"A Mini-Europe oferece uma oportunidade única para ver e apreciar,
em primeira mão, a beleza e a diversidade do nosso continente. A
Europa é um projeto político que nós, no Parlamento Europeu, lutamos
por defender, mas é também um tesouro cultural cujo valor deve ser
aprendido e visto, tanto pelos Europeus como pelos estrangeiros."
Martin SCHULZ

Martin SCHULZ,

Donald TUSK,

Presidente do
Parlamento Europeu.*

Presidente do
Conselho Europeu.*

"Eu disse que a Europa deve ser grande nas coisas grandes e pequenas
nas pequenas coisas. Bem, a Mini-Europaé hoje o único lugar na União
Europeia onde é permitido ser pequeno nas grandes coisas."
Jean-Claude JUNCKER

"Esta ideia, a Europa, revelará a todos as bases
comuns da nossa civilização e criará, passo a passo,
um vínculo semelhante ao que, outrora, forjou as
pátrias."
Robert Schuman

Jean-Claude JUNCKER,

Federica MOGHERINI,

Presidente da
Comissão Europeia.*

Alto Representante da União
para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança.*

Boas-vindas à Mini - Europa.

Thierry MEEÙS
Director de ‘Mini-Europe
Éducation ASBL

Nestes tempos de crise e nestes anos de memórias da guerra de 14-18, não
podemos esquecer que a União Europeia e o Euro mantiveram uma solidariedade
entre os europeus. Há 100 anos, o nacionalismo e a concorrência entre nações
conduziram-nos à guerra.
Este catálogo é indispensável para efectuar a sua viagem através da Mini-Europa
e da União Europeia. Como dizia Robert Schuman, descobrirá o que estes povos,
regiões e países têm em comum… e original.
Visitará um parque de uma qualidade excepcional; as maquetas, todas à escala
1/25, são muito pormenorizadas, o que permite, como em tamanho real, que se
comparem umas com as outras. As maquetas são muito frágeis, pelo que esperamos
que aprecie a sua qualidade e as respeite.
Este parque foi criado especialmente para si e cada um de vós aí encontrará a
sua paixão : o amor pelo passado, o interesse pela União Europeia, a nostalgia de
uma viagem recente, novos projectos de deslocações ou simplesmente um passeio
agradável.
No final deste catálogo, um dossiê europeu fornece mais informação sobre a União
Europeia.
Desejo-lhe uma visita agradável.
*

Em 01.04.2015

Agradeço ao Professor João Nuno Corrêa-Cardoso,
da Universidade de Coimbra, a tradução deste Catálogo.

MINI-EUROPE - Bruparck - 1020 Bruxelles - T (32) 02 474 13 11 - F (32) 02 478 26 75 - www.minieurope.eu
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UM MONUMENTO = UM VALOR EUROPEU
VALORES EUROPEUS : A DEMOCRACIA
A democracia é um valor que tem a sua origem na Grécia (Acrópole) Desenvolve-se nas
cidades (torres e edifícios municipais demonstram a independência das cidades)O Reino
Unido inventará a democracia parlamentar com 2 câmaras (Parlamento) A Revolução
Francesa acrescenta o princípio da igualdade à democracia. Este valor é veiculado pelos
exércitos de Napoleão através da Europa. (Arco do Triunfo). O Berlaymont, sede da
Comissão, evoca um novo tipo de democracia europeia. A democracia merece-se todos os
dias : (Riga, Solidarnosc, Muro de Berlim).
VALORES EUROPEUS : O ESPÍRITO DE AVENTURA
A importância das zonas costeiras levou os Europeus
à descoberta : com Cristóvão Colombo (Coluna de
C. Colombo), os Europeus lançam-se a todos os
mares e colonizam. Pelo contrário, os Chineses não
retiraram quaisquer vantagens das suas grandes
expedições feitas 70 anos antes de Colombo. A Torre
de Belém, ‘ferrolho’ do Tejo, é um outro símbolo das
Descobertas. As modernas descobertas dirigem-se
para o espaço : foguetão Ariane e satélite Galileu.

Junco chinês de Zeng He
comparado com a nau
Santa Maria de Colombo.

