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Unidos na diversidade — União Europeia
No século passado, muitos países europeus
envolveram-se em duas guerras mundiais e
milhões de pessoas morreram. A economia
europeia foi severamente afetada e o mapa da
Europa teve de ser redefinido, tendo as fronteiras
de alguns países sido alteradas.
Depois da última guerra, dois franceses, Robert Schuman e Jean Monnet,
lançaram a ideia de os antigos inimigos, França e Alemanha, passarem a
colaborar na produção de carvão e de aço em vez de fabricarem armas
para lutarem entre si.
Assim, a 9 de maio de 1950, Robert Schuman, ministro francês dos
Negócios Estrangeiros, propôs a criação da chamada «Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço». A Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália,
o Luxemburgo e os Países Baixos foram os primeiros países a aderirem a
este «clube» formado em 1952.
Esta aliança funcionou tão bem que, em 1957, os seis países decidiram
criar outro «clube», a «Comunidade Económica Europeia», para, em
conjunto, elaborarem leis e políticas a fim de reforçar o comércio e apoiar
os agricultores. Este método de cooperação foi mais tarde alargado
a outros domínios relativamente aos quais os membros do «clube»
consideravam que os resultados seriam melhores se se trabalhasse em
conjunto. Os «clubes» fundiram-se e formam agora a «União Europeia».
Cada país membro tem uma palavra a dizer neste processo e a maioria
das decisões é tomada tanto pelos ministros dos governos como pelos
homens e mulheres eleitos pelo povo para o Parlamento Europeu.
O trabalho dos membros do «clube» foi tão bem sucedido que cada vez
mais países da Europa quiseram juntar-se. A Dinamarca, a Irlanda e o
Reino Unido decidiram aderir às Comunidades em 1973. Em 1981, aderiu
a Grécia, seguindo-se Espanha e Portugal em 1986. A Áustria, a Finlândia
e a Suécia aderiram em 1995 e em 2004 foi a vez de dez países aderirem
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simultaneamente: a Eslováquia, a Eslovénia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia,
Chipre, a Hungria, Malta, a Polónia e a República Checa. Em 2007, a
Bulgária e a Roménia foram acolhidas como membros da União Europeia,
que conta agora com 28 Estados-Membros, depois da adesão da Croácia
em 2013, havendo ainda mais outros países interessados em aderir.
A União Europeia é um grande mercado para todos os países membros,
baseado em quatro liberdades:
livre circulação de pessoas, que permite viajar mas também viver,
estudar e trabalhar no estrangeiro;
livre circulação de mercadorias, que permite comprar e vender
produtos entre países;
livre circulação de serviços, que permite partilhar as competências
e os conhecimentos especializados;
livre circulação de capitais, que permite transferir ou investir
dinheiro para/em outros Estados-Membros.
Tudo isto é agora considerado normal pelos jovens, que nunca
conheceram uma situação diferente. Muitos adultos também não sabem
que estas liberdades são o resultado do trabalho de um cada vez maior
número de membros do «clube» ao longo de quase 60 anos e significam
que muito mais coisas para além de viajar passaram a ser mais fáceis
através da adesão à União Europeia.
Mas o que é que nós sabemos acerca dos Estados-Membros da União
Europeia? À primeira vista, a nossa brochura parece apresentá-los por
uma ordem aleatória, mas se virmos os nomes deles nas suas próprias
línguas verificamos que estão de facto apresentados por ordem alfabética.
Hungria em húngaro é «Magyarország» e os alemães chamam ao seu país
«Deutschland».
No final da brochura podes encontrar autocolantes com moedas,
bandeiras, edifícios, etc., que deverás colar nas áreas vazias do teu
passaporte ou no mapa.
Vamos divertir-nos dando uma volta pela Europa e ver o que mais
podemos saber sobre os nossos vizinhos.
3

Bélgica

België • Belgique •
Belgien
Cola
a imagem
da moeda
aqui

Capital: Bruxelas
Superfície: 30 528 km²
População: 10,7 milhões
Línguas: neerlandês, francês e alemão
Dia nacional: 21 de julho
Ascensão ao trono
do rei Leopoldo I (1831)

4

Hallo!
Salut!

