências): (34) 677 547 004 

Página web: http://consuladobrasil.es  

Geral: consular@consuladobrasil.es    

Setor de Administração: cadjunto@consuladobrasil.es     

Atos notariais: atosnotariais@consuladobrasil.es   

Atos notariais: registrocivil@consuladobrasil.es   

Passaportes: passaporte@consuladobrasil.es  

Vistos: agenda.visto@consuladobrasil.es   

Matrícula consular: matricula@consuladobrasil.es   

 

 

• Consulado-Geral do Brasil em Barcelona 

Endereço: Avenida Diagonal, nº 468, 2ª planta, 08006, Barcelona 

Telefone Geral: (34) 93 488 2288  -  Fax: 93 487 2645  

Plantão consular: (34) 659 078 057  

Emails: ecom@brasilbcn.org  / CG.barcelona@itamaraty.gov.br   

Página Web: http://www.brasilbcn.org/   

 

Em território espanhol, há ainda 10 Consulados Honorários do Brasil, que devem ser 

contatados somente em casos de emergência, uma vez que não têm competência 

para solucionar temas burocráticos, nem emitir documentos, mas podem auxiliar 

brasileiros em dificuldades.  

      

 

 

 

 

 

 

http://consuladobrasil.es/
mailto:consular@consuladobrasil.es
mailto:cadjunto@consuladobrasil.es
mailto:atosnotariais@consuladobrasil.es
mailto:registrocivil@consuladobrasil.es
mailto:passaporte@consuladobrasil.es
mailto:agenda.visto@consuladobrasil.es
mailto:matricula@consuladobrasil.es
mailto:ecom@brasilbcn.org
mailto:CG.barcelona@itamaraty.gov.br
http://www.brasilbcn.org/
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Consulados Honorários –  Jurisdição de Madri

 

• Las Palmas de Gran Canária 

Calle Nicolás Estebanez, 18, 35007 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.: (34) 928 26 3239/Fax: 928 27 7534 

Cônsul Honorário: D. Pedro Alfonso Yúfera Heras 

Cel: (34) 610 885 830 

E-mail: consuladohbrasillp@bbm.es 

 

• Málaga  

Plaza de la Malagueta, 2, 1º, Oficina 9, Edificio Horizonte, 29016 - Málaga 

Tel: 952211069/Fax: 952225141 

E-mail: consbrasilma@gmail.com   

Cônsul Honorário: Paloma Almeida Boatella (pendente de confirmação pelo Ministério 

de Relações Exteriores e cooperação de Espanha)  

 

• Santa Cruz de Tenerife 

Carretera General La Cuesta – Taco, km 0,5 - 38320 - La Laguna - Tenerife 

Tel: (34) 922 47 2002 / Fax: 922 47 2003 

E-mail: nacosta@cuatromocion.com  abarcena@cuatromocion.com  

Cônsul Honorário: D. Antonio de La Barcena Jaubert 

Secretária: Nuria – Tel.: (34) 922472001 

 

• Santander 

C/ Canalejas, 41. 39004 - Santander  

Tel.: (34) 942.211.781 - Fax: 942.211.781 

E-mail: carmene.alberto@gmail.com  

Cônsul Honorário: Dª. María del Carmen Gema Ealo de Sá  

Cel: (34) 609 725 141 

 

• Sevilha 

Cônsul Honorário: D. Blas Ballesteros Sastre 

info@consuladodebrasilensevilla.org   

Secretária Maitê 

Tel.: (34) 954.580.423 / Fax: 955.102.982 ,  

E-mail: mtsanchez@emvisesa.org  

Atendimento ao público: Calle Monte Olivete, 1 – bajo B, 41007 – Sevilla 

 

 Santiago de Compostela 

Em processo de criação. 

mailto:consuladohbrasillp@bbm.es
https://mail.itamaraty.gov.br/owa/redir.aspx?C=YY9n0ZRnUEGzz_lv00gdu51G52cTdc8Ih6Pa4jlkCBMojD5QIvKsFMZeNTmAAsNtmURkivhj9eo.&URL=mailto%3aconsbrasilma%40gmail.com
mailto:nacosta@cuatromocion.com
mailto:abarcena@cuatromocion.com
mailto:carmene.alberto@gmail.com
mailto:info@consuladodebrasilensevilla.org
mailto:mtsanchez@emvisesa.org
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Consulados Honorários –  Jurisdição de Barcelona

 