VALORES EUROPEUS : O ESPÍRITO EMPREENDEDOR
Banca, letra de crédito, sociedades comerciais, seguros, notas, mercado de câmbios
constituem a evolução europeia do comércio. A Liga Hanseática vai agregar cidades como
Lubeque, Gdansk, Bruges e Riga. A Hansa do Norte liga Londres e Bruges. Os artesãos
vão organizar-se em corporações ( casa das guildas em Antuérpia, Gand e Bruxelas, a
mansão de Artus em Gdansk…). Actualmente, a União Europeia é o primeiro produtor e
o primeiro mercado do mundo. Os portos europeus permanecem os mais importantes do
mundo.
VALORES EUROPEUS : A TECNOLOGIA
A Europa herdou do mundo grego o espírito de análise. A Renascença trouxe
o Homem para o centro do Universo. Tal torna-se um método de trabalho, uma
doutrina e um sistema educativo.Os navios, os moinhos (que, na Holanda, servem sobretudo para secar os ‘polders’), a Torre Eiffel, os aviões Airbus, o túnel sob o Canal da Mancha
e o foguetão Ariane constituem êxitos tecnológicos. Desde 2001 que a União Europeia é o
primeiro produtor de alta tecnologia.
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VALORES EUROPEUS : A CULTURA E A SUA EXPANSÃO
A cultura e a sua expansão encontram-se ilustradas na Mini-Europa por uma
universidade, as casas de Shakespeare, os moinhos de La Mancha de Cervantes, a
casa onde nasceu Beethoven, os museus Curtius e Beaubourg e a Bolsa de Copenhaga.
As grandes exposições universais são mostradas através da Torre Eiffel e do Oceanário
de Lisboa.
De facto, os edifícios são testemunhos da nossa cultura, tendo em conta o estilo, a decoração ou a utilização de cada um.
VALORES EUROPEUS : A HERANÇA CRISTÃ
O Cristianismo moldou a Europa : religião, arte, educação, comércio, política, doutrina
social. Durante a Idade Média, a peregrinação a Santiago de Compostela é também uma
cruzada do Ocidente pela « reconquista » da Espanha.
As ordens religiosas, como a Ordem Teutónica, tornaram-se verdadeiros potentados
comerciais e militares (Castelo de Alden Biesen).
VALORES EUROPEUS : A DOUTRINA SOCIAL
Inspirada pelos princípios cristãos, pela Renascença e pela igualdade revolucionária francesa, a doutrina social continua a influenciar fortemente a Europa. A Europa consagra 30%
do seu PIB à protecção social (assistência na doença e no desemprego, pensões, etc). As
salinas reais ilustram a doutrina social no tempo de Luís XIV.
NOVOS VALORES EUROPEUS : LAICIDADE E INTERCULTURALIDADE
A laicidade (separação entre Estado e Religião) é um valor cada vez mais disseminado
na Europa. A laicidade é largamente tributária da Revolução Francesa e da Declaração
sobre os Direitos do Homem. A interculturalidade provém de um contacto constante entre
Europeus e entre estes e não-Europeus. A mobilidade sempre se verificou na Europa, o que
é atestado por numerosos monumentos.
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Fonte : wikipedia

União Europeia
Bruxelas Estrasburgo
Luxemburgo

Superfície (km2)
População (em milhão)
Habitantes/km2
PIB (mil bilhão€)
PIB/hab (PPC), Nível de vida

4.500.000
509
115
11.706
23.452

Capital

EUA
Washington
DC
9.827.000
315
34
11.600
37.073

JAPÃO
Tóquio
378.000
127
337
3.197
20.373

RÚSSIA
Moscovo

CHINA
Pequim

INDIA
Nova Deli

17.075.000
143
8
1.830
12.967

9.707.000
1.354
140
6.765
5.040

3.287.000
1.210
372
3.441
2.851

(Nível de vida = PIB em Paridade de poder de compra)

“Monumento oferecido pela
Comissão Europeia”

EUROPA (BRUXELAS)

EUR

Capital da UE, Bruxelas acolhe numerosas
Instituições, nomeadamente a Comissão, o
Parlamento e o Conselho de Ministros. Aí trabalham 30.500 funcionáros, que ocupam 77 edifícios. O BERLAYMONT EUR 1 é o edifício principal da Comissão. Este edifício tem 13 andares e
mais de 1000 gabinetes. Situa-se em Bruxelas,
no Largo R. Schuman. Schuman é um dos pais
fundadores da C.E.
O nome provém do Mosteiro de Berlaymont,
que
 existia naquele local.