Atomium: Monumento
construído em 1958, com
102 metros de altura,
representando um cristal de ferro
ampliado constituído por nove
átomos. Recentemente renovado
e aberto ao público, o Atomium
organiza exposições interessantes,
especialmente para crianças.
A subida no elevador proporciona
uma das melhores vistas de Bruxelas.

Cola aqui
a imagem
certa

Manneken Pis:

Esculpida em 1619, esta
estátua de uma criança a urinar
para uma fonte converteu-se
num dos mais conhecidos
monumentos belgas.

Gastronomia: A Bélgica

é famosa pelas moules-frites
(mexilhões e batatas fritas)
e pelo chocolate.

Belgas famosos:

René Magritte (artista plástico), Eddy Merckx (ciclista),
Hergé (criador do Tintim) e os Strumfs!

Descobre: Quantos trajes diferentes tem
o Manneken Pis?

Bulgária

България

Capital: Sófia
Superfície: 110 993 km²
População: 7,5 milhões
Língua: búlgaro
Dia nacional: 3 de março

Aniversário da libertação
do Império Otomano (1878)

Zdravei
6

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = BGN 1,95580

Catedral Alexandre
Nevski: A catedral de

Sófia é uma das maiores
catedrais do rito ortodoxo
oriental do mundo. Foi
construída no início do século XX
em honra dos soldados mortos
na guerra de 1877 contra
a Turquia.

Cola aqui
a imagem
certa

Parque
nacional Rila:

O maior parque nacional
da Bulgária, situado a
100 km ao sul de Sófia.
É conhecido pelos seus
inúmeros lagos e rios
e nele vivem muitos
exemplares de espécies
ameaçadas tais como
ursos e cisnes selvagens. O nome Rila vem da palavra
«Roula», que significa abundância de água.

Gastronomia: Banitza (bolo de queijo), shopska salata

(salada de queijo fresco, tomate e pepino) e bob chorba
(sopa de feijão condimentada).

Búlgaros famosos: Julia Kristeva (filósofa), Christo Javacheﬀ
(artista plástico), Hristo Stoichkov (jogador de futebol).
Descobre: Qual é a cordilheira que atravessa
o centro da Bulgária?
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República Checa

Česká Republika

Capital: Praga
Superfície: 78 864 km²
População: 10,5 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = CZK 24,70

Língua: checo
Dia nacional: 28 de outubro

Comemora a independência após
a Primeira Guerra Mundial

Ahoj!
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De Týnkerk: A catedral
gótica de Praga é não
só a mais conhecida
igreja da República Checa como
também a última morada de vários
reis checos.

Cola aqui
a imagem
certa

Ponte de
São Carlos:

O nome é uma
homenagem ao rei
Carlos IV. Quando foi
construída no final do
século XIV, esta ponte
era a única forma de
atravessar o rio Vltava (Moldava)
em Praga. Alguns testes realizados recentemente
demonstraram a existência de matéria orgânica na
argamassa, o que pode confirmar a lenda de que foram
utilizados ovos para a reforçar.

Gastronomia: Knedlíky vepřová a zelí (carne de porco

assada com croquetes e couve salteada), svíčková (rosbife
assado com molho de natas e croquetes).

Checos famosos: Alfons Mucha (artista plástico),

Antonin Dvořák (compositor) e Milan Kundera (escritor).