• Alicante 

Carrer Reyes Católicos, 31/2ºB – Edifício Rex, 03003 - Alicante 

Tel. (34) 96  592 8852/Fax.: 96 513 2764 

E-mail: conshalicante@brasilbcn.org    

Cel 659 520 458 

Cônsul Honorário: Dª. Maria Adelaide de A. Nascimento 

Tel. residencial: (34) 96  515 0243 

E-mail: dealmeida@ua.es   

Vice-Cônsul Honorário :  D.Vicente Carrasco Ferrando 

Tel. residencial: (34) 96 515 0243 

 

• Alava e Viscaia 

Calle Barroeta Aldamar, 6 /5º, 48001 - Bilbao 

Tel.: (34) 94 424 0732 / Fax  94 424 0389 

E-mail: conshbilbao@brasilbcbn.org   

Cônsul Honorário:  D. Ignácio Guinea Arroyo 

Tel. residencial: (34) 94 463 7006 

 

• San Sebastián, Guipuzcoa, Navarra 

Calle Dr. Camino, 5/4ºB, 20004 - San Sebastián 

Tel. (34) 94 342 6151 

E-mail: jsolansareizaga@jsa.e.telefonica.net  

Cônsul Honorário: D. José Solans Areizaga 

Tel. residencial: (34) 94 321 6238 

Vice-Cônsul Honorário: Dª. Carolina Solans Aréizaga 

Tel. residencial: (34) 94 342 7394 

 

• Tarragona 

Rambla Nova, 109, 43001 - Tarragona 

Tel. (34) 97 721 9700  -  97 721 9757 / Fax: 97 725 2125 

E-mail: xaviervallve@vallve.eu  

Cônsul Honorário: D. Xavier Vallvé Navarro 

Tel. residencial: (34) 97 721 6911 

Vice-Cônsul Honorário: D. Albert Vallvé Navarro 

Tel. residencial: (34) 97 722 8388 

 

 

mailto:conshalicante@brasilbcn.org
mailto:dealmeida@ua.es
mailto:conshbilbao@brasilbcbn.org
mailto:jsolansareizaga@jsa.e.telefonica.net
mailto:xaviervallve@vallve.eu
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• Valência 

Consulado Honorário do Brasil em Valencia 

Av. de la Hispanidad nº 6 – Despacho 5 

46520 Puerto de Sagunto (Valencia) 

E-mail: crsoriano@msn.com  

Tel. (34) 96 110 4491 / Fax: 96 267 4163 

Cônsul Honorário: D. Vicente Soriano Baños 

Tel. residencial: (34) 96 269 9517 

Cel: (34) 696 360 063 

 

 

12. Links úteis  

 

• Programa Ciência sem Fronteiras: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/  

• CAPES -   http://www.capes.gov.br/ 

• CNPq -   http://www.cnpq.br/ 

• Casa do Brasil em Madri: http://www.casadobrasil.es/ 

• Cidade de Barcelona: http://www.bcn.cat/es/ehome.htm#serveis 

• Comunidade de Madri: http://www.madrid.org  

• Consulado-Geral do Brasil em Barcelona: http://www.brasilbcn.org/ 

• Consulado-Geral do Brasil em Madri: http://www.consuladobrasil.es/ 

• Correios: http://www.correos.es/dinamic/plantillas/Particulares.asp 

• Direção Geral de Polícia: https://www.policia.es/ 

• Embaixada do Brasil em Madri: http://madri.itamaraty.gov.br/pt-br/ 

• Es Madrid: http://www.esmadrid.com/es/portal.do 

• Euroresidentes: http://www.euroresidentes.com/ 

• Generalitat de Catalunha: http://www.gencat.cat/ 

• Governo das Ilhas Baleares: http://www.caib.es/root/index.do?lang=ca 

• Governo de Aragón: http://www.aragon.es/ 

• Governo de Astúrias: http://www.asturias.es/ 

• Governo de Canárias: http://www.gobcan.es/ 

• Governo de Cantábria: www.cantabria.es/ 

• Governo de La Rioja: http://www.larioja.org/  

• Governo de Murcia: http://www.carm.es/ 

• Governo de Navarra: http://www.navarra.es/home_es/ 

mailto:crsoriano@msn.com
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.casadobrasil.es/
http://www.bcn.cat/es/ehome.htm
http://www.madrid.org/
http://www.brasilbcn.org/
http://www.consuladobrasil.es/
http://www.correos.es/dinamic/plantillas/Particulares.asp
https://www.policia.es/
http://madri.itamaraty.gov.br/pt-br/
http://www.esmadrid.com/es/portal.do
http://www.euroresidentes.com/
http://www.gencat.cat/
http://www.caib.es/root/index.do?lang=ca
http://www.aragon.es/
http://www.asturias.es/
http://www.gobcan.es/
http://www.cantabria.es/
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• Guia de acolhimento de Barcelona: 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/acollida/programes/guia_recursos.html 