EUROPA

EUR

Nesta casa situada na proximidade de Paris, Jean
Monnet e alguns colaboradores prepararam a
Declaração de Robert Schuman, ponto de partida
da União Europeia.
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“Nós não coligamos os Estados, unimos os
homens”.
Jean Monnet.


Descer até à parte inferior do parque, em direção à Dinamarca.

DINAMARCA

DK 2
DK 3

●
●

DK 1

Monarquia
Capital : Copenhaga
Superficie : 43.000 km2
População : 5,6 milhões
Número de habitantes / km2 : 128
Membro da UE desde : 1973
Festa nacional : 5 de Junho
Hino nacional : Der er et yndigt land
Nível de vida (100=EUR 28) : 121

• A Dinamarca é formada por 406 ilhas, das quais 97 são
habitadas. Nenhum local da Dinamarca se encontra a mais de
50 km do mar.
• É particularmente difícil calcular a superfície da Dinamarca
devido ao regime das marés. Em determinados locais, na maré
baixa, o mar chega a recuar 10 km.
• Os impostos são muito elevados na Dinamarca: oscilam entre
51% e 68%, em função dos rendimentos.
•A
 s ilhas Féroé e a Groenlândia são autónomas desde 1979 e não fazem parte da União
Europeia.
•O
 ponto mais elevado da Dinamarca tem 173 metros de altura.
•N
 a Dinamarca, 70% das mulheres trabalha. É a percentagem mais elevada da UE

TRELLEBORG

DK

Dinamarca… o grande Norte faz-nos pensar imediatamente nos Vikings, esse povo rude que,
por volta do ano 1000, sulcou todos os mares,
pilhou as costas da Europa e se aventurou até
à Península Ibérica e à Península Itálica. O aquartelamento mais célebre, reconstruído, é o de
Trelleborg DK 1 , uma fortificação circular, protegendo 31 “casas alongadas”, rodeadas de canais
e de muralhas. Mais de 1.500 militares, alguns
com as mulheres e filhos, encontravam-se aquartelados nesta fortificação, tendo em vista as suas
investidas ultramarinas.
Pensa-se que os Vikings terão descoberto a
América
do Norte em 801, no decurso das

suas incursões marítimas.
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COPENHAGA

DK

O Nyhavn DK 2 (o Porto Novo) possui inúmeros
edifícios coloridos que dão ao bairro um aspecto
animado. Foram os holandeses que atribuíram tal
ambiente a este local. Nos séculos XVII e XVIII,
Nyhavn foi um porto comercial importante.
Hoje em dia, a sua vocação é funda- mentalmente

turística e os marinheiros aí se tatuam,
como o chegou a fazer Frederico IX.

COPENHAGA

DK

A Bolsa DK 3 , magnífico edifício renascentista do
século XVII, foi construído por ordem de Cristiano
IV para dar um novo impulso à vida económica
dinamarquesa. Observe-se a sua belíssima torre
de cobre, de que a flecha é formada por quatro
caudas de dragão e por três coroas: a dinamarquesa, a sueca e a norueguesa (tal como
sobre a Torre de Estocolmo!).
A palavra Bolsa é adoptada do neerlandês Van
der
 Beurs, nome de um homem que possuía
uma taberna em Bruges.

do direito

do avesso

A UNIÃO EUROPEIA (ORIGEM).

• A bandeira da União Europeia é constituída por um círculo fechado de 12 estrelas
douradas. Estas 12 estrelas amarelas nunca representaram os 12 países da
Europa – o número 12 exprime o símbolo da perfeição.
• A origem da palavra Europa virá do fenício Ereb que significava sombra,
ocidente.
• Em grego, a palavra Europa significa grandes olhos. Na mitologia grega,
a palavra Europa designava, inicialmente, uma jovem e bela fenícia, sequestrada
por Zeus.
• O dia 9 de Maio, data do aniversário da Declaração de Schuman, tornou-se na data
de aniversário da União Europeia.
• A nova divisa da União Europeia é Unida na diversidade.
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SUÉCIA

SE 1
●

Monarquia
Capital : Estocolmo
Superficie : 441.000 km2
População: 9,5 milhões
Número de habitantes / km2 : 22
Membro da UE desde : 1995
Festa nacional: 6 de Junho
Hino nacional : Du gamla du fria
du fjällhöga Nord
Nível de vida (100=EUR 28) : 118

