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A União Europeia
A União Europeia (UE) existe para promover a paz, a estabilidade e a prosperidade na Europa.
Está aberta a todos os países europeus que vivam em democracia e se disponham a cumprir
as obrigações exigidas para a adesão.
A partir de 2007, passaram a fazer parte da União Europeia 27 países, o que envolve cerca
de 500 milhões de habitantes. Num futuro próximo outros países poderão integrar a UE.
Ao longo de meio século de existência, a União Europeia tem assegurado a estabilidade polí‑
tica nos Estados‑Membros, e a prosperidade económica aos seus cidadãos, aboliu as frontei‑
ras, permitindo a circulação de pessoas e mercadorias e criou uma moeda única, o euro, que
a maior parte dos países membros adoptou.
O conjunto dos Estados‑Membros representa uma potência económica, comercial, técnica
e científica a nível internacional. Além das vantagens que oferece aos seus cidadãos,
a União Europeia tem proporcionado assistência a países menos desenvolvidos e tem procu‑
rado contribuir para a universalização dos valores da liberdade, democracia, igualdade e dos
Direitos Humanos.



O nome da Europa, uma lenda grega
Toda a gente sabe que o continente onde vivemos se chama Europa. Mas poucos conhecem
a lenda grega que deu origem ao nome. Lenda bem bonita!
Na Grécia Antiga os nomes dos rios, das montanhas, das ilhas ou das cidades estavam sempre
ligados a uma história que geralmente envolvia deuses, semideuses e heróis. E havia imensos:
Apolo, deus da beleza, Afrodite, deusa do amor, Posídon, deus do mar, Atena, deusa da paz, etc.
Habitavam o monte Olimpo, alimentavam-se de ambrosia e obedeciam a Zeus, o deus supremo.
Apesar de ter casado com Hera, Zeus apaixonava-se com frequência por outras deusas, semi-deusas ou até simples mortais. Hera ficava cheia de ciúmes, perseguia-o e quando descobria
a rival, vingava-se.
Tudo isto mostra que afinal não havia diferenças profundas entre o Olimpo e a Terra. Os deuses
tinham os defeitos e as qualidades dos homens e comportavam-se da mesma maneira, com
vantagens consideráveis: imortalidade e poderes sobrenaturais.

O R APTO DA EUROPA
Europa era uma linda princesa fenícia. Como ainda não chegara à idade de casar, vivia com os
pais num magnífico palácio e tinha por hábito dar longos passeios com as amigas nos prados
e nos bosques. Certo dia, quando apanhava flores junto da foz de um rio, foi avistada por
Zeus, que se debruçava lá do Olimpo observando os mortais. Fascinado com tanta formosura,
decidiu raptá-la. Para evitar a fúria da sua ciumentíssima mulher, quis disfarçar-se. Nada mais
fácil para quem tem poderes sobrenaturais! Tomou a forma de um touro. Um belo touro casta‑
nho com um círculo prateado a enfeitar a testa. Desceu então ao prado e deitou-se aos pés de
Europa. Ela ficou encantada por ver ali um animal tão manso, de pelo sedoso e olhar meigo.
Primeiro afagou-o, depois sentou-se-lhe no dorso e... o touro disparou de imediato a voar por
cima do oceano. A pobre princesa ficou assustadíssima. Mas não tardou a perceber que o
raptor só podia ser um deus disfarçado, pois entre as ondas emergiam peixes, tritões e sereias
a acenar-lhes. Até Posídon apareceu agitando o seu tridente.



Muito chorosa, Europa implorou que não a abandonasse num lugar ermo. Zeus consolou-a,
mostrou-se carinhoso, prometeu levá-la para um sítio lindo que ele conhecia fora da Ásia.
Prometeu e cumpriu. Instalaram-se na ilha de Creta e tiveram três filhos que vieram a ser
famosos. Agora o nome da princesa é que ficou famosíssimo!
Agradou aos poetas da Grécia Antiga, que passaram a chamar Europa aos territórios para lá
da Grécia. E agradou ao historiador Heródoto, que no século V a.C. foi o primeiro a chamar
Europa a todo o continente.



União Europeia:
um projecto em crescimento
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A ordem alfabética na União Europeia
Actualmente a União Europeia é constituída por 27 países. Mas o primeiro agrupamento
foi de seis e desde o início se decidiu que não haveria primazias, nem mesmo na hora de se
apresentarem. Para que assim fosse escolheu‑se uma forma de apresentação neutra: a ordem
alfabética. Mas isso levantava um problema pois os países mudam de nome conforme a língua.
Holanda por exemplo, em português começa por H mas em holandês começa por um N de
Nederland.Que língua utilizar então? O melhor era cada um usar a sua. Todos concordaram
e a sequência é portanto a seguinte:
1

Belgique

Bélgica

15	 Luxembourg 	

Luxemburgo

2	

България

Bulgária

16 Magyarország

Hungria

3

Česká Republika República Checa

17	 Malta

Malta

4

Danmark

Dinamarca

18	 Nederland

Holanda

5	

Deutschland

Alemanha

19 Österreich

Áustria

6

Eesti

Estónia

20 Polska

Polónia

7

Éire

Irlanda

21 Portugal

Portugal

8

Ellas

Grécia

22 România

Roménia

9

España

Espanha

23	 Slovenija

Eslovénia

10	 France

França

24	 Slovensko

Eslováquia

11 Itália 	

Itália

25 Suomi

Finlândia

12	 Kypros 	

Chipre

26 Sverige

Suécia

13 Latvija 	

Letónia

27 United Kingdom

Reino Unido

14 Lietuva 	

Lituânia



A população da União Europeia
Os 493 milhões de habitantes da União Europeia não estão distribuídos uniformemente. Alguns
países, e algumas regiões, registam maior densidade populacional do que outros. Um grande
território não corresponde necessariamente a uma população numerosa.
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Símbolos da União Europeia
A Bandeira
A bandeira da União Europeia tem 12 estrelas douradas sobre
o fundo azul porque “ouro sobre azul” é sinal de harmonia,
paz, e equilíbrio universal.
O número de estrelas não depende do número de Estados-Membros. São doze porque a dúzia é considerada um símbolo
de perfeição, plenitude e unidade.

O Hino
A União Europeia adoptou como hino a Ode à Alegria, último
andamento da obra‑prima da música que é a 9.ª Sinfonia de
Beethoven.
Enquanto hino, não tem letra, só música, porque a música é a
linguagem universal por excelência.

O Lema
O lema da União Europeia é Unida na diversidade. Este lema
significa que os europeus consideram a existência de várias
línguas e de várias culturas uma riqueza.
O Dia da Europa
Actualmente o dia da Europa festeja‑se a 9 de Maio por ter sido a
9 de Maio de 1950 que Robert Schuman apresentou a proposta
da criação de uma Europa unida para assegurar a paz.
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O S PA Í S E S DA UNIÃO EUROPEIA
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Bélgica

[BELGIQUE]

população: 10,5 milhões de habitantes
superfície: 30 528 km2
regime político: monarquia constitucional
línguas: francês, neerlandês, alemão
moeda: euro

n A Bélgica está dividida em três regiões:
a Valónia, onde se fala sobretudo francês mas
também alemão nos cantões de leste, pequeno
território junto à fronteira com a Alemanha;
a Flandres, onde se fala sobretudo neerlandês;
Bruxelas, onde se fala francês e neerlandês.
A Bélgica é um país
plano. A única cadeia
montanhosa fica a sul.
São as montanhas
das Ardenas, onde no
Inverno se pratica ski
de maneira um pouco
diferente da habitual.
Nas encostas pouco elevadas, as pistas
de ski são caminhos de neve que os desportistas
percorrem com passadas vigorosas.
A este desporto chama‑se “ski de fond”.
OS CORTEJOS HI STÓR ICOS
Há cortejos históricos em várias ocasiões
e várias regiões. Um dos mais curiosos
é em Wingene e realiza‑se de dois em dois anos.
As pessoas vestem‑se como as personagens
que aparecem nos quadros do grande pintor
Pierre Brueghel “o Velho” e há um banquete
à moda da época (século XVI).
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Bruges é uma “cidade
monumento”. Os belgas
chamam‑lhe “princesa
adormecida” porque até
ao século XV desenvolveu
‑se como grande centro de
comércio. Depois o canal por
onde entravam os navios
assoreou e os comerciantes
deslocaram‑se para Antuérpia.

VAN EYCK

(1386?‑1441)
Quadro de
Van Eyck,
a quem se atribui
a invenção da
pintura a óleo.

Deste modo, casas, ruas,
igrejas e palácios mantiveram‑se tal como eram
até aos nossos dias. Passear pelos canais de
Bruges é uma espécie de “viagem no tempo”.

MAGRITTE (1898‑1967)
Quadro de Magritte, pintor
surrealista cujas obras
representam sonhos.

A maior parte das cidades belgas
tem praças centrais lindíssimas.
A de Bruxelas, a Grand Place
é uma maravilha!

HERGÉ (1907‑1983)
Tintim, personagem célebre
da B.D. foi criado por Hergé.
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Bulgária

[ Бъ л га р и я ]

população: 7,6 milhões de habitantes
superfície: 111 000 km2
regime político: república
moeda: lev
língua: búlgaro

n A Bulgária tem grande variedade de paisagem.
A norte, planícies nas margens do rio Danúbio.
A sul, planaltos e montanhas. A leste é banhada
pelo Mar Negro cujas praias atraem turistas
durante todo o ano.

Na Bulgária utiliza‑se o alfabeto cirílico que
foi criado por dois monges chamados Cirilo
e Metódio. Segundo a tradição, estes monges
converteram o rei Búlgaro à religião cristã
através das suas pregações ilustradas por uma
pintura magnífica representando o Juízo Final.

Alfabeto Cirílico
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ELIAS CANETTI	
(1915‑1994)
Elias Canetti foi um
grande escritor que
nasceu em Ruse, na
Bulgária, e recebeu
o prémio Nobel da
Literatura em 1981.

O mosteiro de Rila, fundado
no século X e reconstruído
várias vezes ao longo
da História, é uma fantástica
obra de arquitectura.

