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SIGA O GUIA

Descubra toda a Europa em poucas horas e viva uma 
experiência única! Explore as cidades, os edifícios, a 
história, as inovações do velho continente... Mergulhe 
no passado, saboreie o presente e imagine o futuro da 
Europa.

 Ao longo do percurso encontrará uma descrição e 
 algumas curiosidades sobre todos os monumentos. 
 Está perdido? Cada monumento tem uma placa 
 com o respetivo nome.

 As anotações sobre os legados do passado, 
 situadas ao lado dos monumentos, ilustram o 
 período em questão: 
 p. 15, 22, 30, 31, 36, 38, 40, 46, 52, 63

 Informações sobre a UE: 
 p. 02, 03, 08, 10, 17, 19, 29, 34, 42, 49, 55

E, ao longo de todo o guia, fique a 
conhecer as curiosidades que mais 
lhe interessam de acordo com as 

siglas temáticas:

GEOGRAFIA

NOS  
BASTIDORES

HISTÓRIA

EUROPA

DIVERSÃO E  
MEXERICOS

ARTE E  
ARQUITETURA

Um fio 
vermelho

Vá mais longe e encontre o fio vermelho do guia... os vários legados 
que ligam e marcam a história da Europa e dos Europeus. Aprenda mais 

sobre as influências que moldaram a Europa atual.BOA VISITA!

Bem-vindo à Mini-Europe

Tem perante si dois símbolos da construção europeia:  
a sede da Comissão Europeia e a casa onde Jean Monnet escreveu o discurso 
que levaria os fundadores a criar as bases da União Europeia. Com efeito, 
qualquer instituição assim tão forte depende sempre dos homens.

Estes dois edifícios ilustram a razão de ser da Mini-Europe: um mundo em 
miniatura que me permite partilhar convosco a minha visão da União Europeia.

Os monumentos e os cenários serão o mapa do seu percurso. Simbolizam as 
grandes épocas, os legados que marcaram os europeus, que originaram os 
nossos valores comuns e levaram à criação da União Europeia.

Este guia irá ajudá-lo a descobrir esses legados e valores democráticos, que se 
materializam atualmente nas câmaras municipais, no parlamento britânico, no Arco do Triunfo em 
Paris e na sede da Comissão Europeia, e também simbolizados pela animação da queda do Muro de 
Berlim.

Tal como a exposição "Spirit of Europe" no final do percurso, abordamos não só os sucessos mas 
também os grandes desafios que a União Europeia enfrenta num mundo em globalização.

Obrigado a todos os que partilharam comigo a paixão pela história contada pela Mini-Europe.  Não 
hesite em partilhar connosco os seus comentários ou sugestões.  Tal como a União Europeia, o 
parque está em constante mudança. Constrói-se consigo!

Boa descoberta e, acima de tudo, divirta-se muito!

THIERRY MEEUS 
Diretor da Mini-Europe  
Education asbl

“Eu disse que a Europa devia ser grande 
nos grandes desafios e pequena nos 
pequenos desafios. Bem, a Mini-Europe 
é agora o único lugar da União Europeia 
onde lhe é permitido ser pequena em 
relação às coisas grandes!”

JEAN-CLAUDE JUNCKER 
Presidente da Comissão  
Europeia de 2014 a 2019

Comissão Europeia

Casa de Jean Monnet

Período megalítico
Templo de Mnajdra

3600 - 2500 a.C.

a Grécia Antiga 
Acrópole 
500 a.C.

Herança 
celta

Império romano
Porta Negra 

c. 180

Idade Média
Castelo de 

Guimarães c. 950

Idade viking
Trelleborg

c. 980

o Renascimento
Villa Rotonda 

1592

Colonialismo 
Torre de Belém 

1515 - 1519

As luzes 
Royal Crescent 

1767 - 1774

Revolução francesa 
Arco do Triunfo 

1806 - 1836

Revolução industrial 
Royal Salt Works 

1775 - 1779

Era moderna
Notre-Dame-du-Haut 

1951 - 1956

Era pós-moderna 
Centro Georges Pompidou 

1977

guerra 14-18
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Juntos, os países da União são mais fortes na 
promoção da sua qualidade de vida e da sua 
visão.

JUNTOS PELA PAZ
A construção europeia possibilitou a colaboração 
entre países que eram antigos rivais, depois de 
séculos de guerras. 70 anos é o período de paz 
mais longo desde a queda do império romano.

JUNTOS POR UM NÍVEL DE VIDA 
ELEVADO
O mercado único e a circulação de bens e 
capitais possibilitaram um desenvolvimento 
sem precedentes. Os europeus estão entre os 
habitantes mais ricos do planeta, com uma das 
melhores distribuições de riqueza entre os todos 
os habitantes.