• Sverige (Suécia) significa Reino dos Svear (principal etnia por
volta do ano 800 d. C.)
• Nobel, industrial e inventor da dinamite, legou a sua fortuna para a
criação dos Prémios Nobel.
• 20% dos homens gozam da licença de paternidade aquando do
nascimento dos seus filhos.
• Em 1967, numa noite, a circulação automóvel passou da faixa da
esquerda para a faixa da direita.
•S
 anta Lúcia celebra-se a 13 de Dezembro na Suécia. A santa simboliza a luz. A jovem
rapariga escolhida para encarnar Santa Lúcia transporta consigo café, pequenos pães
de açafrão e biscoitos de canela e de gengibre.
•O
 s suecos festejam o solstício do Verão dançando à volta de uma cruz decorada com
ramos (Midsommar).
•P
 ippi Längstrump (Fifi Brindacier) é um personagem imaginário, conhecido por todas as
crianças (autor: Lindberg).

ESTOCOLMO

SE

No princípio do século XX, Estocolmo necessitava urgentemente de uma nova CÂMARA
MUNICIPAL SE 1 . Foram precisos 12 anos para
erigir a Câmara Municipal e a inauguração ocorreu em meados do Verão de 1923. O edifício foi
construído no estilo nacional romântico.
Os cidadãos de Estocolmo tiveram a oportunidade

de subsidiar a cobertura do tecto em
cobre. Em troca de 25 coroas, os cidadãos
recebiam a sua própria telha. Cada placa de
cobre era numerada. O nome do doador e o
número da sua telha foram anotados no “livro
do cobre”. O rei Gustavo V comprou a primeira
placa e procedeu, pessoalmente, à sua colocação no tecto.
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FINLÂNDIA

FI 1
●

República
Capital : Helsínquia
Superficie : 338.000 km2
População : 5,4 milhões
Número de habitantes / km2 : 16
Membro da UE desde : 1995
Festa nacional : 6 de Dezenbro
Hino nacional : Oi Maamme
Nível de vida (100=EUR 28) : 113

• As palavras do Hino Nacional finlandês são uma glorificação
da Natureza: “O azul dos nossos lagos e a neve dos nossos
Invernos, eis as cores da Finlândia.” Topelius
• Na Lapónia, entre os meses de Maio e de Julho, o sol da meianoite abraça o céu. Entre Novembro e Janeiro, pelo contrário,
desaparece completamente: é a longa noite polar.
• A Finlândia recupera cerca de 10 km2 ao mar, por ano. Este
fenómeno fica a dever-se ao levantamento terrestre provocado
pelo degelo dos glaciares.
•7
 0% da superfície da Finlândia é constituída por florestas, das quais 54,7% são
particulares. Na Finlândia, o “país dos mil lagos” (187.888, na realidade), a água ocupa
uma superfície de 10% do território.
•H
 á mais saunas do que automóveis na Finlândia (1,6 milhões).
•O
 finlandês é uma língua fino-úgrica. Em finlandês, Finlândia é Suomi.
•A
 Finlândia possui uma minoria de suecos (5,9%). O sueco é, na Finlândia, uma das
línguas oficiais.

SAVONLINNA

FI

O Castelo d’Olavinlinna FI 1 foi erigido em 1475.
Este magnífico castelo é importante devido à sua
posição estratégica sobre o longo canal que liga
numerosos lagos. O castelo era um ponto de defesa na fronteira com a Rússia. Através das Óperas
de Verão, o castelo tornou-se, mais do que nunca,
num centro de encontro entre o Oeste e o Leste.
" Com a colaboração da Finlândia "
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ESTÓNIA
EE 1
●

República
Capital : Tallinn
Superficie : 43.700 km2
População : 1,3 milhões
Número de habitantes / km2 : 30
Membro da UE desde : 2004
Festa nacional : 24 de Fevereiro
Hino nacional : Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
(O meu país natal, meu orgulho e minha alegria)
Nível de vida (100=EUR 28) : 64

• A Estónia foi independente entre 1918 e 1940 e, mais tarde,
de novo, em Agosto de 1991.
• O estónio é uma língua fino-úgrica, com um alfabeto de 32
letras, 14 declinações e um sistema quantitativo que distingue
os conceitos de um, de dois e de vários.
• A bandeira estónia foi adoptada em Setembro de 1881, pelos
estudantes da Universidade de Tartu.
• O Báltico é o mais jovem mar do nosso planeta e o seu
aparecimento deve-se ao degelo das neves da Escandinávia.
•A
 partir de 1988, os movimentos de contestação, em especial, no decurso dos
festivais de canções – o que lhe atribuiria o nome de Revolução Cantante – conduzem à
independência em 1991.
•A
 23 de Agosto de 1989, 6 milhões de Bálticos criam uma cadeia humana entre Tallinn,
Riga e Vilnius para reclamarem a independência.
•O
 s estónios nunca tiveram o seu próprio monarca.
•P
 erto de 70% da população vive nas cidades.