CHRISTO JAVACHEV (1935)
Christo Javachev é um artista
famoso. Tem embrulhado
monumentos de grandes
dimensões em vários países
do mundo, tornando‑se
conhecido pela originalidade
das suas obras.
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República Checa

[ČESKÁ REPUBLIKA]

população: 10,3 milhões de habitantes
superfície: 79 000 km2
regime político: república
moeda: coroa checa
língua: checo

n A República Checa tem o recorde mundial
de fontes de água mineral – mais de 9000.
Nas florestas checas ainda vivem lobos,
gatos selvagens,
linces e outros animais
extintos em muitos
países da Europa.
A ponte de Carlos
e Josef V dá acesso
ao centro histórico
da capital, que é
Praga. Esta ponte
está decorada com
magníficas esculturas
barrocas. Ali se juntam
músicos, que dão
concertos ao ar livre, e artistas que expõem
as suas obras.
Praga é conhecida como “a cidade das
100 torres”, mas na verdade tem 500 torres
e miradouros.
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MILAN KUNDERA (1929)
Milan Kundera é um escritor
checo internacionalmente
reconhecido. A sua obra
mais famosa, A insustentável
leveza do ser, foi adaptada
ao cinema, com muito
sucesso.

ANTONÍN DVORÁK
(1841‑1904)
Antonín Dvorák foi um
compositor que se inspirou
na música popular do seu
país e se tornou famoso
em todo o mundo.

As termas de Mariánské Lázne são muito
famosas pela qualidade das águas e pela beleza
da paisagem em redor.

ALFONS MUCHA (1860‑1939)
Alfons Mucha foi um pintor
que marcou a Arte Nova.
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Dinamarca

[DANMARK]

população: 5,4 milhões de habitantes
superfície: 43 094 km2
regime político: monarquia constitucional
moeda: coroa dinamarquesa			
língua: dinamarquês

n A Dinamarca é formada pela Jutlândia, uma
península, e 500 ilhas das quais 100 não são
habitadas. Copenhaga, a capital, situa‑se na
maior das ilhas que se chama Zealand.

Na Dinamarca, onde quer que se esteja
está‑se sempre perto do mar! Tanto a península
da Jutlândia como as ilhas são muito planas.
A maior elevação atinge apenas 173 metros de
altitude. Sendo assim a bicicleta tornou‑se um
meio de transporte vulgar. Há milhares de
quilómetros de estradas para ciclistas.
O mar oferece boas condições para
a prática de desportos náuticos.
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805‑1875)
Hans Cristian Andersen, famoso escritor de livros
infantis criou personagens inesquecíveis como
a Sereiazinha, a Menina dos Fósforos,
o Soldadinho de Chumbo.

O Lego, um dos brinquedos mais famosos do
mundo, foi inventado por um dinamarquês.
Na cidade de Bilund construíram uma Legolândia
com peças gigantes.

No castelo de Kronborg, situado em Helsingore,
é que o escritor inglês Shakespeare fez decorrer
a acção da famosa peça de teatro Hamlet.

A estátua da Sereiazinha
em Copenhaga tornou‑se
um símbolo do país.
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Alemanha [DEUTSCHLAND]

população: 82,5 milhões de habitantes
superfície: 356 854 km2
regime político: república federal		
moeda: euro
língua: alemão

n A Alemanha é um país enorme com grande
variedade de paisagens, belas planícies e uma
série de cadeias montanhosas: a Floresta Negra,
o Jura, o Maciço da Renânia, os Alpes Bávaros,
etc. O território é atravessado por dois dos
maiores rios da Europa: o Reno e o Danúbio.
Passear no Reno, é uma experiência
inesquecível. Nas margens verdejantes
erguem‑se lindíssimos castelos.

A Lorelei, ninfa
do Reno, é uma
personagem
de lenda. Tem como
morada um rochedo
junto do castelo
de Schönburg
que se ergue nas
margens do rio.
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BEETHOVEN (1770‑1827)
Um dos maiores músicos
da História da Humanidade.

Na Alemanha há muitos castelos e palácios.
O Imperador Luís da Baviera mandou construir
alguns verdadeiramente espectaculares.

GOETHE (1749‑1832)
Escritor e poeta, criador
do romantismo.
Deu vida a uma personagem
que se tornou quase
tão famosa como o autor:
o Doutor Fausto,
que vende a alma ao diabo
para recuperar a Juventude
e conquistar Margarida.

EINSTEIN (1879‑1955)
O génio que revolucionou
a Ciência com a sua Teoria
da Relatividade.

DÜRER (1471‑1528)

Gravura do genial pintor
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Estónia [ e E sti ]

população: 1,4 milhões de habitantes
superfície: 45 000 km2
regime político: república
moeda: coroa estónia
língua: estónio

n A Estónia é um país banhado pelo Mar Báltico,
com 1521 ilhas ao longo da costa. O território
é constituído por grandes planícies, cobertas
de floresta, onde circulam, em estado selvagem,
milhares de gamos, alces e javalis, e centenas
de linces, ursos e lobos.
O lago Peipus, na fronteira leste da Estónia,
é o quarto maior lago da Europa. Cobre uma
extensão de 3500 km. Na Estónia há mais
de 1400 lagos.

No Inverno, as planícies e os lagos da Estónia
cobrem-se de neve e gelo, o que permite
a prática de desportos de Inverno.
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Junto à costa da Estónia podem encontrar‑se
muitas aldeias de pescadores românticas
e pitorescas.

Tansupidu é um famoso festival de dança.

Tallin, a capital
da Estónia, foi
desde a Idade
Média uma
cidade muito
importante nas
rotas comerciais
europeias.

JAAN KROSS (1920‑2007)
O Louco do Czar é a obra
mais famosa do escritor
Jaan Kross, que tem livros
traduzidos em 20 línguas.
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Irlanda [ É I R E ]

população: 4 milhões de habitantes
superfície: 70 285 km2
regime político: república			
moeda: euro
línguas: gaélico, inglês

n A Irlanda ocupa
cerca de dois terços
de uma linda ilha com
colinas e montanhas
na periferia, uma
planície no centro
e muitos lagos.
A costa é rochosa
com algumas praias.
Sendo o clima húmido,
os campos mantêm‑se
verdes todo o ano. Nevoeiros e neblinas fazem
parte da paisagem e do imaginário popular.
As fadas, os gnomos, os génios da floresta
movem‑se por entre as brumas…
Shannon é o rio principal.

Grande parte do território está coberto de turfa:
uma espécie de relvado espesso, húmido e fofo.
As casas tradicionais da Irlanda eram cobertas
de colmo e os moinhos também.
Os pubs irlandeses são um local de convívio
obrigatório e muito agradável. Há música típica
ao vivo e geralmente os clientes cantam em coro.
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U2
Grupo de música rock
constituído em1976.
Para além de enorme

OSCAR WILDE (1854‑1900)
Escreveu romances e peças
de teatro como: O Retrato de
Dorian Gray, O Leque de Lady
Windermeare e A Importância
de se chamar Ernesto.

sucesso na área da música,
os U2 têm-se envolvido em
campanhas de defesa dos
povos mais desfavorecidos
do mundo.
UM PAÍS DE E SCR ITORE S
E DR A MATURGOS
Entre os mais famosos escritores de língua
inglesa, contam‑se vários irlandeses.
SAMUEL BECKETT
(1906‑1989)
Escreveu À Espera de Godot
e Fim de festa. Nas suas peças
ressalta o absurdo da vida
humana. Recebeu o prémio
Nobel da Literatura em 1969.

BERNARD SHAW
(1856‑1950)
As suas peças continuam
a ser representadas em todo
o mundo com maior êxito.
A mais famosa é Pigmaleão.
Recebeu o prémio Nobel da
Literatura em 1925.

YEATS (1865‑1934)
Escreveu peças e poemas
inspirando‑se na tradição
irlandesa. Recebeu o prémio
Nobel da Literatura em 1923.

JAMES JOYCE (1882‑1941)
O seu romance mais conhecido
chama‑se Ulisses.
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Grécia [ELLAS ‑ Ε λ λ ά ς ]

população: 11 milhões de habitantes
superfície: 131 957 km2
regime político: república
moeda: euro
língua: grego

n A Grécia fica situada no sul da península
Balcânica e tem cerca de 3000 ilhas.
É o país da Europa com maior extensão de costa,
aproximadamente 15 000 km.
A região norte é bastante montanhosa, sendo
o monte Olimpo, com 2919 m de altitude,
o ponto mais alto. No litoral estendem‑se
algumas planícies e o longo da costa alternam‑se
zonas escarpadas e zonas de praia. As ilhas
são magníficas mas com pouca vegetação.
Por toda a parte se encontram ruínas e vestígios
das civilizações que floresceram na Grécia
entre 2000 a.C. e o século I d.C.

Na Grécia usa‑se um alfabeto diferente.
Alfabeto Grego
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α alfa

η eta

ν niú

τ tau

β beta

θ teta

ξ xi

υ upsilon

γ gama

ι   iota

ο omicron

φ fi

δ delta

κ kapa

π pi

χ ki

ε   epsilon

λ   lambda

ρ ró

ψ psi

ζ zeta

μ miú

σ sigma

ω omega

O clima suave, as praias estupendas
e a riqueza histórica fazem com que haja
turistas na Grécia todo o ano. Na Acrópole,
a parte mais alta da cidade de Atenas,
erguem‑se vários templos maravilhosos
e teatros com 25 séculos de existência.
O mais conhecido é o Parténon, onde se
prestava culto a Atena, deusa da paz
e protectora da cidade.

Esta estátua de Posídon (deus do mar)
tem 25 séculos de idade.
Nesta época (clássica – século V a.C.)
os artistas gregos, além da perfeição
do corpo queriam retratar na pedra ou
no bronze o movimento. E fizeram‑no
com a máxima perfeição.

Esta estátua de
Laocoonte, personagem
da mitologia que morreu
com os filhos quando
todos foram atacados
por serpentes vindas
do mar, tem 22 séculos
de existência.

Na Grécia antiga
as Artes adquiriram uma
perfeição de assombro.
Este Kouros (rapaz)
tem 26 séculos de idade.
Nesta época (arcaica –
século VI a.C.) os artistas
gregos procuravam
encontrar a perfeição
do corpo humano.

Nesta época (helenística – século II a.C.)
os artistas já retratavam o homem em várias
idades e imprimiam à pedra ou ao bronze marcas
de sentimentos e de sofrimento.
O pensamento matemático e filosófico
desenvolveu‑se na Grécia de uma maneira
extraordinária.
As obras dos filósofos gregos ainda hoje são
as bases em que assenta a filosofia ocidental.