 

JUNTOS PARA ENFRENTAR OS 
NOVOS DESAFIOS
A União Europeia continua a ser um dos 
principais intervenientes a nível mundial, 
mas o desenvolvimento global reduziu a sua 
importância. Em 1989, no início da Mini-Europe, a 
União Europeia representava ainda:

• 10% da população mundial, contra 6,8% em 
 2018 e certamente menos de 6% em 2030. 

• 25% do comércio mundial contra 15 em 2018. 

Individualmente, os países que a compõem 
deixariam de ter capacidade de concorrência face 
às novas potências económicas.

JUNTOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO MUNDIAL
A União Europeia e os seus países membros 
contribuem com quase 50% da ajuda 
internacional. A essa ajuda juntam-se os esforços 
diplomáticos da União Europeia num mundo em 
constante mudança. 

Candidato 
potencial

França

EspanhaPortugal

Malta Chipre

Itália

Grão-Ducado  
do Luxemburgo

Polónia

República Checa

Áustria
Eslováquia

Hungria
Roménia

Bulgária

Grécia

Croácia

Eslovénia

LituâniaDinamarca

Alemanha

Holanda
Bélgica

Reino Unido

Irlanda

Noruega

Suécia

Finlândia

Letónia

Estónia

→ Direção da visita: desça até ao fim do parque 
em direção à Dinamarca.

A União Europeia: porquê?

Açores (P)

Madeira (P)

Ilhas Canárias (E)

Guadalupe (F)

Martinica (F)

 Reunião (F)

Maiote (F)

São Martinho (F)

Guiana 
Francesa (F)

Ceuta (E) Melilha (E)

Orgulho de ser EUROPEU (fmi 2019)

CHINA : 

ÍNDIA : 

CHINA : EUA : 

RÚSSIA : 
ÍNDIA : 

RÚSSIA : 

UK : UK :

UK :

ÍNDIA : 

CHINA : 
EUA : 

EUA : 

RÚSSIA : 

UE 27 : UE 27: 
UE 27 : 

POPULAÇÃO  
(Milhões)

PIB em M$ 
(padrão do poder de compra)

PIB por habitante em $
(padrão do poder de compra)

27 países membros

 65.110

8.380

 19.500

29.640

 42.740

 1.400

 1.350

 27.380

 4.350

 11.330
 329

 21.440

 444

 147

 67  3.130

 46.330

 19 640
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As ilhas Faroé e a Gronelândia são territórios autónomos 
desde 1979, mas permanecem vinculados à Dinamarca. No 

entanto, não fazem parte da União Europeia.

Trelleborg ZEALAND
980 – Estilo medieval escandinavo

O mais famoso acampamento Viking reconstituído é o de 
Trelleborg, uma fortaleza circular que abrigava 31 "casas 
alongadas" rodeadas por canais e muralhas. Ali ficavam 
alojados 500 a 800 soldados, muitas vezes acompanhados 
pelas esposas e filhos, antes de partirem nas viagens pelo 
mar. Haroldo, o Dente-Azul (958-987), Rei da Noruega e da 
Dinamarca, mandou construir cinco fortalezas deste tipo. A 
história conta que este rei também introduziu o cristianismo na 
Dinamarca.

Esqueça os Vikings das séries de 
televisão... ao contrário que se 
pensa atualmente, os Vikings 
nunca usaram capacetes com 
chifres.

Porta de entrada estratégica para o Mar Báltico, 
o território da Dinamarca era, nessa altura, muito 
mais amplo. O país é composto por 406 ilhas e 
cercado pelo mar. Os Vikings partiram dos países 
escandinavos (Dinamarca, Suécia e Noruega) à 
descoberta da Islândia, da Gronelândia… 

COPENHAGA
Trelleborg 

DINAMARCA
Reino Unido 

43.000 km2

Nível de vida:
100 = média da UE

1973

5,7 milhões  125/100

O escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, famoso pelos seus romances e pelos 
seus "contos de fadas", viveu em Nyhavn.  Foi lá que escreveu, entre outras obras, o conto 

"A Princesa e a Ervilha". Foi autor de muitos contos da tradição europeia, que foram 
traduzidos para 125 línguas.

Nessa mesma torre de latão, podem-
os observar também as 4 caudas 

de dragão entrelaçadas que foram 
colocadas no edifício para o proteger 

de ataques e incêndios.

