LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICO
A PARTE MAIS ALTA DO ROCHEDO
St. Michael´s Cave / A Cova de São Miguel: É uma das grutas naturais mais belas
da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial foi preparado para servir de hospital
mas hoje funciona como um auditório. Aqui também se encontra uma zona dedicada
ao turismo mais aventureiro, e pode ser visitada com guias especialistas e para tal é
necessário a marcação prévia da visita.
Apes Den / A Guarida dos Macacos: Esta, é uma das atracções turísticas mais
importantes de Gibraltar. Recomendamos não levarem comida à vista nem tocarem
nos animais, já que eles podem morder. Por alimentar os macacos há uma multa.
Windsor Bridge / A ponte de Windsor: A mais nova atração turística de Gibraltar
não é certamente para os tímidos, mas os mais intrépidos moradores e os visitantes
podem visitar a nova ponte suspensa em Royal Anglian Way ( Caminho Real Inglês ).
Esta façanha espetacular de engenharia tem 71 metros de comprimento, através de
um desfiladeiro de 50 metros de profundidade.
The Skywalk / Viaduto alto: Levantado a 340 metros diretamente acima do nível
do mar, o Skywalk está localizado por cima do ponto mais alto do arranha-céus “The
Shard”, em Londres. O Skywalk de Gibraltar oferece vistas 360º de tirar o fôlego,
abrangendo três países e dois continentes, além de ligações para outros lugares
dentro da Reserva Natural de da parte alta do Rochedo.
Great Siege Tunnels / Os Túneis do Grande Assédio: Escavados pelos
engenheiros do exército britânico durante o Grande Assédio entre 1779-1783, foram
feitos na rocha com ferramentas muito simples e com pólvora. Estes túneis fazem
parte de uns sistemas de defesa, os mais impressionantes de todo o mundo.
World War II Tunnels / Os Túneis da Segunda Guerra Mundial: Durante a
Segunda Guerra Mundial um ataque a Gibraltar era iminente. Por esta razão foi criado
um extenso sistema de túneis que actuavam como mecanismo de defesa.
City under Siege Exhibition / Exposição da Cidade sob o Assédio: Esta
Exposição demonstra as terríveis condições nas que sobreviveram os soldados durante
o grande assédio. O mais deslumbrante deste edifício são as pinturas que ainda se
podem ver nas muralhas.
Moorish Castle / O Castelo Árabe: A origem das fortificações que rodeiam o
Castelo Árabe datam do ano 1160. Estas foram destruídas quando Espanha
reconquistou Gibraltar, durante os anos 1309 e 1333. A Torre da Homenagem, é o
rasgo principal desta construção de 1333, quando Abu´l Asan reconquistou Gibraltar.
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Teleférico: Esta é uma forma divertida de subir ao ponto mais alto do rochedo.
O CENTRO DA CIDADE
Casemates Square / Praça Principal: Nesta praça principal, é onde se encontram
os quartéis britânicos. Inicialmente era o lugar onde se levavam a cabo as execuções
públicas, hoje é o centro comercial e o ponto de convergência social, onde abundam
numerosos restaurantes, cafetarias e lojas.
Gibraltar Crystal / A fábrica de vidro: Esta é uma oportunidade única para poder
ver como os peritos sopradores de vidro dão forma a este material usando métodos
totalmente artesanais.
American War Memorial / O Monumento Americano: Este arco foi construído
nas muralhas da cidade em 1932, para comemorar a aliança e a camaradagem das
armadas britânicas e dos Estados Unidos durante a primeira Guerra Mundial.
Mario Finlayson National Art Gallery / A Galeria Nacional de Arte Mario
Finlayson: A galeria foi inaugurada em 2015, com salas de exposições dedicadas aos
artistas gibraltarinos Gustavo Bacarisas, Jacobo Azagury, Leni Mifsud, e Rudesindo
Mannia. Estes quatro artistas , já falecidos, são considerados os artistas locais mais
famosos e prolíficos. Obras de Mario Finlayson também são mostradas no saguão de
entrada. Além disso, a galeria tem uma pequena sala de projeção que mostra imagens
e entrevistas relacionadas com os artistas expostos.
Fine Arts Gallery, Gustavo Bacarisas Gallery & Gibraltar Exhibition of
Modern Art: / Galeria das Belas Artes, Galeria de Gustavo Bacarisas e
Exposição da arte moderna: Três galerias no interior dos abarrancamentos de
Casemates e perto do bastião de Montagu Bastion que oferecem uma ampla coleção
de peças de arte.
Cathedral of St Mary the Crowned /A Catedral de Santa Maria a Coroada:
Edificada no lugar onde se erguia a mesquita principal, no centro da cidade, esta
catedral foi destruída pelos bombardeamentos do Grande Assédio do século XVIII.
Great Synagogue and Flemish Synagogue / A Grande sinagoga e a
Sinagoga Flamenga: A Grande Sinagoga em Engineer Lane, é uma das mais
antigas da península, construída em 1724. Podemos realizar visitas guiadas à
maravilhosa Sinagoga Flamenga, situada em Line Wall Road.
Gibraltar National Museum / O Museu de Gibraltar: O museu abriga uma
coleção de artefatos originais, gravuras e fotografias antigas de Gibraltar, juntamente
com uma apresentação audiovisual da fabricação dos manequins de Neanderthal, duas
reconstruções forenses muito precisas de uma mulher de Neanderthal e uma criança.
A rica história militar e a diversa história natural do Rochedo também está
representada, enquanto a parte inferior do edifício é sem dúvida um dos Banhos
Árabes melhor preservados da Europa.