SÓCRATES

PLATÃO

ARISTÓTELES
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Espanha [ espa ñ a ]

população: 46,1 milhões de habitantes
superfície: 504 782 km2
regime político: monarquia constitucional
moeda: euro
línguas: castelhano, basco, catalão, galego

n A Espanha, além do território que ocupa
na Península Ibérica, possui dois arquipélagos:
as ilhas Canárias no Oceano Atlântico e as ilhas
Baleares no mar Mediterrâneo. O território está
dividido em 17 regiões autónomas e duas cidades
autónomas no norte de África: Ceuta e Melilla.
No centro de Espanha existe um vasto planalto
– a Meseta Ibérica com as serras de Gredos
e Guadarrama. Ao norte estendem‑se os Montes
Cantábricos e, na fronteira com a França,
os Pirinéus. Ao sul ergue‑se a Cordilheira Bética.
A costa é recortada, com belas praias. O território
peninsular é atravessado por seis grandes rios:
o Ebro, o Minho, o Douro, o Tejo, o Guadiana
e o Guadalquivir.
O povo espanhol é geralmente muito alegre
e expansivo. As pessoas vivem seguindo um
horário bastante diferente do que se pratica no
resto da Europa. Almoçam depois das três da
tarde, petiscam “tapas” pelas nove da noite e
só jantam lá para as onze. Deitam‑se tardíssimo,
mas muitos começam a trabalhar às oito horas
da manhã. Para equilibrar o sono, quem pode
faz uma sesta depois
do almoço.
A feira de Sevilha, tal
como todas as outras
festas espanholas,
é uma animação
permanente.
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À catedral de Santiago de Compostela
acorrem peregrinos de todo o mundo.

O castelo de Segóvia serviu de
inspiração aos artistas de Walt
Disney para desenharem o castelo
da Bela Adormecida.

A E spanha é uma terra
de gra ndes art i stas
Quadro de GOYA (1746‑1828)

Pormenor do quadro As Meninas,
de VELASQUEZ (1599‑1660)

O escritor
MIGUEL DE
CERVANTES
(1547‑1616)
criou duas
personagens
que se tornaram
famosas:
D. Quixote
e Sancho Pança.

PICASSO (1881‑1973)

rafael nadal (1986)
Nascido nas ilhas Baleares, é um
dos maiores tenistas do mundo.
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França [ france ]

população: 63,7 milhões de habitantes
regime político: república
superfície: 550 000 km2			
moeda: euro
língua: francês

n A França, além do território em forma de
hexágono, situado no continente europeu, tem
várias ilhas: a Córsega, no mar Mediterrâneo,
a Martinica e Guadalupe na América Central,
a ilha de Reunião do Índico. Inclui também um
território na América do Sul: a Guiana francesa.
E ainda outras ilhas que embora ligadas à França,
não pertencem à União Europeia.
Em França há muitas cadeias montanhosas
com altitudes superiores a 1200 metros:
os Pirinéus, os Alpes, as montanhas do Jura,
os Vosgos, e o Maciço Central. Há outras serras
mas de menor altitude. Os rios principais
são o Sena, o Ródano, o Loire e o Garona.
Na costa mediterrânica situam‑se as praias
mais famosas como Nice, Saint‑Tropez, Cannes.
A Torre Eiffel, em Paris, tornou‑se um símbolo
da França.
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Em Cannes realiza‑se todos os anos
um importante festival de cinema.

PASCAL (1623‑1662)
Cientista e filósofo.
Foi ele quem disse:
“o coração tem
razões que a razão
desconhece”.

Embora haja cafés em todo o lado, os cafés
franceses têm um charme especial.

Quadro do pintor RENOIR (1841‑1919)

PASTEUR (1822‑1895)		
Descobriu a vacina
contra a raiva e assim
salvou milhões de vidas.

Escultura do famoso mestre
RODIN (1840‑1917)
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Itália [ italia ]

população: 57,3 milhões de habitantes
superfície: 301 263 km2			
regime político: república
moeda: euro
língua: italiano

n A Itália é uma península com a forma de uma
bota cujo bico parece preparar‑se para dar um
pontapé na Sicília – uma grande ilha italiana.
Além desta, há outras: a Sardenha, Elba, Capri,
Procida, Ischia e muitas outras no mar Tirreno
e no mar Adriático. A capital é Roma, única
cidade que tem um Estado lá dentro: o Vaticano.
Em Itália, há duas grandes cadeias montanhosas:
ao norte os Alpes, ao longo da península os
Apeninos. Os rios principais são o Pó que corre
a norte numa planície magnífica, o Arno que
passa em Florença e o Tibre que banha Roma.
Na zona norte, junto às montanhas estendem‑se
lagos enormes e lindíssimos: lago Maggiore,
lago de Lugano e o lago Como. A costa é muito
recortada com golfos e baías maravilhosas.
Em Itália ainda há vários vulcões em actividade
como o Vesúvio na baía de Nápoles, o Etna
na Sicília e o Stromboli numa pequena ilhota
selvagem onde apesar das erupções se cultiva
a vinha malvasia.
O spaghetti e a pizza são pratos italianos
que passaram a fazer parte da alimentação
quotidiana em muitos países do mundo.
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Nas cidades italianas há uma tal quantidade
de monumentos, que as esplanadas para tomar
café estão sempre rodeadas de obras de arte.
De certo modo as ruas são museus!

MIGUEL ÂNGELO (1475‑1564)
Pintor, escultor e arquitecto
do Renascimento italiano,
só deixou obras notáveis.

Veneza é uma cidade sem igual
construída sobre 117 ilhas,
em vez de ruas tem canais
atravessados por 400 pontes.
A maior parte das casas são
palácios deslumbrantes.
Os patins e os carrinhos de
bebé são os únicos “meios
de transporte” com quatro
rodas autorizados a circular.
Fora isso, só bicicletas nos
passeios, barcos a motor
e as gôndolas tradicionais.

GALILEU GALILEI
(1564‑1642)
Cientista de génio,
provou que a Terra gira
à volta do Sol e não
o contrário, como se
julgava.

ARTI STA S E CI ENTI STA S
LEONARDO
DA VINCI
(1452‑1519)
É sem dúvida
um dos génios
do Renascimento
italiano.
Foi um pintor
de grande talento
e um inventor
de imaginação
prodigiosa.

marco polo
(1254‑1324)
Grande viajante, foi
o primeiro europeu
a atingir a China.
Regressou a Itália
e deixou o Livro de
Marco Polo, obra que
relata as suas viagens
e foi traduzida e
publicada em várias
línguas.
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Chipre [ k y pros ]

população: 800 mil habitantes
superfície: 9251 km2
regime político: república
moeda: euro
língua: grego e turco

n O Chipre é a maior ilha do Mediterrâneo
Oriental. Tem duas regiões montanhosas,
Pentadaktylos a norte e Troodos na parte
central e a sudoeste.

Os desportos náuticos no mar Mediterrâneo
encantam os cipriotas e os turistas.
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Em Chipre há vários mosteiros bizantinos
muito interessantes.

Os castelos da ilha de Chipre são do tempo
das cruzadas.
Segundo a lenda, a deusa do amor, Afrodite
para os gregos, Vénus para os romanos,
nasceu em Chipre.
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Letónia [ lat v i j a ]

POPULAÇÃO: 2,3 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 65 000 km2 			
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: lats
LÍNGUA: letão

n A Letónia é banhada pelo mar Báltico por
isso faz parte das chamadas repúblicas Bálticas.
Grande parte do território é constituído por
planícies, algumas das quais cobertas por
belas florestas.

As margens do Lago Pape são um parque natural.
Aí vivem cavalos selvagens e bisontes.
Em Jurmala, estância balnear do norte da Letónia
há mais de quatro mil casas de madeira, todas
muito bonitas.
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Na capital, a cidade
de Riga, ergue‑se uma
estátua da liberdade
com 43 metros de
altura.
Em Riga as ruas Alberta
e Elisabeth são muito
famosas por terem
edifícios em estilo
Arte Nova.

O castelo de Cesis construído na Idade Média
é actualmente uma atracção turística. Mas há
muitos outros castelos impressionantes.

MARK ROTHKO (1903‑1970)

É um pintor famoso que nasceu
na Letónia. Trabalhou as cores em
grandes superfícies rectangulares
que atraem de forma misteriosa
o olhar dos observadores.
Os seus quadros estão expostos
na maioria dos grandes museus
de arte contemporânea do mundo.
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Lituânia [ lietu va ]

POPULAÇÃO: 3,5 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 65 000 km2		
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: litas
LÍNGUA: lituano

n A Lituânia, é a mais populosa das repúblicas
bálticas, tem planícies, florestas, muitos lagos
e alguns pântanos. O pico mais alto chama‑se
Aukstasis e mede 294 metros de altitude.

O castelo de Trakai, perto de Vilnius, foi
construído numa ilhota do lago Galve.
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O centro histórico de Vilnius foi
classificado pela Unesco como Património
da Humanidade.

A igreja de Santa Ana foi construída no
século XIV em madeira. Dois séculos depois
foi substituída por uma linda Igreja em tijolo
vermelho erguida pela ordem dos Franciscanos.
Esta igreja tornou‑se um dos símbolos de Vilnius.

O parque nacional de Kursiu Nerija oferece aos
turistas uma paisagem inesquecível.
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Luxemburgo [ lu x embourg ]

POPULAÇÃO: 500 mil habitantes
SUPERFÍCIE: 2586 km2
REGIME POLÍTICO: monarquia constitucional
MOEDA: euro
LÍNGUA: luxemburgês, francês, alemão

n O Luxemburgo é um país encravado
entre a França, a Bélgica e a Alemanha.
Não tem contacto directo com o mar. A capital
tem o mesmo nome do país: Luxemburgo.
Apesar de ser muito pequenino, o Luxemburgo
tem duas regiões: Oesling ao norte – um planalto
coberto de florestas e Gutland ao sul – mais
plana e com terreno de cultivo.
O país é atravessado pelos rios Alzette, Eisch
e Sure.

O PARQUE NATUR AL
GERMA NO LUXEMBURGUÊS
O Luxemburgo partilha com a Alemanha um
belo parque natural onde são cuidadosamente
preservadas espécies de fauna e de flora
ameaçadas de extinção.
O símbolo do parque é um ramo de azevinho.
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A FE STA DOS NAMOR ADOS
Na segunda feira de Páscoa há uma festa
tradicional e é costume os namorados
trocarem entre si presentes de barro.
O palácio Ducal do Luxe mburgo
O primeiro conde do Luxemburgo foi Siegfried
e viveu há mil anos. Era o filho mais novo de
um grande senhor chamado Wigerik e da sua
segunda mulher Cunegundes. Herdou da mãe
várias propriedades na região das Ardenas.
Não se sabe ao certo porquê, mas decidiu trocar
uma das terras pela zona do rochedo de Bock,
onde hoje se situa a cidade do Luxemburgo.
O documento de troca chegou até aos nossos
dias e tem data: 12 de Abril de 963.
No museu do Luxemburgo há vestígios da
permanência dos romanos nesta zona.
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Hungria [ M ag yarors z ág ]

POPULAÇÃO: 10,1 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 93 000 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: forint
LÍNGUA: húngaro

n A Hungria é um país plano, sem comunicação
com o mar mas com o maior lago da Europa
Central, o lago Balatão.