Bolsa de Valores de 
COPENHAGA
1619-1640 – Renascimento Nórdico

Para dar um novo impulso à economia dinamarquesa, 
o rei Cristiano IV ordenou a construção da Bolsa de 
Valores de Copenhaga. Para se designar Rei dos três 
países escandinavos (Dinamarca, Noruega e Suécia), 
mandou colocar 3 coroas no topo da torre de latão. 

Nyhavn COPENHAGA
1670-1673

Os muitos navios de madeira e as coloridas 
fachadas portuárias confirmam a importância 
de Nyhavn enquanto porto comercial nos 
séculos XVII e XVIII.  A construção deste porto 
contou com o saber-fazer holandês e com 
a mão-de-obra dos prisioneiros suecos da 
guerra dinamarquesa-sueca (1658-1660), que 
escavaram as fundações das casas. Atualmente 
o porto é turístico, mas os marinheiros gostam 
de ir lá tatuar-se, tal como o Rei Frederico IX do 
Séc. XX. 

O legado Viking (Séculos VIII a XI) 

Os Vikings escandinavos mudaram profundamente as estruturas sociais 
e políticas dos povos europeus, que foram obrigados a defender-se 
e a organizar e centralizar o poder. Marinheiros de grande nível, os 
Vikings enriqueceram o comércio, sobretudo através da circulação de 
metais preciosos e do estabelecimento de novas rotas que incluíam 
cidades portuárias e mercados. Foi assim que aproximaram os países 
escandinavos do resto da Europa. As suas leis civis e o seu sistema de 
justiça estão na origem de nossos tribunais modernos.
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ESTOCOLMO

À direita do edifício, observe o sarcófago banhado a ouro de Birger Jarl (1200-1266). Embora vazio, 
este túmulo homenageia o fundador de Estocolmo e os homens que deram origem ao império 
sueco.

Câmara Municipal de ESTOCOLMO
1911-1923 – Estilo românico nacional

Desde que foi construída, a Câmara Municipal de Estocolmo passou a acolher 
anualmente o banquete Nobel. No topo da sua torre erguem-se as 3 coroas, 
o emblema nacional da Suécia desde o século XIV. No entanto, em 1550, o 
rei dinamarquês Cristiano III ousou acrescentar as 3 coroas ao seu brasão. 
Foi então que teve início o diferendo: a Suécia acusou a Dinamarca de querer 
conquistá-la, e a Dinamarca acusa a Suécia de monopolizar o símbolo da união 
escandinava.
* Monumento oferecido pela Suécia

Os símbolos da União Europeia

• A bandeira da União Europeia é constituída  
 por um círculo formado por 12 estrelas, um 
 número que simboliza a perfeição.
• O hino europeu, o "hino à alegria", foi 
 retirado do último movimento da 9ª 
 sinfonia de Ludwig van Beethoven.
• A origem do nome Europa é, sem dúvida, a  
 palavra fenícia "Ereb", que significa "onde o  
 sol se põe", o Ocidente, por oposição ao  

 "país do levante", a Ásia. Em grego, a palavra  
 "Europa" significa "olhos grandes" e  
 designava uma jovem e bela princesa   
fenícia que foi raptada por Zeus.
• 9 de maio, o aniversário da  
 declaração de Schuman, é a data  
 de aniversário da União Europeia.
• O lema da União Europeia é 
 "Unida na diversidade".

A Suécia, no topo da Europa, é um país industrial e pouco povoado. 
Viu nascer Alfred Nobel (1833-1896), um rico industrial e o inven-
tor da dinamite, que legou toda a sua fortuna para criar o "Prémio 
Nobel". Estes prémios internacionais homenageiam as personal-
idades que trabalham em prol da humanidade nos domínios da 
física, química, medicina, literatura, economia e paz.

Conhece Pippi Långstrump? É isso mesmo, a Pipi das Meias Altas, a menina das tranças 
criada a pensar nas crianças de 1945 pela autora sueca Astrid Lindgren.

posição 
correta

posição 
invertida

SUÉCIA
Reino Unido 

441.000 km2

Nível de vida:
100 = média da UE

1995

10,1 milhões  
FINLÂNDIA
República 

338.000 km2

Nível de vida:
100 = média da UE

1995

5,5 milhões  110/100

País-tampão entre a Rússia e a Suécia ao longo dos séculos, a 
Finlândia é um dos poucos países que ganha naturalmente terreno 
(cerca de 10 km² por ano) no Mar Báltico.  Este fenómeno deve-se 
à elevação da crosta terrestre do norte da Europa após o degelo 
dos glaciares que, há 40.000 anos, afetou esta parte do continente.