TALLINN

EE

Tallinn, Cidade dos Dinamarqueses, é apelidada
desta forma desde a sua conquista pelo rei dinamarquês Valdemar I, em 1219. O enorme porto
de mar (reconstruído em 1529) e a torre dos
canhões, conhecida como Margarida, a Gorda
EE 1 , integram um fantástico e bem conservado
conjunto da muralha medieval de 4 kms que circundava a cidade. Naquela época, Tallinn – como
Bruges e Lubeque – pertencia à Liga Hanseática e
era uma importante escala na rota para a Rússia.
A UNESCO reconheceu o carácter medieval de
excepção de Tallinn.
A designação de Margarida, a Gorda, poderá
estar
relacionada com a rainha Margarida da

Dinamarca.
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LETÓNIA
●

LV 1

República
Capital : Riga
Superficie : 65.000 km2
População : 2,1 milhões
Número de habitantes / km2 : 34
Membro da UE desde : 2004
Festa nacional: 18 de Novembro
Hino nacionall : Dievs, Svētī Latviju !
(Deus honra a Letónia!)
Nível de vida (100=EUR 28) : 52

• A famosa rota dos Vikings aos Gregos partia da Escandinávia,
atravessava o território da actual Letónia e dirigia-se para a
antiga Rússia e o Império de Bizâncio.
• 1/3 da população vive na capital.
•A
 Rússia desenraizou imensos letões. Actualmente, não representam mais do que 60%
da população e 30% da população é de origem russa. Esta situação coloca problemas de
integração.
•A
 Letónia deve o seu nome aos antepassados dos letões, isto é, às tribos (letgales) ou
(latviens) – povo indo-europeu.
•O
 letão é uma língua báltica de origem indo-europeia tal como o lituano.

RIGA

LV

O Monumento da Liberdade LV 1 representa a
Letónia enquanto jovem nação. Criado por Karlis
Zale, entre 1931 e 1935, um pouco depois da primeira independência, em 1918, este monumento
adquiriu uma importância simbólica durante a ocupação soviética. O monumento descreve o símbolo
feminino da liberdade. Aos seus pés, encontramse diferentes esculturas representando valores
tais como o trabalho, a família, a força da nação,
a espiritualidade e ainda alguns acontecimentos
históricos. Ao centro, situa-se a representação da
mãe-pátria.
As três estrelas nas mãos da Liberdade simbolizam

as três regiões da Letónia: Kurzeme,
Vidzeme e Latgale.
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LITUÂNIA

●

LT 1

República
Capital : Vilnius
Superficie : 65.300 km2
População : 2,9 milhões
Número de habitantes / km2 : 54
Membro da UE desde : 2004
Festa nacional: 16 de Fevereiro
no Hnacional : Tautiska Giesmé
(Canção nacional)
Nível de vida (100=EUR 28) : 55

• A Lituânia está entre os primeiros produtores mundiais de linho.
• Muitas cruzes em madeira ou em ferro forjado (da arte sacra)
são reconhecidas como património mundial pela UNESCO.
• LA Lituânia é o único dos três países bálticos (Estónia e
Letónia) no qual 98% dos residentes de expressão russa se
naturalizaram.
•N
 a retirada do exército de Napoleão da Rússia, 80.000 franceses morreram em solo
lituano e aí foram sepultados.
•O
 basquetebol é o desporto nacional da Lituânia (foram Campeões da Europa em 2003).
•O
 centro geográfico do Continente Europeu situa-se a 25 kms a norte de Vilnius.
•O
 lituano é uma língua antiga, próxima do sânscrito.