A capital, Budapeste, surgiu da junção de duas
cidades situadas nas margens do rio Danúbio:
Buda e Peste. O centro histórico de Budapeste
é verdadeiramente monumental!
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A H un gria é u m
país de músicos

Franz Liszt (1811‑1886)
Foi um grande pianista
que compôs sinfonias e
maravilhosas obras para piano.

Béla Bartok (1881‑1945)
Foi um grande pianista
e compositor que se inspirou
na música popular do seu país.
Entre as atracções turísticas de Budapeste
contam‑se as termas que já funcionavam
na época do Império Romano.

ERNŐ RUBIK (1944)
Designer famoso que em 1974 inventou
o Cubo de Rubik, ou Cubo Mágico.

Zóltan Kodály (1882‑1967)
Além de compor obras
magníficas, foi um pedagogo
que revolucionou o ensino
da Música, criando um método
que continua a ser usado
em todos o mundo,
o Método Kódaly.

Sándor Márai (1900‑1989)
Grande escritor húngaro,
cujos poemas, romances
e diários estão traduzidos
em todo o mundo.
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Malta [ malta ]

POPULAÇÃO: 400 mil habitantes
SUPERFÍCIE: 316 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: euro
LÍNGUA: maltês, inglês

n Malta é um pequeno arquipélago de quatro
ilhas no Mediterrâneo. Só as três ilhas maiores
– Malta, Gozo e Comino são habitadas.

O nome de Malta deriva da palavra Malat que,
numa língua falada por povos da Pré‑História
que habitaram a zona, significava Porto Seguro.
As ilhas têm costas rochosas e praias magníficas
A lagoa azul de Comino é uma atracção turística.
Os cavaleiros de S. João transformaram
o porto de La Valeta num tesouro
da arquitectura em estilo barroco.
A catedral de S. João é impressionante.
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Em Malta os monumentos mais grandiosos foram
construídos por ordem de D. António Manuel de
Vilhena, nobre português, nascido em Lisboa
em 1663, que se tornou Grão‑mestre da Ordem
de S. João de Malta e governou a ilha entre
1722 e 1736.
O castelo mais imponente, o forte Manoel,
conserva o seu nome. E o teatro nacional de
Malta, inaugurado em 1732, que é um dos mais
antigos do mundo ainda em funcionamento,
chama‑se Teatro Manoel, também em honra
do mais famoso governador da ilha .

CORTO MALTESE
Personagem romântico da banda desenhada,
criado em 1967 por Hugo Pratt. Tornou-se
famoso como símbolo de homem livre
e aventureiro, capaz de se envolver nas
situações mais perigosas, pelo simples prazer
de viajar e conhecer mundo.
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Holanda [ nederland ]

POPULAÇÃO: 16,5 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 41 528 km2
REGIME POLÍTICO: monarquia
MOEDA: euro
LÍNGUA: neerlandês

n À Holanda, cujo território é uma grande
planície, também se dá o nome de Países Baixos.
A capital é Amesterdão e a sede do governo
é Haia. O rio principal é o Reno, que desagua
num grande delta.
Os moinhos, marca tradicional da paisagem
holandesa, serviam já no século XIV como
bombas de água para
secar os pântanos e
obter terras de cultivo:
“os polders”.
Parte do território
da Holanda foi
conquistado aos rios
e ao mar através
da drenagem
dos campos e da
construção
de diques,
canais e
represas.
Compreende‑se que
os holandeses se
orgulhem da sua
obra e tenham o seguinte provérbio: “Deus fez
o mundo e o holandês fez a Holanda”.
Nas ruas da cidade de Amesterdão passam
canais onde se pode circular de barco.
A casa onde Anne Frank viveu escondida com
a família e onde escreveu o seu diário, durante
a ocupação nazi, fica no bairro Jordaan
em Amesterdão.
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O PAI NATAL VE M
DE E SPANHA
Para os holandeses o
Pai Natal – Sinterklaas
– vive na cidade
espanhola de Bilbau.
Aparece todo vestido
de vermelho e
acompanhado por um pagem mouro – Zwarte
Piet – na noite de 5 para 6 de Dezembro. Passa
sobre os telhados num cavalo branco e deixa
presentes às crianças que se portam bem.
Na Holanda, as estufas de flores

mondrian (1872-1944)
É considerado o pioneiro
da arte abstracta.

BOSCH
(1450‑1516)
Pintou seres
realmente
surpreendentes.
VAN GOGH
(1853‑1890)
Revolucionou
a maneira de
pintar a cor.
são uma forma de arte.

REM KOOLHAS (1944)
Grande arquitecto que
tem projectado edifícios
em todo o mundo.
É o autor da Casa da
Música no Porto.

REMBRANDT
(1606‑1669)
Revolucionou
a maneira de
pintar a luz.
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Áustria [ ö sterreich ]

POPULAÇÃO: 8,3 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 83 858 km2
REGIME POLÍTICO: república federal
MOEDA: euro
LÍNGUA: alemão

n A Áustria é um país
continental, ou seja não tem
contacto directo com o mar.
Ao norte ergue‑se o maciço
da Boémia e há também belas
planícies e o vale do rio
Danúbio. Ao sul situam‑se
os Alpes cortados por vales
profundos.
Os austríacos vivem ao ritmo
da música.
Por toda a parte há escolas
onde se aprende a tocar
instrumentos, a cantar
e a dançar. Os festivais de
música clássica são famosos
e atraem visitantes de todo
o mundo. No Verão
os concertos saem à rua.

48

A valsa foi uma invenção austríaca.

JOHANN STRAUSS
(1825‑1899)
Compôs a mais célebre das
valsas, o Danúbio Azul.

WOLFGANG AMADEUS
MOZART (1756‑1791)
Foi um dos maiores génios
da música. Só viveu 35 anos
e compôs 626 peças
musicais.

SIGMUND FREUD (1856‑1939)
Revolucionou a maneira como
as pessoas olham para si próprias,
ao definir o inconsciente e criar
a Psicanálise.

GUSTAV KLIMT
(1862‑1918)
Foi uma das grandes
figuras da pintura que se
designa por Arte Nova.

No belíssimo palácio de Schönbrunn viveu
a imperatriz Sissi (1837‑1898). Foi uma
figura histórica austríaca que ficou famosíssima.
Tornou‑se uma espécie de lenda e a sua vida
serviu de argumento para muitos romances,
filmes e peças de teatro.
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Polónia [ polska ]

POPULAÇÃO: 38,2 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 313 000 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: zloty
LÍNGUA: polaco

n A Polónia é um país de vastas planícies,
onde correm rios como o Vístula, o Odra,
o Varta e se formaram mais de 9000 lagos.
No sul erguem‑se algumas montanhas como
os Sudetos e os Cárpatos.

Em Wieliczka, perto da cidade de Cracóvia, há
uma enorme mina de sal‑gema com túneis que
se estendem ao longo de 300 km e atingem uma
profundidade de 329 m. Tornou‑se um
monumento, classificado pela UNESCO como
Património da Humanidade, pois durante
décadas vários artistas têm escavado as rochas
de sal para formar salões alguns em forma de
capelas, onde se erguem estátuas e não faltam
painéis talhados na parede e magníficos
candelabros suspensos dos tectos.
A mina de Wieliczka também é conhecida como
a Catedral Subterrânea da Polónia. Actualmente
recebe mais de um milhão de visitantes por ano.
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FRÉDÉRIC CHOPIN
(1810‑1849)
Nasceu perto de Varsóvia
e tornou‑se um dos mais
famosos pianistas
e compositores do mundo

O castelo de Malbork é uma atracção turística
importante.
Está classificado como Património da
Humanidade pela Unesco.

NICOLAU
COPÉRNICO
(1473‑1543)
Matemático,
astrónomo
e médico,
desenvolveu
uma teoria
revolucionária
para a época,
afirmando que o Sol, e não o planeta Terra, era
o centro do Sistema Solar.

WITOLD GOMBROWICZ
(1904‑1969)
Escritor que se tornou
famoso como autor
de romances e peças
de teatro.
MADAME CURIE (1867‑1934)
Maria Skłodowska nasceu em
Varsóvia, mas casou‑se com
o cientista francês Pierre Curie
e passou à História como
Madame Curie. Tornou‑se
famosa por ter descoberto
os elementos químicos rádio
e polónio. Foi a primeira
pessoa a receber dois prémios
Nobel em áreas diferentes:
em 1903, o Prémio Nobel da
Física e, em 1911, o Prémio
Nobel da Química.
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Portugal

POPULAÇÃO: 10,4 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 92 072 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: euro
LÍNGUA: português

n Portugal, além do rectângulo que ocupa
na Península Ibérica, inclui os arquipélagos
da Madeira e dos Açores. A capital é Lisboa
e a língua o português. Montanhoso ao norte,
centro e interior, com belas planícies no sul
e litoral, partilha com a Espanha três grandes
rios: o Douro, o Tejo e o Guadiana. O clima
é muito agradável e na costa há
cerca de quatrocentas praias de
areia branca e fina. O mar
presta‑se à prática
de desportos
náuticos.

O fandango ribatejano é uma das poucas danças
folclóricas em que só participam homens.
Desafiam‑se a dois e dois, sapateando.
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O fado é uma canção
tradicional portuguesa. Pode
ser triste ou alegre mas é
sempre muito sentimental.
A torre de Belém tornou‑se
símbolo do país.
O mosteiro dos Jerónimos
é um exemplo do “estilo
manuelino” – o gótico
português.

UM PAÍS DE NAVEGADORES E POETAS
INFANTE D. HENRIQUE
(1394‑1460)
Organizou os Descobrimentos
durante meio século. Os seus
navios abriram os caminhos
do Mundo.

VASCO DA GAMA
(1469‑1524)
Descobriu o caminho
marítimo para a Índia

CAMÕES
(1525‑1580)
Escreveu magníficos poemas
de amor e Os Lusíadas.