Descobre: Qual destas palavras — Internet, robô
ou hotel — é de origem checa?
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Dinamarca

Danmark

Capital: Copenhaga
Superfície: 43 098 km²
População: 5,5 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = DKK 7,4427

Língua: dinamarquês
Dia nacional: 5 de junho

Comemora o dia em que a Dinamarca se tornou
monarquia constitucional (1849)

Hej
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Nyhavn: («Novo porto»):

Mandado construir
pelo rei Cristiano V em 1670,
constitui a parte mais antiga do
porto de Copenhaga. Repleta de
restaurantes, a rua dá para um
pequeno porto pitoresco. No
verão, as pessoas ocupam todas
as mesas disponíveis nas zonas de esplanada. Atualmente,
o canal está cheio de antigos navios de madeira do tempo
em que Nyhavn era o principal centro do comércio marítimo
de Copenhaga.
Cola aqui
a imagem
certa

A Sereiazinha: Esta

sereia, sentada num
rochedo em Langelinie no
porto de Copenhaga, deve a
fama ao conto de Hans Christian
Andersen do mesmo nome. Não
se sabe ao certo quem serviu
de modelo para a escultura, se a
bailarina Ellen Price ou a mulher
do escultor Edvard Eriksen.

Gastronomia: Frikadeller

(almôndegas) e smørrebrød (sanduíches no pão).

Dinamarqueses famosos: Hans Christian Andersen
(escritor), Søren Kierkegaard (filósofo), Asta Nielsen (atriz).
Descobre: Diz o título de três contos de fadas de
Hans Christian Andersen.
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Alemanha

Deutschland

Capital: Berlim
Superfície: 356 854 km²
População: 81,8 milhões
Língua: alemão
Dia nacional: 3 de outubro
Comemora a reunificação
da Alemanha (1990)

Guten
Tag
12

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Porta de
Brandenburgo:

Antiga porta da cidade,
mandada erguer entre 1788 e
1791 pelo imperador Frederico
Guilherme II como símbolo
da paz, é uma das principais
construções de Berlim. Aquando
da construção do muro de Berlim em 1961, foi
fechada, mas após a demolição do muro em 1989, tornou-se
o símbolo da liberdade e da unidade da cidade.
Cola aqui
a imagem
certa

Reichstag:

O Reichstag
foi quase totalmente
destruído por um incêndio
em 1933 e danificado
durante a Segunda Grande
Guerra. Reconstruído
e depois renovado, o
edifício tornou-se a sede
do Parlamento alemão
em 1992.

Gastronomia: As Bratwurst (salsichas) e todos os pratos à

base de batatas são muito populares. A Sauerkraut (chucrute)
já não ocupa um lugar de destaque na culinária germânica.

Alemães famosos: Goethe (escritor),
Michael Schumacher (corredor de automóveis),
Melitta Bentz (inventor do filtro do café).
Descobre: Em que cidade alemã nasceu o compositor
Ludwig Van Beethoven?
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Estónia

Eesti

Capital: Taline
Superfície: 43 000 km²
População: 1,3 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Língua: estónio
Dia nacional: 24 de fevereiro

Comemora o dia em que a Estónia
se tornou independente da Rússia
(1918)
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Tere

Câmara
Municipal:

Edifício supostamente
construído no início do
século XIII em estilo gótico,
encontra-se aberto ao público
e é ainda utilizado para receções.

Cola aqui
a imagem
certa

Farmácia de Taline:

Situado na Praça da
Câmara Municipal, o edifício
data de 1422. É a mais antiga
farmácia da Europa ainda em
funcionamento, embora já não sejam vendidos alguns
medicamentos medievais como pó de morcego ou pele
de serpente

Gastronomia: Os pratos clássicos da Estónia incluem

verivorst (morcela), leib (pão escuro) e kartulid (batatas).

Estónios famosos: Jaan Kross (escritor), Arvo Pärt

(compositor) e Markko Märtin (corredor de automóveis).

Descobre: Qual o mar que banha a costa da Estónia?
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Irlanda

Éire

Capital: Dublim
Superfície: 70 282 km²
População: 4,4 milhões
Línguas: inglês e irlandês
Dia nacional: 17 de março
Dia de São Patrício

Dia Dhuit
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Cola
a imagem
da moeda
aqui

Castelo de Dublim:

Outrora local de uma
Cola aqui
fortaleza viking, este monumento
a imagem
histórico tem sido utilizado para
certa
fins muito diversos. Já albergou
o Tribunal de Justiça e o tratado
anglo-irlandês foi ali assinado em
1921. Atualmente é utilizado para
visitas de Estado e está parcialmente aberto ao público.