• Junta de Castilla la Mancha: http://www.jccm.es/ 

• Junta de Andaluzia: http://www.juntadeandalucia.es/index.html 

• Junta de Castilla e León: http://www.jcyl.es/ 

• Junta de Galícia: http://www.xunta.es/portada 

• Legalização de documentos: http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-

educativo/expedicion-titulos/legalizacion-univ.html 

• Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha: 

http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Brasilia/es/MenuPpal/PreguntasFrecuent

es/Paginas/Brasile%C3%B1os-en-Espa%C3%B1a.aspx 

• Ministério de Educação da Espanha: 

http://www.educacion.gob.es/educacion/estudiantes.html  

• País Basco: http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/ 

• Serviço em linha para o cidadão: http://www.060.es/ 

• Spain Exchange Estudo e intercâmbio internacional: 

http://www.spainexchange.com/es/ 

• Universia: http://internacional.universia.net/espanya/indice.htm 

 

Universidades espanholas:  

• Universidade Autônoma de Barcelona: http://www.uab.es/ 

• Universidade Autônoma de Madri: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/ 

• Universidade Cardenal Herrera Oria: http://www.uchceu.es/  

• Universidade Carlos III de Madri: http://www.uc3m.es/ 

• Universidade Católica de Ávila: https://www.ucavila.es 

• Universidade Católica de Murcia: http://www.ucam.edu/  

• Universidade Complutense de Madri: http://www.ucm.es/  

• Universidade da Coruña: http://www.udc.es/  

• Universidade de Alcalá de Henares: http://www.uah.es/ 

• Universidade de Alicante: http://www.ua.es/ 

• Universidade de Barcelona: http://www.ub.edu/web/ub/ca/ 

• Universidade de Burgos: http://www.ubu.es/es 

• Universidade de Cádiz: http://www.uca.es/es/ 

• Universidade de Cantábria: http://www.unican.es/ 

• Universidade de Castilla la Mancha: http://www.uclm.es/  

• Universidade de Córdoba: http://www.uco.es/  

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/acollida/programes/guia_recursos.html
http://www.jccm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
http://www.jcyl.es/
http://www.xunta.es/portada
http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/expedicion-titulos/legalizacion-univ.html
http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/expedicion-titulos/legalizacion-univ.html
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• Universidade de Extremadura: http://www.unex.es/  

• Universidade de Girona: http://www.udg.edu/  

• Universidade de Granada: http://www.ugr.es/  

• Universidade de Illes Baleares: http://www.uib.es/  

• Universidade de Jaén: http://www.ujaen.es/  

• Universidade de La Laguna: http://www.ull.es/  

• Universidade de las Palmas de Gran Canária: http://www.ulpgc.es/  

• Universidade de León: http://www.unileon.es/  

• Universidade de Lleida: http://www.udl.es/  

• Universidade de Málaga: http://www.uma.es/  

• Universidade de Oviedo: http://www.uniovi.es/inicio/  

• Universidade de Salamanca: http://www.usal.es/webusal/  

• Universidade de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/  

• Universidade de Valencia: http://www.uv.es/  

• Universidade de Valladolid: http://www.uva.es/  

• Universidade de Vigo: http://www.uvigo.es/ 

• Universidade do País Basco: http://www.ehu.es/p200-home/es  

• Universidade Politécnica de Catalunha: http://www.upc.edu/  

• Universidade Politécnica de Valencia: http://www.upv.es/  

• Universidade Pompeu Fabra: http://www.upf.edu/es/  

• Universidade Pública de Navarra: http://www.unavarra.es/  

• Universidade Ramón Llull: http://www.url.es/es  

• Universidade Rovira i Virgili: http://www.urv.cat/  

 

 

13. Conhecendo a Espanha 

A Espanha é um país situado ao sul da Europa, na Península Ibérica. Seu território 

contíguo é delimitado ao sul e a leste pelo Mar Mediterrâneo, com exceção a uma 

pequena fronteira com o território britânico ultramarino de Gibraltar; ao norte pela 

França, Andorra e pelo Golfo da Biscaia, e a noroeste e oeste pelo Oceano Atlântico e 

por Portugal. O território espanhol inclui ainda as Ilhas Baleares, no Mediterrâneo; as 

Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico, próximas da costa Africana; e duas cidades 

autônomas no norte da África, Ceuta e Melilla, que fazem fronteira com o Marrocos. 