FERNANDO PESSOA
(1888‑1935)
O poeta português mais
conhecido no mundo.
Os palácios e igrejas
portuguesas estão
decorados com
magníficos painéis
de azulejos.
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Roménia [ rom â nia ]

POPULAÇÃO: 21,6 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 238 000 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: leu
LÍNGUA: romeno

n A Roménia é bastante montanhosa.
A cordilheira dos Cárpatos, na zona central,
atinge os 2544 metros de altitude, no monte
Moldoveanu, e os Alpes da Transilvânia
erguem‑se no oeste do país.

O sul do país é marcado pela
planície do rio Danúbio que faz
fronteira com a Sérvia e a Bulgária
e desagua num delta no Mar Negro.
A costa da Roménia banhada pelo
Mar Negro tem praias esplêndidas
e vestígios da época em que a região
fazia parte do Império Romano.

As igrejas de madeira de Maramureş
foram consideradas
Património Universal
da Humanidade
pela UNESCO.
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O Teatro Ateneu,
construído no século XIX
é uma verdadeira jóia.
Aí se apresentam ainda
hoje espectáculos
interessantíssimos.

A lenda do
vampiro Drácula
foi inspirada num
conde romeno
chamado Vlad
Dracul que viveu
na Transilvânia,
no século XV.
O castelo do conde Vlad Dracul é um monumento
impressionante.

CONSTANTIN BRÂNCUŞI
(1876‑1957)
Escultor notável com obras
em todo o mundo.

EUGÈNE IONESCO (1912‑1994)
Autor de peças de teatro
representadas em todo o mundo.
Celebrizou‑se ao procurar revelar
o absurdo e o ridículo de muitas
situações a que as pessoas
atribuem importância.
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Eslovénia [ slo v eni j a ]

POPULAÇÃO: 2 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 20 000 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: euro
LÍNGUA: esloveno

n A Eslovénia é um país do centro da Europa,
muito montanhoso. A bandeira nacional
apresenta os três picos da montanha Triglav,
a mais alta do país, que atinge os 2864 metros
de altitude.

A zona da costa, de belas paisagens, é banhada
pelo mar Adriático. Cerca de metade do país
é constituído por parques naturais cobertos
de florestas, considerados autênticos tesouros
botânicos, pois conservam árvores e outras
plantas que já não existem noutras regiões
da Europa.
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Uma das atracções da
Eslovénia são as grutas
de Postojna onde existem
fantásticas estalactites
e estalagmites.

A cidade de Liubliana é um
dos melhores exemplos da
Arte Nova na Europa.

Nascentes, cascatas e lagos marcam
a paisagem de toda a Eslovénia, mas as
de Tolmin e Kobarid são verdadeiramente
impressionantes. Nessa região, conhecida
como Terra das Águas Vivas, o rio Soca,
correndo por entre vales apertados,
gargantas e ravinas, esculpiu nas rochas
formas surpreendentes.

JOSEPH STEFAN (1835‑1893)
Tornou‑se famoso como
físico graças os seus estudos
sobre as radiações que
lhe permitiram calcular
a temperatura da superfície
do Sol.
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Eslováquia [ slo v ensko ]

POPULAÇÃO: 5,4 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 49 000 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: euro
LÍNGUA: eslovaco

n A Eslováquia é um país bastante montanhoso,
com os montes Cárpatos a marcar toda a região
do norte, onde se formam muitos lagos e vales
espectaculares. Os picos mais elevados, que são
nos montes Tatras, cobrem‑se de neve no Inverno
e oferecem boas condições para a prática do ski.

No sul do país abrem‑se belas planícies
atravessadas pelos rios Danúbio, Váh e Hron.
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A porta de Michalská destaca‑se nas ruas do
centro histórico da capital, Bratislava, onde
é delicioso passear.
STEFAN BANIC (1870‑1941)
Stefan Banic celebrizou‑se porque
inventou o paraquedas, em 1913.

O Teatro Nacional
é um belo edifício
do século XIX.
Apresenta espectáculos
de música, dança
e teatro de qualidade.

ANDY WARHOL (1928‑1987)
Andy Warhol, que se tornou
famoso como um dos criadores
da Pop Art, na verdade
chamava‑se Andrej Varchola
e era filho de eslovacos.
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Finlândia [ suomi ]

POPULAÇÃO: 5,2 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 338 000 km2
REGIME POLÍTICO: república
MOEDA: euro
LÍNGUA: finlandês, sueco

n País dos “mil lagos”, coberto por florestas de
sonho, a Finlândia tem um clima bem rigoroso.
No Inverno as temperaturas são baixíssimas
e quase não há dia. Durante o Verão, passa‑se
o contrário e é
possível admirar
o sol à meia‑noite.

Uma parte da Finlândia fica a norte do Círculo
Polar Árctico.
Os primeiros habitantes da Finlândia foram
os lapões (povo Sami) que vivem nas regiões
a norte e se dedicam
sobretudo à criação
de renas.
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Embora os finlandeses
gozem todo o conforto
que a vida moderna
oferece, não escapam
por completo ao ritmo das
estações do ano que ali
é especialmente marcante.
No Inverno organizam‑se
para estarem o menos
tempo possível ao ar livre.
Por isso, logo que a neve
derrete, tratam de aproveitar ao máximo
o contacto com a natureza.

Segundo a tradição,
o Pai Natal mais conhecido
vive na Finlândia e desloca
‑se num trenó puxado por
renas.
A história da Finlândia está contada
num longo poema chamado Kalevala
que só foi passado a escrito há cerca
de 160 anos.

ALVAR AALTO (1898‑1976)
Outra figura nacional é o grande
arquitecto e designer Alvar Aalto.
Além de conceber edifícios muito
modernos, que influenciaram
arquitectos em todo o mundo, criou
peças de decoração que hoje estão
em todos os museus de design.

A sauna é um costume tipicamente finlandês.
Depois de suarem em bica numa cabine de
madeira, dão umas braçadas num lago gelado.
Como estão habituados não adoecem.

SIBELIUS (1865‑1957)
O compositor Sibelius
inspirou‑se no Kalevala
para compor a sua
primeira sinfonia. Depois
concebeu muitas outras
obras que evocam
o clima e a paisagem
finlandesa.

KEKE ROSBERG (1948)
MIKA HÄKKINEN (1968)
KIMI RÄIKKÖNEN (1979)
Entre os campeões mundiais
de Fórmula 1 contam-se vários
pilotos finlandeses.
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Suécia [ s v erige ]

POPULAÇÃO: 9,3 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 450 000 km2
REGIME POLÍTICO: monarquia
MOEDA: coroa sueca
LÍNGUA: sueco

n A Suécia é um dos países da península
da Escandinávia. Possui
várias ilhas no mar Báltico.
As maiores são Öland
e Gotland. As características
da paisagem sueca datam
do tempo das glaciações,
quando as movimentações
das grandes massas de gelo
remodelaram profundamente
a paisagem.
Ao norte do país há florestas
maravilhosas e cerca de
100 000 lagos. O maior
chama‑se Vänern. Na região
atravessada pelo Círculo
Polar Ártico existem vários
parques naturais para proteger espécies vegetais
e animais. Os lapões habitam sobretudo
essa zona, e tal como na Finlândia, dedicam‑se
à criação de renas.
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A cidade de Estocolmo foi construída sobre
catorze ilhotas, quase todas ligadas entre si
por pontes e pelo metropolitano. Na ilha central,
Gamla Stan, ergue‑se o palácio real do século
XVIII. Muitos edifícios têm coberturas de cobre,
o que dá um aspecto especial ao recorte dos
telhados, pois com a oxidação ficam verdes.
Na Suécia, apesar do Inverno rigoroso, praticam
‑se muitos desportos ao ar livre.
LINEU (1707‑1778)
Este cientista sueco foi o primeiro
a perceber que só era possível estudar
a Natureza, agrupando os seres em
espécies. E para isso inventou uma
classificação rigorosa. A primeira
distinção hoje parece vulgaríssima,
mas na altura foi uma grande novidade:
reino animal, vegetal e mineral.
ALFRED NOBEL (1833‑1896)
Alfred Nobel, que era um homem bom e pacífico,
tornou‑se famoso e riquíssimo porque inventou
a dinamite e a nitroglicerina. Quando morreu,
deixou um testamento invulgar: a sua fortuna
devia ser aplicada em prémios distribuídos
a quem se
distinguisse por
obras em benefício
da Humanidade.
Há seis prémios
Nobel: Paz,
Medicina, Física,
Química, Economia
e Literatura.

ABBA
Os músicos do grupo ABBA
venceram o concurso da
Eurovisão em 1974. As canções
que compuseram, e continuam
a interpretar, tornaram-se
temas de filmes e espectáculos
musicais, em todo o mundo.

CARL MILLES (1875‑1955)
O mais conhecido e amado dos escultores
suecos é Carl Milles. Estátuas da sua autoria
podem ser admiradas por toda a parte.
Na ilha de Lidingö até há uma espécie de museu
ao ar livre chamado Millesgården.
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Reino Unido [ united kingdom ]

POPULAÇÃO: 60,4 milhões de habitantes
SUPERFÍCIE: 242 500 km2
REGIME POLÍTICO: monarquia
MOEDA: libra esterlina
LÍNGUA: inglês

n Do Reino Unido fazem parte: a Inglaterra,
o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte.
O clima do país é húmido, o que torna a
paisagem verdejante e muito variada.
Na Escócia há duas
cadeias montanhosas
e lagos maravilhosos.
O mais famoso
chama‑se Loch Ness
onde, segundo
a lenda, habita um
monstro de outras
eras.
O País de Gales tem
as suas lindas
Montanhas Negras.
No norte da Inglaterra
erguem‑se os montes
Peninos. No sul alternam
planícies e colinas, sempre
verdejantes. A costa tem zonas escarpadas
e algumas praias. O rio principal
é o Tamisa que passa por Londres.
Há muitas imagens que evocam
imediatamente o país:
Os guardas da rainha tornaram‑se
uma espécie de emblema nacional.

As jóias da coroa são
um cartão de visita
da família real.
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SHAKESPEARE (1564‑1616)
É o autor mais traduzido no mundo.
As suas peças de teatro continuam
a ser representadas em toda a parte
e nunca se desactualizam.

O Big Ben nunca
se atrasa.

Os castelos da Escócia com seus
fantasmas e os homens que
vestem “kilt” e tocam gaita
de foles dispensam
apresentação.

O futebol foi uma invenção
inglesa que se espalhou
pelo mundo inteiro.

AGATHA CHRISTIE
(1891‑1976)
Escreveu os romances
policiais mais famosos
do mundo.