VILNIUS

LT

A Universidade de Vilnius LT 1 foi fundada em
1579 pelos Jesuítas, no centro da velha cidade,
perto do palácio episcopal. O barroco lituano é
o principal estilo deste magnífico conjunto, de
que 6 das 13 alas estão aqui representadas. A
principal combina três estilos arquitectónicos: o
maneirismo, o barroco e o clássico. A ala barroca
do Observatório apresenta os signos do Zodíaco
e inscrições latinas.
O Observatório Astronómico, o 4º na Europa,
foi
 fundado por Elzbieta Puzynowa em 1753.
" Monumento oferecido pelo Governo lituano. "
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PAÍSES BAIXOS

NL 7 NL 8

NL 12
NL 13

NL 10
NL 11

●

●
●

NL 6

●
●●

●
●

NL 4
●

NL 5

NL 3

●

NL 9

Monarquia
Capital : Amesterdão
Superficie : 41.500 km2
População : 16,7 milhões
Número de habitantes / km2 : 402
Membro da UE desde : 1952
Festa nacional : 30 de Abril
Hino nacional : Wilhelmus van Nassau
Nível de vida (100=EUR 28) : 131

NL 2

NL 14 NL 15 NL 1
• O país tem mais de 19.000 kms de pistas para ciclistas. 8 em
cada 10 habitantes possuem uma bicicleta.
• 80% da população neerlandesa goza férias, pelo menos, uma
vez por ano. São os europeus que mais mudam de ares durante
as suas férias.
• Em Janeiro de 1995, por causa da subida das águas que
provocou a derrocada dos diques, 250.000 holandeses tiveram
de ser evacuados.
• Em
 Aalsmeer, realiza-se o maior mercado do mundo de flores cortadas, com 12 mil
milhões de vendas anuais. 50% destina-se à exportação.
•M
 ais de metade da superfície dos Países Baixos encontra-se abaixo do nível do mar.
•O
 s Países Baixos possuem a mais elevada densidade populacional da Europa (480
habitantes por km2), depois de Malta.

MAASTRICHT

NL

Maastricht é a mais antiga e meridional das
cidades neerlandesas. Foi aqui que se redigiu
o Tratado de Maastricht, tratado fundamental
para o futuro da União Europeia. A CÂMARA
MUNICIPAL NL 1 é um edifício tipicamente neerlandês e foi construído em meados do século XVII,
segundo os desenhos de Pieter Post.
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A sua particularidade reside numa escadaria
dupla
que testemunha o curioso juramento de

dupla lealdade da cidade. De facto, esta encontrava-se sob a autoridade dos Estados Gerais,
por um lado, e sob a autoridade do PríncipeBispo de Liège, por outro. Para evitar que os
respectivos delegados entrassem no edifício
uns atrás dos outros, equipou-se a Câmara
Municipal de uma escadaria de honra dupla.

HOENSBROEK

NL

As suas paisagens e as suas casas conferem ao
Limburgo meridional uma atmosfera estrangeira
aos Países Baixos. O Castelo de Hoensbroek
NL 2 – perto de Heerlen – reforça esta impressão.
É, de facto, o trabalho de um arquitecto de Visé
que recebeu, em meados do século XVII, instruções para substituir o forte medieval pelo actual
castelo, em estilo renascença da região mosana.
O enorme complexo, completamente rodeado
por
 água, compreende uma quinta e estruturas de serviço de apoio que datam da mesma
época.

OOTMARSUM

NL

A cidade de Ootmarsum situava-se antigamente
no eixo comercial que ligava o oeste dos Países
Baixos às cidades hanseáticas da Alemanha do
Norte. A cidade, aliás, conservou amplamente as
suas características medievais. No centro, está
a IGREJA CATÓLICA NL 3 , de estilo românico-gótico. A praça da igreja está rodeada por
um labirinto de ruas, praças e ruelas em que as
Casas de mercadores e as Casas Campestres
NL 4 foram sendo construídas entre os séculos
XVII e XIX.
Em frente à igreja está uma estátua em
bronze
representando os Poaskeerls. Durante

a Páscoa, os Poaskeerls percorrem, de mãos
dadas, as ruelas do centro, cantando cânticos pascais. Este acontecimento denomina-se
Vlöggelen. .