Com uma área de 504.030 km², a Espanha é, depois da França, o segundo maior país 

da Europa Ocidental e da União Europeia. Com uma altitude de 650 metros é uma dos 

países mais montanhosos de Europa. A população é de 47 milhões de habitantes.  

http://www.unex.es/
http://www.udg.edu/
http://www.ugr.es/
http://www.uib.es/
http://www.ujaen.es/
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Desde a Constituição de 1978, a Espanha está dividida em 17 Comunidades 

Autônomas e as duas cidades autônomas de Ceuta e Melilla. São elas: Andaluzia, 

Aragón, Astúrias, Baleares, Canárias, Cantábria, Castilla la Mancha, Castilla y León, 

Catalunha, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Murcia, 

Navarra e País Basco. As Comunidades dividem-se ainda em cinquenta províncias. 

A Espanha é uma monarquia parlamentarista, com um monarca hereditário que exerce 

a função de Chefe de Estado – o Rei da Espanha, Juan Carlos I. O poder executivo é 

formado por um Conselho de Ministros presidido pelo Presidente de Governo, Mariano 

Rajoy, que exerce a função de Chefe de Governo, eleito direta e democraticamente 

por período de 4 anos. Na Espanha o voto é opcional. O poder legislativo se exerce 

nas Cortes Gerais, compostas por uma câmara baixa, o Congresso dos Deputados, e 

uma câmara alta, o Senado. 

O país é predominantemente católico, com mais de 80% da população declarada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Melilla


Guia do estudante brasileiro na Espanha                                     

 
 

Programa Ciência sem Fronteiras - Espanha                                                                  26 

 

Alhambra  em  Granada 

A Espanha tem mais de vinte séculos de história em que celtas, romanos, visigodos, 

árabes e tantos outros povos deixaram uma rica herança. É um dos países mais 

visitados da União Europeia, principalmente por sua cultura, clima e gastronomia. A 

palavra que melhor representa a Espanha é diversidade. Cada região do país ibérico 

tem suas qualidades próprias.  

 

Andaluzia 

 

Sevilha é a capital da Andaluzia e a quarta 

maior cidade espanhola (703 mil habitantes) e a 

quarta maior área metropolitana por número de 

habitantes (1 493 416 na área metropolitana, de 

um total de 1 900 224 na província) (dados de 

2009). A cidade é famosa pelas suas festas. A 

principal é a Semana Santa, que dura 

realmente uma semana, relembrando a prisão, 

tortura e morte de Jesus Cristo. Duas semanas 

depois da Semana Santa é a vez da Feira de Abril, que inclui passeios a cavalo e 

competições equestres. A Andaluzia é a região mais quente do país. O inverno é 

ameno, e o verão quentíssimo. É a terra do flamenco, do vinho de Xerez e do 

gaspacho (espécie de sopa fria) um dos pratos mais conhecidos da Espanha. 

 

A Andaluzia é a região mais ao sul da Espanha e tem cidades históricas por todo seu 

território como: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga e muitas 

outras.  Link da página web oficial de turismo da Andaluzia: http://www.andalucia.org/ 

 

Aragón 

Aragón é uma comunidade ao norte da 

Espanha e sua capital é Zaragoza (675 mil 

habitantes). Está formada por una região de 

cadeias montanhosas. No Pirineu aragonês 

está a montanha mais alta do país, com 

altitude de 3.404 metros sobre o nível do mar. 

O clima é considerado mediterrâneo 

continental, com invernos frios e verões 

quentes e secos.  

 

 

 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar/Zaragoza 

http://www.andalucia.org/
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Aragón está localizada geograficamente entre os Pirineus pelo norte, o sistema ibérico 

pelo oeste e o sul, e as serras catalanas pelo leste. Existe uma grande variedade de 

paisagens e a temperatura media anual de 15 °C nas zonas baixas e de 7ºC nas mais 

baixas.  