Alta Cruz Irlandesa:

As altas cruzes existiram
na Irlanda desde o século VII
e são também denominadas
cruzes célticas. Estas cruzes de
pedra, que incluíam um círculo,
eram utilizadas em cerimónias
religiosas mas também para
assinalarem fronteiras.

Gastronomia: Irish stew

(borrego guisado com batatas)
e coddle (estufado de legumes com
salsichas e bacon).

Irlandeses famosos: James Joyce (escritor),

Sinéad O’Connor (cantora), Peter O’Toole (ator).

Descobre: Diz o título de uma obra de Oscar Wilde.
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Grécia

Ελλάδα

Capital: Atenas
Superfície: 131 957 km²
População: 11,2 milhões
Língua: grego
Dia nacional: 25 de março

Proclamação da guerra da independência
do Império Otomano (1821)

Yia’sou
18

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Partenão: Templo

Cola aqui
a imagem
certa

		

dedicado à deusa grega
Atena, construído no século V
a.C. na Acrópole de Atenas
e utilizado simultaneamente
como igreja e mercado.
É considerado um símbolo
da Grécia antiga
e da democracia ateniense.

Atos: Nome

de uma
bela península bem
como de um monte
sagrado (2 033 metros
de altitude). Não é
autorizada a entrada de
mulheres, nem sequer de
animais fêmeas à exceção
de gatos.

Gastronomia: Moussaka (pudim de beringela

e borrego), keftedes (almôndegas de borrego e hortelã)
e baklava (bolo de massa folhada, amêndoas e mel).

Gregos famosos: Platão (filósofo), Aristóteles Onassis
(armador), Alexandre Magno (rei da Macedónia),
Maria Callas (cantora de ópera).
Descobre: Qual é o nome do principal porto
de Atenas?
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Espanha

España

Capital: Madrid
Superfície: 504 782 km²
População: 45,9 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Línguas: espanhol, catalão, basco e galego
Dia nacional: 12 de outubro

Comemora o dia em que Cristóvão Colombo avistou terra
nas Américas (1492)

¡Hola!
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Sagrada Família:

Concebida por Gaudí,
o mais famoso arquiteto de
Barcelona, esta catedral ficou
inacabada à época da sua morte
em 1926 e os trabalhos da sua
construção prosseguem ainda
hoje. Constitui um excelente
exemplo do estilo Arte Nova.

Cola aqui
a imagem
certa

Córdova:

Cidade
na Andaluzia, nas
margens do rio
Guadalquivir, foi
fundada pelos
romanos mas mais
tarde, depois da
conquista árabe em
711, veio a ser a capital da Espanha islâmica. O seu centro
histórico foi considerado património mundial pela Unesco.

Gastronomia: Paelha, tortilha e enchidos.
Espanhóis famosos: Miguel Cervantes (escritor),
Pablo Picasso (artista plástico), Pedro Almodóvar
(realizador de cinema).
Descobre: Quais os nomes dos três navios
de Cristóvão Colombo?
21

França

France
Cola
a imagem
da moeda
aqui

Capital: Paris
Superfície: 543 965 km²
População: 64,7 milhões
Língua: francês
Dia nacional: 14 de julho

Comemora a tomada da Bastilha (1789)

Bonjour
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Torre Eiffel: Construída

por Gustave Eiﬀel
para a exposição universal
de 1889, é o monumento mais
visitado do mundo. A torre pesa
7 300 toneladas e é a estrutura mais
elevada de Paris (324 m).