TURNER (1775‑1851)
Pintou tempestades
em que o ar, a terra
e o mar parecem estar
em movimento.

NEWTON (1642‑1727)
Físico famoso que
descobriu a lei
da gravidade.

BEATLES
O grupo formou-se
em Liverpool,
ganhou fama
a partir de 1962
e separou-se em
1970. As suas
canções tornaram-se famosas em
todo o mundo
e marcaram para
sempre a música
pop/rock.
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Civilizações que estiveram
na origem da civilização europeia
Os Celtas
A Expansão dos Celtas decorreu sobretudo
entre 2000 a.C. e a época da ocupação romana
(a partir do século III a.C.)
Os Celtas, de origem indo‑europeia, ficaram
conhecidos por nomes diferentes nas várias
regiões da Europa onde se instalaram:
Gauleses em França; Gaélicos na Irlanda,
Celtiberos na Península Ibérica e Bretões
na Grã-Bretanha
Em toda a parte há vestígios da sua
civilização.
A expansão Celta na zona que hoje é a Europa

Escultura 			

66

Arma 		

Jóia

Os Gregos
A expansão grega decorreu sobretudo entre
o século VIII a.C. e a ocupação romana.
Os gregos fundaram cidades no sul da Europa
e circularam por todo o Mediterrâneo.
A civilização grega veio a influenciar a Europa
em todos os domínios da cultura: arquitec‑
tura, escultura, cerâmica, poesia, filosofia,
matemática, música, teatro, desporto.

Colónias gregas na Europa
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Os Romanos
A expansão dos romanos pelo Mediterrâneo
decorreu sobretudo entre o século III a.C. e o
século II d.C.
No ano 117 d.C., na época do imperador
Trajano, o império romano atingiu a sua
extensão máxima. A civilização euro‑
peia é em muitos aspectos herdeira
da civilização romana.
O latim, a língua falada pelos roma‑
nos deu origem a muitas
línguas modernas.
A expansão romana na Europa

O direito romano

As grandes obras de engenharia
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Os Bárbaros
As invasões bárbaras iniciaram‑se no século
III d.C. mas decorreram sobretudo a partir do
século V d.C.
As invasões bárbaras e a formação de novos
reinos determinaram a constituição das várias
nações da Europa moderna.

Invasões bárbaras na Europa
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A origem das línguas
faladas na União Europeia
As línguas faladas na União Europeia têm várias origens:
Catalão

Búlgaro

Castelhano

Checo

Galego

Eslovaco

Francês

são línguas latinas

Esloveno

Italiano

Polaco

Português

Letão

Romeno

Lituano

Alemão

Maltês

Inglês

são línguas germânicas

Neerlandês
Sueco
Dinamarquês

são línguas germânicas
do norte

Estónio
Finlandês

são línguas fino‑húngaras

Húngaro
Basco

é uma língua pré‑celta

Gaélico

é uma língua celta

Grego

é uma língua helénica
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são línguas eslavas

são línguas bálticas

é uma língua semítica

A arte não conhece fronteiras
A arte estabelece uma ligação entre os povos que está para além de todos os outros tipos de enten‑
dimento. Quando surge um novo estilo na arquitectura, na pintura, na escultura, na literatura, é
rapidamente adoptado pelos artistas de vários países, que embora imprimindo um cunho pessoal
às suas obras, seguem os padrões gerais. Muitas vezes assumem de tal forma esses padrões
como seus, que se torna difícil dizer com exactidão em que país nasceu determinado estilo.

Alguns estilos artísticos nascidos na Europa

Românico

Renascentista

Gótico

Neoclássico

Barroco

Realismo
Impressionismo
Romantismo

Arte Nova

Abstracionismo
Surrealismo
Cubismo

Art Deco
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A história da União Europeia
O nascimento da União Europeia
A ideia de unir os países da Europa para todos juntos resolverem os problemas
comuns era antiga. Mas surgiu de novo e em força depois da Segunda Guerra
Mundial. Era necessário ultrapassar as rivalidades, reconstruir as cidades, reani‑
mar a agricultura, a indústria e o comércio.
Robert Schuman e Jean Monnet, políticos franceses influentes, foram os primei‑
ros a apresentar propostas concretas.

A COMUNIDADE EUROPEIA DO C ARVÃO
E DO AÇO (CEC A)
Reconstruir a Europa implicava fabricar aço indispensável aos instru‑
mentos e aos edifícios. E nessa época a principal fonte de energia era
o carvão.
A Alemanha tinha muitas minas de carvão e a França fábricas de aço.
Jean Monnet propôs que se administrassem esses bens em conjunto
e os governos concordaram.
A Bélgica, a Holanda, a Itália e o Luxemburgo quiseram fazer parte do
grupo e aderiram. Assim, em Abril de 1951 assinaram o Tratado de Paris
que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.
A sede da organização ficou no Luxemburgo e o primeiro presidente
foi Jean Monnet.

O NA SCIMENTO DA CEE – COMUNIDADE ECONÓMIC A EUROPEIA
Apesar das dificuldades e dos obstáculos que foi preciso vencer, os seis países ficaram tão
satisfeitos com os resultados da experiência que em 1957 resolveram alargar o acordo e assi‑
naram o Tratado de Roma. Nessa altura passou a haver três comunidades:
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• A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA.)
• A Comunidade Europeia da Energia Atómica (EUROATOM)
• A Comunidade Económica Europeia (CEE) ou Mercado Comum
Mercado Comum quer dizer que os países da CEE facilitaram bastante as trocas comerciais
entre si. Além disso passaram todos a seguir as mesmas regras no comércio com os outros
países do mundo. Os agricultores receberam apoios para melhorarem as condições de produ‑
ção. Às novas regras da agricultura chamou‑se Política Agrícola Comum (PAC)

MAIS PAÍSE S, MAIOR UNIÃO
Como os resultados foram positivos, outros países foram aderindo.
1973 Dinamarca, Irlanda, Reino Unido
1981 Grécia
1986 Espanha e Portugal
1995 Áustria, Finlândia e Suécia
2004 Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e República Checa
2007 Bulgária e Roménia
O alargamento progressivo da União Europeia foi acompanhado por diversas iniciativas, todas
na intenção de beneficiar os países e os cidadãos.
1979 Realizaram‑se as primeiras eleições para o Parlamento Europeu
1985 Celebrou‑se o Acto Único Europeu
1993 Entraram em vigor as regras do Mercado Interno e assinou‑se o Tratado de Maastricht
1996 Celebrou‑se o Tratado de Amesterdão
2001 Celebrou‑se o Tratado de Nice
2002 Introduziram‑se as notas e moedas de euros
2007 Foi acordado o Tratado de Lisboa que integra a Carta dos Direitos Fundamentais
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O Acto Único Europeu e a realização do mercado interno
Em 1985 assinou‑se um novo tratado que estabeleceu regras destinadas a aproximar ainda
mais os países da Comunidade Europeia em domínios muito importantes.
• O Mercado Comum aperfeiçoou‑se e passou a chamar‑se Mercado Interno. Além da liber‑
dade no comércio dos produtos passou a haver mais facilidades para a circulação das
pessoas e para os investimentos e a criação de empresas.
• Uma boa parte dos recursos financeiros da Comunidade
Europeia passou a ser distribuída aos países ou às regiões
menos desenvolvidas para poderem progredir mais rapi‑
damente e melhorar o nível de vida dos cidadãos.
• A investigação científica e tecnológica recebeu novos apoios
e incentivos, considerando‑se que a inovação e a ciência são
garantias de progresso.

O Tratado de Maastricht
Em 1993, um novo tratado mudou o nome do grupo. Em vez de CEE passou a chamar‑se União
Europeia (UE). Desta vez os países uniram esforços para, entre outras coisas, melhorarem a
Educação e a Saúde. E criaram uma novidade: a cidadania da União.
A cidadania da União significa o seguinte:
• Todas as pessoas que nasceram num dos países membros têm direito a considerar‑se
cidadãos europeus e os passaportes passaram a ser iguais.
• Se um cidadão europeu andar em viagem na Ásia e precisar de ajuda num sítio onde não
haja representantes do governo do seu país tem direito ao apoio dos representantes do
governo de qualquer outro país da União.
• Uma pessoa, que viva noutro país da União pode votar nas eleições para o Parlamento
Europeu e nas eleições autárquicas e até pode ser eleito presidente da Câmara.
Decidiu‑se também que haveria uma moeda única, ou seja uma União Económica e Monetá‑
ria, e ainda um Banco Central Europeu que contribuísse para a estabilidade monetária e para
diminuir a inflação.
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O Tratado de Maastricht prevê ainda uma Política Externa e de Segurança Comum e uma cola‑
boração mais estreita no âmbito da Justiça, Migração e Segurança.
O Tratado de Maastricht definiu também um princípio a que se deu um nome difícil de pronun‑
ciar: subsidiariedade. Significa que a União só trata dos assuntos que forem melhor resolvi‑
dos por todos os países em conjunto. Assim, cada país está unido aos outros mas mantém a
sua independência.

O Tratado de Amesterdão
No dia 2 de Outubro de 1997, os Chefes de Estado e de Governo dos países da União Europeia
assinaram um novo Tratado, em Amesterdão, no qual se comprometeram a tomar medidas concre‑
tas destinadas a melhorar a vida das pessoas. Com o Tratado de Amesterdão pretende‑se:
• Dar maior prioridade às questões sociais e à criação de emprego.
• Criar condições de estabilidade económica para que a união monetária e a moeda única,
o euro, passassem a ser uma realidade.

O Tratado de Nice
O Tratado de Nice facilitou o sistema de decisão da União Europeia de modo a permitir
um funcionamento mais eficaz das suas instituições, mesmo após futuros alargamentos.
Foi assinado a 26 de Fevereiro de 2001 e entrou em vigor a 1 de Fevereiro de 2003.