 

Entre as manifestações populares dessa região está a “jota”, que se dança com muito 

movimento e saltos. Na gastronomia de Aragón são típicos os embutidos e o “jamón 

de Teruel”. Link da página web oficial de turismo de Aragón:  http://www.aragon-

turismo.com 

 

Astúrias 

O Principado de Astúrias situa-se junto ao 

Mar Cantábrico, na vertente norte da 

cordilheira Cantábrica. Sua costa é muito 

escarpada e recortada, formando praias, 

desembocaduras e cabos. Uma das áreas 

mais elevadas desta região corresponde 

aos Picos da Europa, que atingem os 2.600 

metros de altitude e onde existe um parque 

natural. As suas principais cidades são 

Oviedo que é capital da província (215 mil 

habitantes), Gijón, Avilés, Langreo e Mieres.   

 

O clima em Astúrias é oceânico, com precipitações ao largo de todo o ano e 

temperaturas suaves tanto no inverno como no verão.  

 

O prato típico dessa região é a “fabada asturiana”, que lembra a feijoada brasileira. 

Além disso, destaca-se a variedade de pescados frescos e mariscos do Mar 

Cantábrico e a qualidade de sua carne de novilho. Existe mais de cem variedades 

diferentes de queijos artesanais, dos quais o de Cabrales é o mais popular. Entre 

sobremesas e doces, o mais tradicional é o “arroz con leche”. A bebida asturiana por 

excelência é a sidra. Link da página web oficial de turismo de Astúrias: 

http://www.principadodeasturias.com   

 

 

 

 

 

 

 

Praia de Ribadesella/Asturias 

http://www.aragon-turismo.com/
http://www.aragon-turismo.com/
http://www.principadodeasturias.com/
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Ilhas Baleares 

As Ilhas Baleares são ao mesmo tempo um 

arquipélago, uma província e uma comunidade 

autônoma da Espanha, no Mar Mediterrâneo. As 

principais ilhas são cinco, divididas em dois 

grupos: Maiorca, Menorca, Cabrera e algumas 

ilhotas vizinhas, Ibiza, Formentera e as distintas 

ilhotas que as rodeiam. A capital é a cidade de 

Palma de Maiorca (375 mil habitantes). As ilhas 

baleares são conhecidas mundialmente pelas 

festas que atraem milhares de turistas todos os 

verões às suas praias.  

A temperatura média anual oscila entre os 16º e os 18º C. Durante o verão, as 

temperaturas máximas alcançam valores entre 29 e 31 graus. No Inverno, durante a 

noite, a temperatura mínima situa-se entre os 5 e os 9 graus. As temperaturas mais 

extremas, por exemplo, acima dos 36º ou abaixo dos 2º podem ocorrer 

esporadicamente no verão e no inverno, respectivamente. Link da página web oficial 

de turismo das Ilhas Baleares: http://www.illesbalears.es/ 

 

Ilhas Canárias 

As Ilhas Canárias são um arquipélago espanhol no 

Oceano Atlântico, perto do Marrocos. Em relação ao 

vizinho continental Portugal, as Canárias são também o 

território mais próximo do arquipélago da Madeira. Duas 

são as capitais das ilhas: Santa Cruz de Tenerife (220 mil 

habitantes) e Las Palmas de Gran Canária (380 mil 

habitantes). O clima é ameno nas ilhas quase todo o ano. 

Destino ideal para todos que queiram descansar e 

praticar algum esporte aquático.  

 

O Carnaval é celebrado em todos os recantos do arquipélago, destacando-se as 

festas de Las Palmas, San Bartolomé, Maspalomas, Agüimes, Agaete ou Telde, todas 

elas com características únicas. Vestir trajes coloridos, dançar e cantar são elementos 

essenciais no carnaval canário. Link da página web oficial de turismo das Ilhas 

Canárias: http://www.turismodecanarias.com/islas-canarias-espana/ 

 

 

 

 

Mar na Ilha de Formentera 

 

Campus de Guajara de la  
Universidad de La Laguna.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maiorca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibiza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formentera
http://www.illesbalears.es/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marrocos
http://www.turismodecanarias.com/islas-canarias-espana/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formentera
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Cantábria 

A Cantábria é uma comunidade autônoma 

localizada no norte da Espanha e sua capital é a 

cidade de Santander (180 mil habitantes). Possui 

um clima oceânico úmido e de temperaturas 

moderadas, fortemente influenciadas pelos ventos 

do Oceano Atlântico que chocam contra as 

montanhas. 

 

A Cantábria é a região mais rica do mundo em lugares de interesses arqueológicos do 

Paleolítico Superior. Destacam-se, neste aspecto, as pinturas da caverna de Altamira, 

datada entre 16.000 e 9.000 a.C. e declarada Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO. 