Cola aqui
a imagem
certa

Notre Dame:

A construção
desta catedral
gótica nas margens do rio
Sena em Paris começou
em 1163. Ao longo dos
anos foi-se gradualmente
deteriorando até ter sido
utilizada como cenário
principal da obra de Victor Hugo «O Corcunda de
Notre Dame». O êxito do livro lançou uma campanha para
o restauro da catedral em 1845.

Gastronomia: Bouillabaisse (caldeirada); os queijos
são também muito apreciados pelos franceses,
acompanhados do famoso pão baguette.

Franceses famosos: Molière (dramaturgo),
Pierre-Auguste Renoir (pintor), Gérard Depardieu (ator).
Descobre: O que tornou famoso Jean Monnet?
23

Croácia

Hrvatska

Capital: Zagrebe
Superfície: 56 594 km²
População: 4.29 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = HRK 7.5940

Língua: croata
Dia nacional: 25 de junho

Dia do Estado; comemora o dia em que a Croácia
declarou a independência da Jugoslávia (1991)

Bok
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Palácio
dos Reitores
(Dubrovnik): O Palácio dos

Cola aqui

Reitores foi a residência do
a imagem
reitor da República de Ragusa
certa
entre o século XIV e 1808.
Este edifício tem uma história
acidentada, tendo várias vezes
sido destruído por explosões de pólvora e abalado por
terramotos.

Parque Nacional dos
Lagos de Plitvice: Os lagos

de Plitvice são um sistema de 16
lagos comunicados por 92 cataratas
e cascatas, famosos pela paleta de
cores distintas que vão do turquesa
ao verde menta, cinzento ou azul.

Gastronomia: Pašticada (prato

dalmata que consiste num estufado
de carne de vaca com ameixas
e figos secos), Zagorski Štruklji
(pastéis à base de queijo fresco feitos no forno ou cozidos
em água), Kulen (salsicha de porco condimentada), Vegeta
(condimento salgado).

Croatas famosos: Miljenko Jergović (escritor), Ivo
Pogorelich (pianista), Goran Višnjić (ator), Korado Korlević
(astrónomo), Luka Modrić (jogador de futebol).
Descubra: Qual a raça canina de pelo manchado,
muito apreciada, oriunda de uma região da Croácia?
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Itália

Italia

Capital: Roma
Superfície: 301 263 km²
População: 60,3 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Língua: italiano
Dia nacional: 2 de junho

Aniversário da República (1946)

Ciao
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Coliseu: Este

grande anfiteatro da
antiguidade é uma maravilha
Cola aqui
da arquitetura e da engenharia.
a imagem
Podia acomodar 50 000 pessoas
certa
sentadas que vinham para ver os
gladiadores e os jogos na Roma
imperial. Embora tenha deixado
de ser utilizado para espetáculos
desde o princípio da Idade Média, o Coliseu é uma das
principais atrações turísticas e um símbolo da Roma antiga.

Pompeia:

Cidade destruída
pela erupção do vulcão
do monte Vesúvio em
79 d.C., que a cobriu de
cinza vulcânica até à sua
descoberta em 1748.
As escavações descobriram
ruínas e cadáveres perfeitamente preservados, bem como
uma profusão de obras de arte, joalharia, etc.

Gastronomia: Massas, pizzas e gelados.
Italianos famosos: Leonardo da Vinci (pintor, escultor,
inventor), Marco Polo (mercador, aventureiro e viajante),
Enzo Ferrari (fabricante de automóveis desportivos),
Federico Fellini (realizador de cinema).
Descobre: Segundo a mitologia romana, quem foram
os fundadores de Roma?
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Chipre

Κύπρος
Cola
a imagem
da moeda
aqui

Capital: Nicósia
Superfície: 9 251 km²
População: 0,7 milhões
Língua: grego
Dia nacional: 1 de outubro

Comemora o dia em que Chipre se tornou
independente do Império Britânico

Yia’sou
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Palácio do Arcebispo:

O arcebispo Macários III
foi o primeiro presidente de
Chipre (1960-1977). O seu palácio
em Nicósia está aberto ao público
e alberga um museu bizantino
com uma grande coleção
de ícones religiosos.