O Tratado de Lisboa
O Tratado de Lisboa foi assinado no mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a 13 de Dezembro de
2007, durante a Presidência Portuguesa da União Europeia. Alterou algumas regras de funcio‑
namento das instituições europeias para as tornar mais eficazes e garantir decisões mais demo‑
cráticas. E consagrou expressamente os valores em que se baseia a União Europeia: respeito
pela dignidade humana; liberdade; democracia; igualdade; Estado de Direito; respeito pelos
Direitos do Homem e das minorias; pluralismo; não discriminação; tolerância; justiça; solida‑
riedade, igualdade entre homens e mulheres.
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Com o Tratado de Lisboa, saíram reforçados os direitos de circular e permanecer
livremente no território dos Estados-Membros, eleger e ser eleito para o Parla‑
mento Europeu e para os órgãos autárquicos do país de residência e os direitos
de cidadania europeia.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia reuniu num texto único o
catálogo de direitos dos cidadãos europeus e passará a ter valor jurídico com a
entrada em vigor do Tratado de Lisboa. As instituições europeias e os Estados
‑Membros quando aplicarem o direito da União passarão a estar obrigados a
respeitar um conjunto de direitos fundamentais que protegem os cidadãos.
As políticas relacionadas com a liberdade, segurança e justiça e com a política externa foram
também alteradas com o Tratado de Lisboa, de forma a tornar a acção da UE mais eficaz.
Só quando o processo de ratificação estiver terminado em todos os Estados‑Membros, isto é,
quando todos tiverem dado o acordo final, é que o Tratado de Lisboa entrará em vigor.

O que faz a União Europeia
A União Europeia tem como objectivo criar condições para estimular o desenvol‑
vimento económico, social e científico dos Estados‑Membros, para aprofundar
a formação, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e ainda para apoiar
outros povos e outras regiões do mundo.

Programas de Educação e Formação
Estes programas destinam‑se a proporcionar oportunidades de
mobilidade e de enriquecimento pessoal e social, apoiar a forma‑
ção dos cidadãos, em particular dos mais jovens. Destacam‑se as
seguintes:
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Para apoiar a Formação Profissional foram
tomadas medidas e criadas na UE algumas
agências:
Cedefop – Centro Europeu para o Desenvol‑

vimento da Formação Profissional. Sede em
Salónica – Grécia
Fundação Europeia para a Formação

– Destinada a apoiar a formação em países
Erasmus – Financia a mobilidade de estu‑

dantes do ensino superior. Este programa tem
uma nova modalidade – o Erasmus Mundus
– aberta a licenciados de todo o mundo que
queiram fazer mestrados, seguindo progra‑
mas organizados em conjunto por três univer‑
sidades europeias.
Leonardo Da Vinci – Apoia estágios profis‑

sionais fora do país de origem e projectos de
cooperação entre estabelecimentos de forma‑
ção profissional e entre empresas.

vizinhos da UE. Sede em Turim – Itália
Europass – Documentos que registam as

competências e qualificações dos cidadãos
da UE a fim de poderem ser reconhecidos em
todos os países membros.
Visando garantir que os cursos e qualificações
dos diferentes Sistemas Educativos sejam
reconhecidos como equivalentes, os Estados
‑Membros da UE estão a trabalhar no Processo
de Bolonha com 19 outros países. O objectivo
é criar melhores condições de mobilidade no

Grundtvig – Financia a educação para adul‑

ensino superior, contribuindo para a livre circu‑

tos, facilitando a frequência de cursos fora do

lação de pessoas.

país de origem.

Na intenção de assegurar igualdade de opor‑

Comenius – Programa que financia a coope‑

ração entre estabelecimentos de ensino não
superior e respectivos professores e alunos.

tunidades para todos os jovens definiu‑se um
conjunto de princípios comuns aos países da
UE – o Pacto Europeu para a Juventude.
Com o objectivo de reforçar o sentimento de

Alguns destes programas estão abertos a estu‑

cidadania europeia, A UE instituiu também o

dantes e professores de outros países fora da

Programa Juventude para a Europa e o Serviço

União Europeia.

Voluntário Europeu.
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Cidadania Europeia e Mobilidade
A União Europeia representa para os seus cidadãos a possibilidade
de viver, estudar, trabalhar e circular livremente em todos os países
membros. E garante também o direito de participação nas eleições
autárquicas e nas eleições para o Parlamento Europeu no Estado-Membro onde residam.

Solidariedade entre países e regiões
Uma das prioridades da União Europeia consiste em aproximar o mais rapidamente possível os
níveis de vida nos seus Estados‑Membros. Para que essa aproximação se torne uma realidade,
os Fundos Comunitários financiam projectos‑chave nos países menos prósperos.
Fun do Soc ial E uropeu (FSE)

Destina‑se a desenvolver a formação profissional dos trabalhadores, facilitar o emprego e a
mudança de actividade quando necessário.
Fun do E uropeu de Desenvolvimento Regio nal (FEDER)

Destina‑se a corrigir desequilíbrios regionais.
Fun do de coesão

Financia projectos no domínio do ambiente, infra‑estruturas de transporte e de comunicações
nos países que têm mais necessidades nestes domínios.

Protecção do Ambiente – Energia –
Qualidade de Vida
Sendo a protecção do ambiente essencial para garantir a
qualidade de vida, a União Europeia procura estabelecer
normas que ajudem a proteger a biodiversidade, reduzir
a poluição, impedir a degradação dos recursos naturais
e evitar as alterações climáticas.
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Além da adopção dessas normas pelos Estados‑Membros, a U.E. procura apoiar e promover
políticas semelhantes em todo o mundo. Neste âmbito, entre as medidas mais importantes
destacam‑se:
• a maior eficiência no consumo de energia
• a utilização de energias renováveis
• a redução de emissões de gases com efeito de estufa
• a defesa da qualidade da água
• a redução das emissões de dióxido de carbono
A redução destas emissões tem sido assegurada através da atribuição de licenças às indús‑
trias. De acordo com essas licenças, cada empresa não pode exceder um certo limite na quan‑
tidade de dióxido de carbono que liberta para a atmosfera. Se ficou abaixo do limite que lhe foi
atribuído, pode vender o excesso a outras empresas. Se exceder, paga pesadas multas.

Protecção dos consumidores
A União Europeia procura proteger a saúde e a segurança dos seus cida‑
dãos, estabelecendo normas e regras a que todos os produtos (alimentos,
brinquedos, equipamentos, etc.) devem obedecer. Além disso, estabelece
também regras destinadas a evitar publicidade enganosa, práticas comerciais
desleais e toda a espécie de abusos que prejudiquem os cidadãos.

Investigação e Inovação
A União Europeia procura apoiar a investigação e a inova‑
ção a fim de contribuir para o desenvolvimento científico e
para o progresso tecnológico. O 7.º Programa‑quadro visa
estimular a abertura do espaço europeu à investigação e
promover a cooperação entre centros de investigação, cien‑
tistas e indústrias de todos os Estados-Membros e de todos
os países do mundo.
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O Euro – moeda única para
vários países da União Europeia
No ano de 1999 vários países da União Euro‑
peia adoptaram uma moeda única, o euro (€),
que entrou em circulação em 2002. A pouco e
pouco houve mais adesões e actualmente são
já 16 os países da zona Euro.
O nome desta moeda foi escolhido na sequên‑
cia de vários debates. Ficou euro por ser fácil
de pronunciar em todas as línguas e por não
ser derivado do nome de nenhuma das moedas
nacionais.
A existência de uma moeda única facilita as
trocas comerciais e contribui para o desenvol‑
vimento das actividades económicas. Torna
a economia europeia mais forte e estável
por ser uma moeda reconhecida internacio‑
nalmente. E também facilita a vida a empre‑
sários e viajantes. O euro tornou‑se rapida‑
mente uma moeda forte e de elevada credibi‑
lidade em todo o mundo e foi já adoptado por
16 dos 27 países da U.E.
Países Da Zona Euro

Alemanha
Áustria
Bélgica
Chipre
Eslováquia
Eslovénia
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Espanha
Finlândia
França
Grécia
Irlanda
Itália

Luxemburgo
Malta
Países Baixos
Portugal

As relações da UE
com o resto do mundo
Uma das preocupações da União Europeia tem sido desenvolver uma política externa e de
segurança comum a todos os Estados‑Membros. Os princípios desta política foram aprovados
no Tratado de Maastricht e têm vindo a ser aprofundados.
A ajuda humanitária aos países e regiões em crise é também uma preocupação central da
União Europeia. Há várias organizações com a missão de assegurar ajuda humanitária.
O ECHO – Serviço de Ajuda Humanitária da UE – fornece equipamentos, alimentos e medi‑
camentos a vítimas de catástrofes, guerras, crises graves, colaborando activamente com as
agências da ONU, como o Serviço do Alto Comissariado para os Refugiados (ACNUR), com a
Cruz Vermelha Internacional e com organizações não governamentais (ONG).
A UE desenvolve uma acção significativa no apoio ao desenvolvimento em regiões do
mundo mais desfavorecidas e procura contribuir para que os diferentes
povos progridam e tomem o seu destino nas mãos, seguindo o lema:
Ajudar os outros a ajudarem‑se a si próprios.

O Multilinguismo da UE
A União Europeia assenta no princípio de que a diversidade de línguas dos seus Estados
‑Membros é uma riqueza que deve ser protegida e valorizada.
Na UE falam‑se cerca de 60 línguas das quais 23 são línguas oficiais: alemão, búlgaro, checo,
dinamarquês, neerlandês, inglês, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, irlandês, italiano,
letão, lituano, maltês, polaco, português, romeno, eslovaco, esloveno, espanhol e sueco.
A UE promove o multilinguismo de várias formas:
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• Reconhecendo e defendendo a diversidade linguística na UE
• Assegurando que cada cidadão pode ter acesso à informação e comunicar
na sua própria língua
• Apoiando o ensino e a aprendizagem de diferentes línguas.
• Assegurando serviços de tradutores e intérpretes na actividade regular
das instituições europeias, nos encontros, seminários, conferências
e também na publicação dos vários documentos.
“UNIÃO EUROPEIA” nas 23 línguas oficiais
Alemão: Europäische Union
Búlgaro: Европейски съюз [Evropeyski Sayuz]
Checo: Evropská unie
Dinamarquês: Europæiske Union
Eslovaco: Európska únia
Esloveno: Evropska unija
Espanhol: Unión Europea
Estónio: Euroopa Liit
Finlandês: Euroopan unioni
Francês: Union Européenne
Grego: Ευρωπαϊκή Ένωση [Evropaikí Énossi]
Húngaro: Európai Unió

Inglês: European Union
Irlandês: An tAontas Eorpach
Italiano: Unione Europea
Letão: Eiropas Savienība
Lituano: Europos Sąjunga
Maltês: L-Unjoni Ewropea
Neerlandês: Europese Unie
Polaco: Unia Europejska
Português: União Europeia
Romeno: Uniunea Europeană
Sueco: Europeiska Unionen