Link da página web oficial de turismo da Cantábria: http://www.turismodecantabria.com  

 

Castilla la Mancha 

A comunidade autônoma de Castilla la 

Mancha está situada no centro da península 

ibérica, sendo mundialmente conhecida por 

ser a terra do famoso personagem de Miguel 

de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. 

Sua capital é Toledo (80 mil habitantes), 

cidade que é Patrimônio da Humanidade. As 

diversas civilizações que viveram em Castilla 

la Mancha deixaram grande legado cultural.  

 

Castilla la Mancha apresenta clima mediterrâneo com  oscilação térmica anual 

moderada (20 °C).  Caracteriza-se por invernos rigorosos, verões muito quentes e 

secos, sem chuvas nem fortes mudanças de temperatura. 

 

A gastronomia da região tem grande variedade de pratos com presença de embutidos 

e de queijo manchego. Dos doces, o mais típico é o “mazapán ou marzipan”. Link da 

página web oficial de turismo de Castilla la Mancha:  

http://www.turismocastillalamancha.com/ 

 

 

 

 
Cova de Altamira/Cantabria. 

 

 

Moinhos de vento/Toledo 

http://www.turismodecantabria.com/
http://www.turismocastillalamancha.com/
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Castilla y León 

Castilla y León é a comunidade autônoma mais extensa da Espanha e está situada ao 

noroeste do país. Sua capital é Valladolid (313 mil habitantes), que conserva, na sua 

parte histórica, interessante conjunto de casas, palácios, igrejas, praças, avenidas e 

parques. O clima é mediterrâneo continental, com invernos longos e frios e 

temperaturas médias entre 4º e 7 °C . O verão é curto, com temperatura média entre 

19º e 22ºC. 

 

A gastronomia dessa comunidade é diversificada, tendo como pratos típicos: leitão 

assado, sopa de alho, judiones da granja, galinha pepitória e morcilha de Burgos. 

Também são típicos os doces, como as gemas de Santa Teresa.    

Link da página web oficial de turismo de Castilla y León: 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/ 

 

A Universidade de Valladolid (UVA) é um 

dos centros de Ensino Superior da 

Espanha mais tradicionais. Em 2009 se 

criou a Catédra Brasil-UVA, com a 

finalidade de promover os intercâmbios 

culturais e científicos entre a Universidade 

de Valladolid e Universidades e Centros de 

Pesquisa Brasileiros.  

 

 

Em Salamanca, está o Palácio Maldonado, edifício do século XVII, sede institucional 

da Fundação Cultural Hispano-Brasileira e do Centro de Estudos Brasileiros da USAL 

(CEB). O CEB-USAL tem por missão convertir-se num centro de referência em 

pesquisa e difusão da realidade brasileira na Europa, bem como de difusão da cultura 

e da língua espanholas no Brasil. As atividades e eventos realizados pelo CEB 

(conferências, concertos, concursos literários e musicais, etc.) têm entrada livre. 

 

Catalunha 

A Catalunha é uma das comunidades autônomas espanholas mais conhecidas 

internacionalmente. Está situada a nordeste da península Ibérica. O clima é 

mediterrâneo com grandes variações de temperatura entre o litoral e o interior.   

 

 

 

 

Universidad de Valladolid 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/
http://ctri.uva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=18
http://fchb.es/index.cfm
http://www.cebusal.es/
http://www.cebusal.es/
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A cidade mais visitada é Barcelona (2 milhões de habitantes). A capital da Catalunha 

está na vanguarda das artes, design e moda e possui restaurantes com chefs de 

cozinha premiados internacionalmente. Destacam-se o Museu Nacional de Arte da 

Catalunha, La Rambla (rua turística), o Teatro do Liceu, o Monumento a Colón, o 

Palácio da Música Catalã, o Parque Güell, a Catedral de Barcelona (estilo gótico), o 

Templo Expiatório da Sagrada Família, a Casa Milà, o Museu Picasso, entre outros. 

Link da página web oficial de turismo da Catalunha: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/catalunya-act  

 

Em Barcelona está o Centro Cultural do Brasil em Barcelona, situado na Casa 

Amatller, um espaço privilegiado pela representatividade do prédio no Modernismo 

catalão e sua localização na mais rica e conhecida Avenida de Barcelona, o Paseo de 

Gracia. Centro de informações culturais do Brasil que conta com mais de 4 mil livros, 

centenas de CDs de música brasileira, uma videoteca com mais de 800 títulos 

brasileiros e revistas diversas.  