Cola aqui
a imagem
certa

Petra tou Romiou:

Conhecido como o
rochedo de Afrodite, este lugar
permite uma vista extraordinária
sobre o mar. Segundo a lenda, foi
no rochedo que a deusa surgiu
da espuma do mar.

Gastronomia: Meze (aperitivos)
e fasolada (feijocas).

Cipriotas famosos: Osman
Tűrkay (poeta), Hüseyin Çağglayan (desenhador de
moda), Zeno (filósofo).
Descobre: Segundo a mitologia, Afrodite era a
deusa de quê?
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Letónia

Latvija

Capital: Riga
Superfície: 64 689 km²
População: 2,2 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Língua: letão
Dia nacional: 18 de novembro

Proclamação da República da Letónia (1918)

Sveiki
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Catedral: Construída no

Cola aqui
a imagem
certa

século XIII, é considerada
a maior igreja dos países bálticos.
Uma das suas maiores atrações é o
magnífico órgão que data de 1884.

Centro
histórico
de Riga: O

centro histórico de
Riga foi considerado
património mundial da
Unesco e é famoso pela
sua arquitetura Arte Nova.

Gastronomia: Arenque com requeijão e batatas,

lentilhas com bacon, pudim de pão de centeio com
compota e natas batidas.

Letões famosos: Sergejs Eizenšteins

(realizador de cinema), Mariss Andersons (maestro),
Gidons Krēmers (violinista).

Descobre: Qual o rio que banha Riga?
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Lituânia

Lietuva

Capital: Vílnius
Superfície: 65 300 km²
População: 3,3 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = LTL 3,4528

Língua: lituano
Dia nacional: 16 de fevereiro

Comemora o dia em que a Lituânia se tornou
independente da Rússia (1917)

Labas
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Monumento
Gediminas: Segundo a

lenda, o grão-duque Gediminas
Cola aqui
a imagem
viu em sonhos um lobo de ferro
certa
no sítio onde se ergue hoje o
castelo, uivando como se de uma
matilha de centenas de lobos
se tratasse. Interpretou como a
vontade de Deus de que fosse
construída uma fortaleza naquele local, o que
mandou fazer em 1323.

Trakai:

Existem cerca
de 200 lagos à volta
da cidade histórica de
Trakai. O castelo de Trakai
está construído numa
ilha no lago maior e foi a
residência do grão-duque
Vytautas, o Grande.

Gastronomia: Kugelis (empadão sem carne), cepelinai
(croquetes de carne e batata) e panquecas doces ou salgadas.
Lituanos famosos: Salomėja Nėris (poetisa), Laurynas

Gucevičius (arquiteto), Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
(pintor e compositor).

Descobre: Em que ano a Lituânia aderiu
à União Europeia?
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Luxemburgo

Luxembourg
Cola
a imagem
da moeda
aqui

Capital: Luxemburgo
Superfície: 2 586 km²
População: 0,5 milhões
Línguas: francês, alemão e luxemburguês
Dia nacional: 23 de junho

Comemoração do aniversário do grão-duque

Moien
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33 Staatssparkasse:

Cola aqui
a imagem
certa

Em 2006, a caixa económica
do Luxemburgo comemorou os
150 anos, tendo sido emitida uma
moeda comemorativa de 10 euros.
A atividade bancária é extremamente
importante no Luxemburgo: mais de
23 000 pessoas trabalham em mais
de 150 bancos localizados
no país.

Catedral de Notre
Dame: Nossa Senhora,

Consoladora dos Aflitos, foi
escolhida em 1666 pela cidade
do Luxemburgo como a «Patrona
da cidade». Durante a epidemia
de peste muitas pessoas rogaram
a sua ajuda e desde então tem
permanecido como um objeto
de devoção fervorosa.