A GEOGRAFIA DA UNIÃO EUROPEIA.
• Qual é o ponto mais ocidental da União Europeia? Guadalupe.
• A União Europeia estende-se por três continentes: para além da Europa
continental, fazem parte da União Europeia todos os Departamentos Ultramarinos
franceses (DOM) – detentores de um estatuto especial –, assim como as
Ilhas portuguesas dos Açores e da Madeira , as Ilhas Canárias e os enclaves
espanhóis de Ceuta e de Melilla, na costa marroquina. Não fazem parte da UE os
Territórios Ultramarinos franceses (TOM), as colónias britânicas, as dependências
neerlandesas, as dependências dinamarquesas (as Ilhas Féroé, Groenlândia), os
micro-Estados como o Vaticano, São Marinho, Andorra, Mónaco, Liechtenstein,
nem Gibraltar.
• A Groenlândia é a única região que fez parte da UE e da qual se retirou em 1982.
• A Europa é o continente que conhece a maior densidade de fronteiras (40.000 kms).
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Monarquia
Capital : Bruxelas
Superficie : 30.500 km2
População : 11,1 milhões
Número de habitantes / km2 : 361
Membro da UE desde : 1952
Festa nacional : 21 de Julho
Hino nacional : La Brabançonne
Nível de vida (100=EUR 28) : 116

• O belga é o maior consumidor de batatas fritas.
• O belga consome 8 kgs de chocolate por ano.
• Metade da energia produzido na Bélgica é de origem nuclear.
• A produção belga de diamantes representa 70% da produção
mundial, de que Antuérpia é o maior centro.
• A Bélgica é o país da União Europeia que exporta a maior parte
da sua produção.
•A
 Bélgica está dividida em três comunidades e em três regiões. As comunidades são
a flamenga, a francófona e a germanófona. As regiões são a Flandres, a Valónia e
Bruxelas. Uma arquitectura política bastante complexa.

LIEGE

BE

Alta e imponente, a Casa Curtius BE 1 é um
exemplo intacto do estilo Renascença em país
mosano. Foi construída entre 1600 e 1610, por
ordem de Jean de Corte. Nobilitado pelo rei de
Espanha e imperador da Alemanha, latinizou o seu
nome para Cursius. Decidiu consagrar parte da
sua riqueza a obras de caridade, como também à
sua magnífica casa.
Liège foi o maior centro belga de fabrico de
armas.
A sua situação geográfica privilegiada,

ao longo do Meuse, permitiu o estabelecimento de um comércio de armas com diversas
cidades europeias.
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"Com o apoio da Comunidade Valónia-Bruxelas"

CELLES

BE

Suspenso no vale do Ry (pequeno afluente do
Lesse), sobre um rochedo situado num local estratégico, o impressionante Castelo Medieval de
Veves BE 3 possui uma atmosfera de cidadela
elegante, com inúmeras torres. Destruído em
1466, foi imediatamente reconstruído.
O castelo foi sempre habitado pela mesma
família
e encontra-se ainda totalmente mobi
lado. Dá-nos, deste modo, um excelente retrato
do que deveria ter sido a vida na Idade Média.
"Com o apoio da Comunidade Valónia-Bruxelas"

DINANT

BE

A Igreja de Nossa Senhora ou a Colegiada
de Dinant, de estilo gótico, deve a fama à sua
localização perto da Cidadela. A conhecida torre
em forma de pêra – que não se previra no início – contribui igualmente para tal fama. Apesar
dos danos causados pelos desprendimentos de
pedras e bombardeamentos, a igreja foi sempre
restaurada.
BE 4

Dinant recebeu o nome de cidade-fortaleza por
causa
da sua cidadela que se encontra sob as

rochas.
"Com o apoio da Comunidade Valónia-Bruxelas"

BRUXELAS

BE

A Grand-Place de Bruxelas, decorada nos anos
pares (no dia 15 de Agosto) por um magnífico
tapete de flores, é uma das mais belas praças
da Europa. A CÂMARA MUNICIPAL BE 5 , de
estilo gótico, está decorada por 294 estátuas do
século XIX. No cimo da torre – com uma altura de
96 metros e construída por Jean van Ruysbroeck
(1149) –, está a estátua de S. Miguel, patrono da
cidade. Em toda a volta da praça, foram construídas as Casas das Corporações BE 6 , após o
bombardeamento francês de 1695. A Casa do
Rei foi erigida no século XVI, por Carlos V, substituindo a velha Halle aux pains (Broodhuys em
neerlandês). Actualmente, funciona aí um museu
com o guarda-roupa do Manneken-Pis.
A maqueta completa da Grand-Place custou
 cerca de 350.000 euros, representando
19.000 horas de trabalho.
«Com o apoio da Comunidade Valónia-Bruxelas»

15