 

 

A Associação dos Pesquisadores e Estudantes 

Brasileiros na Catalunha - APEC é uma organização 

não governamental autônoma, sem fins lucrativos. 

Entre suas finalidades, desenvolve ações para facilitar 

a integração e o desenvolvimento acadêmico/pessoal 

do estudante brasileiro na comunidade da Catalunha. 

Reúne uma série de informações recolhidas das 

experiências vividas de muitos colegas brasileiros.  

 

 

Comunidade Valenciana 

 

A comunidade Valenciana se situa ao leste da 

península ibérica e está banhada pelo Mar 

Mediterrâneo. Sua capital é Valencia (798 mil 

habitantes). Apresenta clima agradável, sendo 

um dos destinos preferidos dos espanhóis para 

passar as férias de verão.  A gastronomia é 

variada e o prato mais conhecido é a “paella”. 

  

 

Centro Cultural do Brasil /Barcelona 

Oceanográfico/Valencia 

http://www20.gencat.cat/portal/site/catalunya-act
http://www.ceb-barcelona.org/
http://www.apecbcn.org/
http://www.apecbcn.org/
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A festa mais popular é a chamada “Fallas de Valencia”, quando se queimam bonecos 

de papel com caricaturas dos personagens mais destacados da atualidade. Link da 

página web oficial de turismo de Valencia: http://www.comunitatvalenciana.com/ 

 

Extremadura 

A Extremadura está situada a sudoeste da península 

Ibérica. Sua capital é Mérida (57 mil habitantes), declarada 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1993. Nos 

meses de julho e agosto a cidade celebra o festival de 

teatro clássico mais antigo da Espanha, no majestoso 

Teatro Romano, construído entre os anos 16 y 15 a.C. 

Mérida foi a capital da província romana de Lusitânia. Link 

da página web oficial de turismo de Extremadura: 

http://www.turismoextremadura.com  

 

Galícia 

A Galícia está situada no noroeste da península 

ibérica e sua capital é a famosa Santiago de 

Compostela (95 mil habitantes), cidade de 

peregrinação para devotos cristãos de todas as 

partes do planeta. A parte histórica da cidade, onde 

está a sua catedral, é Patrimônio da Humanidade 

desde 1985.  O clima na Galícia normalmente é 

chuvoso quase todo o ano, caracterizado pela 

influência do Oceano Atlântico e do mar 

Cantábrico. No verão, a temperatura média está 

entre 20° e 25°C, e no inverno entre 8°C e 10°C.   

 

A Galícia é uma região de variada riqueza gastronômica, onde os principais pratos são 

elaborados com peixe e marisco.  As principias cidades são: Lugo, A Coruña, 

Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Monforte. Link da página web oficial de turismo da 

Galícia:  http://www.turgalicia.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Teatro romano de Mérida 

Peregrinos  chegando a Santiago de 

Compostela. 

http://www.comunitatvalenciana.com/
http://www.turismoextremadura.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://www.turgalicia.es/
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La Rioja 

La Rioja é uma comunidade situada no norte da Espanha é sua capital é Logronho 

(152 mil habitantes). Abrange a parte do Vale do Rio Ebro, onde se fabricam os vinhos 

com denominação de origem qualificada “Rioja”. Geograficamente está entre o mar 

Cantábrico e o Mediterrâneo, apresenta relevo montanhoso em sua metade 

meridional.  

La Rioja está dividida em três sub-regiões: Alta, Media e Baja, baseando-se na 

passagem do rio Ebro, contando cada uma delas com regiões de vale na sua zona 

norte, de clima mediterrâneo e regiões de serra na zona sul, de clima continental.  

 

A cozinha tradicional riojana está formada por pratos 

dentre os quais se destacam os cozidos e os guizos, tendo 

como base os produtos da horta da beira do rio Ebro. As 

festas mais populares estão relacionadas com a cultura do 

vinho. Link da página web oficial de turismo de La Rioja: 

http://www.lariojaturismo.com/ 

 

 

Madri 

A capital da Espanha, Madri (3 milhões de habitantes),  é o centro do país, uma cidade 

cosmopolita, onde a Gran Via “nunca dorme”, cheia de teatros e restaurantes 

turísticos. O ambiente de Madri encanta o visitante. A capital espanhola tem os 

melhores museus do país, com obras-primas de Velázquez, Goya e Picasso. Quem 

vai a Madri poderá ver lugares emblemáticos como o Museu do Prado, o Museu 

Rainha Sofia, o Teatro Real, o Teatro Monumental, a Plaza Mayor, a Plaza de Cólon, o 