Sabia que existem mais saunas do 
que automóveis na Finlândia? Na sau-

na é proibido usar roupa, à exceção 
do pefletti (toalha pequena). Por con-

seguinte, o nudismo e o naturismo 
são legais em todos os lu gares e em 

todas as circunstâncias.

Castelo de Olavinlinna 
SAVONLINNA
1475-1485 – Estilo gótico militar

A posição estratégica do Castelo de Olavinlinna, 
num canal que reúne um grande número de 
lagos, tornou-o uma fronteira defensiva contra 
a Rússia. Atualmente, o local tornou-se popular 
para a organização de óperas de verão.

Para além do círculo polar, a noite é total 
entre os meses de novembro e janeiro.  

De maio a julho, é o sol que brilha durante 
todo o dia. Por conseguinte, as noites de 
verão em Savonlinna são muito curtas...

HELSÍNQUIA

Savonlinna
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BÉLGICA
Reino Unido 

30.500 km2

Nível de vida:
100 = média da UE

1952

11,4 milhões  118/100

Na interseção entre os grandes estados, o país foi governado, 
à vez, pelos carolíngios, borgonheses, espanhóis, austríacos, 
franceses e holandeses. Tem três línguas oficiais e uma 
complexidade institucional surpreendente. A Bélgica também 
esteve na origem do Benelux, um acordo de livre comércio 
celebrado entre a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo.

As aventuras de Tintin e do seu fiel companheiro Milou, 
imaginadas pelo desenhista Hergé em 1929, fizeram da 
Bélgica o país da BD.

Casa Curtius*
 LIÈGE

1597-1610 – Estilos Renascimento mosano e Luís XIV

A casa Curtius foi construída por ordem de Jean de 
Corte, também conhecido por Curtius, um industrial 

e investidor financeiro de Liège. A sua fortuna, obtida 
graças ao monopólio assegurado através do forneci-

mento de pólvora aos exércitos espanhóis, permitiu-lhe 
construir este palácio monumental na margem do rio 

Mosa. Atualmente, o edifício é um museu.

Castelo de Vêves*
 CELLES

1230 (reconstruído cerca de 1410) – Estilo Românico

Situado num rochedo numa localização estratégica do 
vale do Ry, um pequeno afluente do Lesse, este castelo 
assemelha-se a uma cidadela e encontra-se ainda 
totalmente mobilado. Proporciona uma boa visão geral do 
modo de vida que animaria a Idade Média.O castelo continua a ser 

habitado pela linhagem 
familiar original.

Com origem em 1550, parte da 
Colegiada uma procissão tradicional 

com base na história dos "Quatro 
Irmãos Aymon", uma das histórias 

mais populares da Idade Média. 
Trata-se de uma narração da revolta 

destes irmãos contra o imperador 
Carlos Magno.

Cidadela*
 DINANT

1815 – Estilo Renascimento Românico

Dinant é, já há muito tempo, um local estratégico junto 
ao rio Mosa, e ali se sucederam vários castelos-fortes. 
Confrontada com a evolução do armamento, a cidadela 
foi construída em 1815 com base numa nova arquitetura 
de defesa que valeu a Dinant o apelido de cidade-
cidadela.

Colegiada*
 DINANT

Século XIII  – Estilo gótico

A Colegiada, também designada por Igreja de Nossa Senhora, está encostada a uma parede de 
rocha. Constantemente renovada, conserva a sua glória e a sua torre reconhecível pela forma 
de pera. 

Antiga roda-gigante 
do parque de 

diversões de Walibi.

legado cristão
O catolicismo é uma das fundações sobre as quais a Europa foi construída. Apesar 
da rutura entre católicos e ortodoxos e, mais tarde, os protestantes, o cristianismo 
foi uma base comum para os europeus durante muito tempo.  

Os seus valores foram incutidos em toda a sociedade europeia: 
o respeito pela vida humana, do qual derivam os direitos 
humanos, a igualdade, a caridade, a solidariedade ou até o 
universalismo. O catolicismo foi um verdadeiro vetor cultural 
e marca ainda as nossas vidas através do nosso calendário, das 
épocas festivas e dos feriados. Está também na origem das cidades 
criadas em torno dos locais de peregrinação.

A Igreja possibilitou a difusão do conhecimento através das muitas 
universidades (por ex. a universidade de Vilnius) e dos manuscritos 
copiados pelos monges.  Foi a Igreja que viabilizou a difusão da 
herança greco-romana.  

* Monumentos criados com o apoio da Federação Valónia-Bruxelas.

Lovaina Alden- 
Biesen

BRUXELAS Liège

CellesDinant

Antuérpia
Gante

Bruges