As instituições da União Europeia
O Parlamento Europeu
O Parlamento Europeu é composto por deputados eleitos de cinco em cinco anos directamente
pelos cidadãos dos Estados‑Membros.
Funciona em três cidades. A sede oficial é em Estrasburgo, na França, onde têm lugar as sessões
plenárias fixas. As sessões suplementares decorrem em Bruxelas.
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O seu Secretariado está sedeado no Luxem‑
burgo. As Comissões Parlamentares – grupos
de deputados que se ocupam de diferentes
assuntos, como por exemplo: agricultura,
pescas e desenvolvimento rural; transportes
e turismo; direitos da mulher, etc. – reúnem
em Bruxelas.
O Parlamento Europeu partilha o poder
legislativo com o Conselho numa vasta
série de domínios. O facto de o Parlamento
Europeu ser eleito directamente pelos cidadãos da União Europeia ajuda a garantir a legitimi‑
dade democrática da legislação europeia.
O Parlamento Europeu é o órgão de controlo da UE
Os membros da Comissão Europeia são indicados pelos governos dos Estados‑Membros,
mas o Parlamento Europeu entrevista cada um dos membros propostos e a Comissão, no seu
conjunto, tem que receber uma votação positiva por parte do Parlamento Europeu para poder
entrar em funções.
A Comissão Europeia é politicamente responsável perante o Parlamento Europeu que pode
aprovar uma “moção de censura” implicando a demissão de toda a Comissão.
O Parlamento Europeu acompanha também os trabalhos do Conselho; pronuncia‑se sobre o
programa de trabalho anual da Comissão, podendo solicitar a esta instituição que apresente
propostas de actos legislativos; analisa os relatórios elaborados pela Comissão
sobre a execução das políticas europeias e coloca periodicamente questões
a esta instituição.
Outra função importante exercida pelo Parlamento Europeu é o poder
orçamental. Isto é, o orçamento anual da União é decidido em
conjunto pelo Parlamento e pelo Conselho; a execução do
orçamento por parte da Comissão tem também que ser apro‑
vada anualmente pelo Parlamento Europeu.
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PARLAMENTO EUROPEU: Número de Deputados por Estado‑Membro (2007‑2009)
Bélgica

24

França

78

Áustria

18

Bulgária

18

Itália

78

Polónia

54

República Checa

24

Chipre

6

Portugal

24

Dinamarca

14

Letónia

9

Roménia	35

Alemanha

99

Lituânia

13

Eslovénia

7

6

Eslováquia

14

Finlândia

14

Suécia

19

Reino Unido

78

Estónia

6

Irlanda

13

Luxemburgo
Hungria

Grécia

24

Malta

Espanha

54

Holanda

24
5
27

Total

785

O Conselho da União Europeia
Do Conselho fazem parte representantes dos governos dos
Estados‑Membros. Funciona normalmente em Bruxelas e
durante dois meses por ano no Luxemburgo.
O Conselho partilha o poder legislativo e orçamental com o
Parlamento Europeu.
É ainda responsável pela coordenação das políticas econó‑
micas dos Estados‑Membros; celebra acordos internacio‑
nais em nome da União com países não pertencentes à UE;
define e executa a Política Externa e de Segurança Comum
de acordo com as indicações do Conselho Europeu; coor‑
dena a cooperação entre os tribunais e as forças policiais
nacionais, por exemplo, para combater mais eficazmente
os criminosos que pretendem tirar partido da liberdade de
circulação na UE.
Para tratar os diferentes tipos de questões, o Conselho
reúne todos os ministros que nos vários países ocupam a
mesma pasta. Por exemplo, para tratar de relações interna‑
cionais reúnem‑se os ministros dos Negócios Estrangeiros
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de todos os países. Mas para tratar de assuntos relacionados com a Educação, reúnem‑se os
ministros da Educação.
A presidência do Conselho é rotativa e por períodos de seis meses. Quando se reúnem os
Chefes de Estado e os Primeiro Ministros de todos os países essa reunião chama‑se Conselho
Europeu. Geralmente realiza‑se quatro vezes por ano: duas vezes nos países que assumem a
presidência e duas vezes em Bruxelas.

A Comissão Europeia
Esta instituição é formada por vinte e sete membros nomeados pelos governos
de cada país, um Comissário por cada Estado Membro.
Os Comissários trabalham em Bruxelas e ocupam o cargo por um período de
cinco anos. Compete‑lhes tratar dos vários assuntos que interessam à União
Europeia. Devem exercer as suas funções com toda a independência procu‑
rando sempre o bem comum.
O Presidente da Comissão Europeia é escolhido pelos Estados‑membros.
O português José Manuel Durão Barroso foi nomeado para exercer
este cargo entre 2004 e 2009.
A Comissão é a guardiã dos tratados europeus, velando em conjunto
com o Tribunal de Justiça pela correcta aplicação da legislação da UE, e dispõe do “direito de
iniciativa”. Isto significa que só a Comissão Europeia pode elaborar propostas de nova legisla‑
ção na União. É ainda responsável pela gestão corrente da União, ou seja, pela aplicação das
políticas comunitárias, pela execução dos programas e pela utilização de fundos, represen‑
tando a União na negociação de acordos internacionais.
Além de se aplicar ao grupo de 27 comissários, a designação “Comissão Europeia” refere‑se
também à instituição em si mesma e aos seus funcionários.

O Tribunal de Justiça
O Tribunal de Justiça aprecia questões referentes à aplicação dos Tratados e do direito comu‑
nitário. Tem como principal missão garantir que a legislação da UE é interpretada e aplicada
pelos tribunais nacionais da mesma forma em todos os Estados‑Membros.
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É constituído por vinte e sete juízes e oito advogados
gerais, nomeados por períodos de seis anos, que os
governos escolhem de comum acordo.
O Tribunal de Justiça tem sede no Luxemburgo.

O Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas aprecia as contas da UE e apresenta
anualmente um relatório sobre a execução do orçamento
da União ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
Os seus membros – 27 juízes – são designados pelo Conselho.
O Tribunal de Contas tem sede no Luxemburgo.

OUTROS ÓRGÃOS DA UNIÃO EUROPEIA
o comité Econó mico e Social Europeu (CE SE)

O Comité Económico e Social Europeu é um órgão consultivo formado por representantes dos
vários sectores de actividade de cada país (por exemplo: representantes dos sindicatos, das
associações de empresários, das associações de defesa do consumidor, etc.) que dá pare‑
cer sobre as decisões importantes para a
Comunidade Europeia.
o comité das Regiões

O Comité das Regiões é também um órgão
consultivo formado por representantes de
autoridades regionais e locais. É consul‑
tado sempre que se prepara legislação que
afecta ou envolve interesses regionais (por
exemplo: ambiente, educação, transpor‑
tes, energia, etc).
Os órgãos consultivos da UE reúnem em
Bruxelas.
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O P rovedor de J ustiça

O Provedor de Justiça é nomeado pelo Parlamento. Tem como missão receber reclamações
apresentadas por cidadãos ou instituições relativas a casos de má administração ou actua‑
ções incorrectas de organismos comunitários, analisá‑las e tomar decisões de acordo com as
normas em vigor na UE.
O Banco Europeu de In vestim ento (BEI)

O Banco Europeu de Investimento (BEI) é uma instituição financeira da UE. Foi criado em 1958
pelo Tratado de Roma para financiar investimentos que contribuam para o desenvolvimento
equilibrado da União. Financia também projectos nas seguintes áreas:
• Redes de transportes e telecomunicações que estabe‑
leçam ligações entre países da União (redes transeuro‑
peias)
• Protecção do ambiente
• Segurança no abastecimento de energia
• Reforço de competitividade internacional da indústria
e das pequenas e médias empresas
O BEI também financia projectos de cooperação da União
Europeia com países de África, das Caraíbas, do Pacífico,
da Bacia do Mediterrâneo, da Europa Central e Oriental, da
América Latina e da Ásia.
O Banco Central Europeu (BCE)

O Banco Central Europeu é o órgão responsável pela definição e execução da política mone‑
tária nos países que aderiram à moeda única (“zona euro”) e pela gestão do euro. Tem ainda
como objectivo garantir a estabilidade dos preços na zona euro.
O BCE trabalha com total independência, ou seja, não pode receber instruções de qualquer
outro órgão, nem mesmo das instituições da UE ou dos governos nacionais.
Foi criado em 1998 e tem sede em Frankfurt, na Alemanha.
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A União Europe ia perto de ti…
E SPAÇO EUROPA
Localizado no Largo Jean Monnet, em Lisboa, está aberto
a todos os públicos. Qualquer cidadão poderá dirigir-se
aí para procurar informação sobre assuntos relativos à
União Europeia. O Espaço Europa pretende ser também
um local de encontro e debate sobre a Europa.
Para mais informações:
http://ec.europa.eu/portugal/espacoeuropa/index_pt.htm
Europe Direct

Linha telefónica de apoio ao cidadão. Número Verde Euro‑
peu: 00 800 6 7 8 9 10 11
Telefone e, em português, esclareça as suas dúvidas sobre
qualquer aspecto da UE que lhe interesse.
Centros de Informação
Europe Direct em Portugal

Gabinete em Portugal
do Parlamento Europeu

Largo Jean Monnet, 1 – 6.º andar
P-1269-070 Lisboa
Telefone (351) 21 350 49 00
Fax (351) 21 354 00 04
Site http://www.parleurop.pt
E-mail plisboa@europarl.europa.eu  
Representação da Comissão
Europeia em Portugal

Largo Jean Monnet, 1 – 10.º andar
P-1269-068 Lisboa
Telefone (351) 21 350 98 00
Fax (351) 21 350 98 01
Site http://ec.europa.eu/portugal
E-mail comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu

Facultam, na sua região, informações, orientação, assis‑
tência e respostas sobre a União Europeia. Poderá dirigirse ao Centro mais próximo de si, ou contactá-lo por tele‑
fone e por e-mail. A lista dos Centos de Informação Europe
Direct pode ser consultada em:
http://ec.europa.eu/portugal/redes/ced/index_pt.htm
Centro de Informação Europeia
Jacques Delors

FICHA TÉCNICA

Em Lisboa, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors
informa e comunica a Europa, estimula a participação dos
cidadãos e disponibiliza acções de formação e de anima‑
ção sobre os temas europeus. Gere, ainda, por delegação
da Comissão Europeia, o Plano de Comunicação sobre a
UE. Funciona no Palacete do Relógio (Cais do Sodré)
Telefone 211 225 000 E-mail geral@ciejd.pt
Site http://www.eurocid.pt

A Europa dá as mãos

Para saber mais sobre
a União Europeia

http://europa.eu/
http://europa.eu/europago/
http://europa.eu/youth/
http://europa.eu/abc/
http://europa.eu/abc/european_countries/
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