Passeio de la Castelhana, a Praça de Touros de Las Ventas e a Porta de Alcalá.  Link 

da página web oficial de turismo de Madri: http://www.turismomadrid.es/  

 

Na cidade universitária, situa-se a residência de 

estudantes e centro cultural Casa do Brasil, local 

de difusão da cultura brasileira e de encontro 

entre brasileiros e espanhóis. A capital também 

é a sede administrativa da Fundação Cultural 

Hispano-Brasileira, que organiza periodicamente 

diversos eventos de difusão da cultura brasileira 

(concertos, exposições etc), em Madri e em 

outras cidades espanholas.  

 

Municipio de Nájera/La Rioja 

 

Prefeitura de Madri, Praça  de  Cibeles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o
http://www.lariojaturismo.com/
http://www.turismomadrid.es/
http://www.casadobrasil.es/
http://fchb.es/index.cfm
http://fchb.es/index.cfm
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Murcia 

Murcia é uma comunidade autônoma situada 

no sudoeste da Espanha. Sua capital também 

chama-se Murcia (442 mil habitantes), mas 

Cartagena (217 mil habitantes) é a sede da 

Assembleia da Região. O clima é mediterrâneo 

do tipo semiárido, com invernos suaves e 

agradáveis. A culinária da região é baseada em 

arroz e frutos do mar.  

 

Murcia é um importante centro tradicional universitário desde 1272, quando foi 

fundada a primeira universidade. Atualmente é a sede das universidades pública de 

Murcia, e a privada Universidade Católica de Murcia (UCAM), que atrai cerca de 

50.000 estudantes ao município. Link da página web oficial de turismo de Murcia: 

http://www.murciaturistica.es/es/turismo.inicio 

 

Navarra 

 

A Comunidade de Navarra está situada ao norte 

do país. O clima da região é uma mistura do ar 

da montanha que vem do Pirineus e o do 

mediterrâneo do vale do rio Ebro. No norte, o 

clima é muito mais úmido e com chuvas 

frequentes; no sul da comunidade predominam 

as temperaturas um pouco mais altas.  

 

A capital de Navarra é Pamplona (197 mil habitantes), cidade conhecida 

internacionalmente pela celebração das festas de “Sanfermines”. A cidade se pinta de 

vermelho e branco no compasso das charangas e das penhas. O “encierro” é o 

momento onde os “mozos” correm na frente dos touros, terminando na praça da 

cidade. Link da página web oficial de turismo de Navarra: http://turismo.navarra.com/ 

 

 

 

 

 

 

Universidad Católica de Murcia 

“Encierro” em Pamplona. 

http://www.murciaturistica.es/es/turismo.inicio
http://turismo.navarra.com/
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País Basco 

O País Basco ou Euskadi está situado no extremo 

norte oriental da franja cantábrica. Sua capital é 

Vitória-Gasteiz (239 mil habitantes). A região é 

principalmente montanhosa, conformada pelos 

Montes Bascos e a imponente Serra Cantábrica 

no sul. O clima em Euskadi é úmido, com 

abundantes chuvas e temperaturas suaves na 

maior parte do território, à exceção de Alava onde 

faz mais frio e o clima é mais seco.  

 

Na gastronomia basca são famosos os “pinchos”, pequenas porções de pratos que se 

servem nos bares, sendo um bom motivo para percorrer o centro histórico das cidades 

bascas. Link da página web oficial de turismo do País Basco:  

http://turismo.euskadi.net/es/ 

 

 

Cidades autónomas: Ceuta e Melilla 

 

Ceuta (82 mil habitantes) e Melilla (78 mil 

habitantes) são duas cidades autônomas 

espanholas situadas na costa da África. Atraem o 

turista por sua proximidade com o Marrocos e seu 

estilo árabe. O clima é mediterrâneo, tranquilo e 

úmido. A Temperatura anual media é de 19°C. No 

inverno a temperatura média é de 12°C em 

janeiro, e no verão de 25ºC. O principal elemento 

da cozinha dessas cidades é o peixe temperado 

com um toque árabe.  

Link da página web oficial de turismo:  

http://www.ceuta.es/                                                                      

http://www.melillaturismo.com/ 

Museo Guggenheim/Bilbao 

 
Porto de Melilla 

http://turismo.euskadi.net/es/
http://www.ceuta.es/
http://www.melillaturismo.com/