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King´s Bastion Leisure Centre / King´s Bastion Centro de Lazer: Encontra-se
situado entre as muralhas de King´s Bastion, as quais foram utilizadas para defender
Gibraltar. Hoje, este espaço foi transformado num centro de lazer onde podemos jogar
aos bolos, patinar sobre gelo, existem também salões de jogos, uma área de internet,
restaurantes, bares, bar/sala juvenil, discoteca, cinemas e um ginásio. Mesmo ao lado
deste centro de lazer pode desfrutar de uma área verde de recreio chamada Parque
da Commonwealth (Commonwealth Park).
Cathedral of the Holy Trinity / A Catedral Anglicana da Santíssima
Trindade: Apesar do seu aspecto árabe, a Santíssima Trindade não foi construída até
1825. Aqui encontra-se enterrado o General Sir George Don. Esta catedral foi
construída sob a sua direcção.
St Andrew´s Church / A Igreja de São André: Na década de 1840, um grupo de
ex-patriotas escoceses fizeram uma colecta de fundos e construíram o templo que
culminou com a abertura da Igreja de São André no dia 30 de Maio de 1854.
Garrison Library / Biblioteca Garrison: Este elegante edifício foi construído sobre
a residência do Governador durante o período espanhol de Gibraltar. Foi inaugurado
em 1793, e nele encontra-se uma importante colecção de obras primas.
King´s Chapel / A Capela do Rei: No seu interior, entre as insígnias de um grande
número de regimentos britânicos, descansam os restos mortais da esposa do que foi
Governador espanhol de Gibraltar em 1648, junto a outros governadores britânicos.
The Convent / O Convento: É a residência oficial dos governadores de Gibraltar
desde 1711. Originariamente, foi fundada como um convento para a Ordem
Franciscana. A mudança da guarda faz-se fora deste recinto várias vezes ao ano.
John Mackintosh Hall: Este é o centro da vida cultural de Gibraltar, um lugar onde
se reúnem assiduamente mais de 200 associações culturais e didácticas.
Trafalgar Cemetry / O Cemitério de Trafalgar: Situado ao sul das muralhas da
cidade, o seu nome deve-se à batalha de Trafalgar (1805) ainda que aqui só se
encontram sepultadas duas pessoas que faleceram nesta batalha.
FORA DA CIDADE
Catalan Bay: Habitado por pescadores genoveses no século XVIII, também foi
considerado pelos catalãs como uma via de escape durante a invasão da Espanha por
parte de Napoleão.
Marinas / Portos Desportivos: Em Gibraltar existem dois portos desportivos: o
Queensway Quay e o Ocean Village, com excelentes lojas, restaurantes com varandas
com vistas para o mar e o Casino de Gibraltar.
Os Golfinhos: Existem excursões para poder ver estes encantadores mamíferos na
baía de Gibraltar. Estas excursões saem do porto de Ocean Village / Marina Bay e do
Ferry Terminal.
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Botanic Gardens & Wildlife Park / Os Jardins Botânicos e o Parque da Vida
Selvagem: A inauguração destes espectaculares jardins teve lugar em 1816. Aquí
também podemos encontrar um auditório ao ar livre e um parque de conservação da
fauna.
Nelson´s Anchorage and 100 Ton Gun / O Fundeadouro de Nelson e o
Canhão de 100 toneladas: O navio HMS Victory foi rebocado a esta baía após a sua
vitória na batalha de Trafalgar. É sobre estas águas onde se encontra o canhão de 100
toneladas fabricado no princípio do século XIX.
Shrine of Our Lady of Europe / A Capela da Nossa Senhora da Europa:
Situada no extremo sul da Rocha, este santuário originariamente era uma mesquita
que os espanhóis converteram numa capela em 1462. Há um museu dentro desta
capela que nos conta a sua larga história.
The Mosque / A mesquita: Este maravilhoso exemplo da arquitectura foi sufragado
pelo rei Fahad Abdul Aziz da Arábia Saudita e finalizado em 1997. Esta mesquita pode
ser visitada dentro de um horário estipulado.
Trinity House Lighthouse / O Farol: O farol de Gibraltar é o único farol
administrado pela Trinity House situado fora do Reino Unido e data do ano 1841.
Monumento de Comemoração ao General Sikorski: Um monumento dedicado ao
general Wladyslaw Sikorki, comandante-em-chefe do exército polonês e primeiroministro da Polónia no exílio, que foi morto em um acidente aéreo no dia 4 de julho de
1943. O conjunto está localizado na Ponta da Europa, perto do farol e da bateria de
Harding. A dedicação da nova estrutura teve lugar no dia 4 de julho de 2013, dia do
70 aniversário do acidente da aeronave B-24 e a trágica morte deste herói dos tempos
de guerra.
Plataforma de observação do complexo de cavernas de Gorham: Esta
plataforma de observação tem uma vista panorâmica que domina as quatro cavernas
de neandertais que fazem parte do patrimônio mundial. As próprias cavernas estão
sujeitas a uma cota anual de visitantes devido à sua sensibilidade arqueológica; esta
facilidade oferece vistas espetaculares e interpretação do lugar sem risco de causar
danos à frágil arqueologia
COMO SE MOVER POR GIBRALTAR
Excursões em autocarro: Pode reservar uma excursão em autocarro antes de
visitar o rochedo ou faça-o através do hotel onde está hospedado em Gibraltar.
Excursões em taxi: Visite e desfrute das atracções num taxi com um guia pessoal.
Se precisar de mais informações relativas à acessibilidade, não hesite em consultar
com os membros da nossa equipe, ou clique neste link
http://www.visitgibraltar.gi/accessibility

Source: Gibraltar Tourist Board, Tel: +350 20045000

E-mail: marketing@tourism.gov.gi, website: www.visitgibraltar.gi
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