Gastronomia: Bouneschlupp (sopa de feijão verde),
Judd mat Gaardebounen (favas com carne de porco).

Luxemburgueses famosos: Joseph Kutter (pintor),
Gabriel Lippmann (prémio Nobel).
Descobre: O que fez com que Gabriel Lippmann
ganhasse o prémio Nobel?
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Hungria

Magyarország

Capital: Budapeste
Superfície: 93 030 km²
População: 10 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = HUF 300,35

Língua: húngaro
Dia nacional: 20 de agosto

Festa de Santo Estêvão, fundador do Estado

Szia
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Parlamento húngaro:

Situado em Budapeste,
é atualmente o terceiro maior
Cola aqui
edifício do parlamento do mundo
a imagem
(depois dos da Roménia e da
certa
Argentina). Foi inaugurado no
milenário do nascimento do país,
em 1896. Na sua construção foram
utilizados 40 milhões de tijolos,
meio milhão de pedras preciosas e 40 kg de ouro.

Ponte das
Correntes:

Um dos mais
famosos monumentos
históricos de Budapeste,
esta ponte suspensa liga
as cidades Buda e Peste,
nas duas margens do
rio Danúbio. Construída
no final do século XIX, transformou duas
cidades de província numa grande metrópole.

Gastronomia: Goulash (carne guisada com pimentão),

halászlé (sopa de peixe) e somlói galuska (pão-de-ló
coberto com molho de chocolate e baunilha, rum e natas).

Húngaros famosos: Harry Houdini (ilusionista), Ernő
Rubik (inventor do cubo de Rubik), Peter Esterházy
(escritor), László Bíró (inventor da esferográfica).

Descobre: Indica dois Estados-Membros da União
Europeia que fazem fronteira com a Hungria.
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Malta

Malta

Capital: Valeta
Superfície: 316 km²
População: 0,4 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Línguas: maltês e inglês
Dia nacional: 21 de setembro

Comemora o dia em que Malta se tornou independente
do Reino Unido em 1964

Bonġu
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Valeta: O nome da
capital de Malta é uma
homenagem ao grão-mestre da
Ordem de São João, Jean Parisot
de la Valette, que lançou as
fundações desta cidade-fortaleza
em 1566. Surpreendentemente,
a sua construção durou apenas
15 anos.

Cola aqui
a imagem
certa

© MTA/Clive Ve

lla, 2011

Catedral de S. Paulo:

Edificada no local onde
existia uma igreja normanda
destruída num terramoto em
1693, a catedral de São Paulo, na
cidade de Mdina, é coroada por
uma magnífica cúpula concebida
pelo arquiteto Lorenzo Gafa.

Gastronomia: Stuﬀat tal-fenek

(coelho estufado) e pastizzi
(pastéis de massa folhada com recheio salgado).

Malteses famosos: Dun Karm Psaila (poeta), Giuseppe
Calì (pintor), Joseph Calleia (ator).

Descobre: Qual era a ave de Malta referida
no título de um famoso romance policial
de Dashiell Hammett?
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Países Baixos

Nederland

Capital: Amesterdão
Superfície: 33 728 km2

Cola
a imagem
da moeda
aqui

(terrestre apenas)
41 543 km2 (incluindo a água)
População: 16,5 milhões

Língua: neerlandês
Dia nacional: 30 de abril

Dia da rainha (referente à rainha
Juliana) (1938)
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Hallo

Moinhos: Embora

Cola aqui
a imagem
certa

ainda existam mais
de 1 000 moinhos nos Países
Baixos, muitos já não estão em
funcionamento. Os moinhos eram
principalmente usados para drenar
água e produzir farinha, papel e
madeira. Durante mais de cinco
séculos, os moinhos foram a principal
fonte de energia dos Países Baixos.

Volendam:

Um dos
principais
destinos turísticos dos
Países Baixos. Aldeia
histórica famosa pelos
seus navios de pesca e
pelos trajos tradicionais
ainda usados atualmente
pelos seus habitantes.

Gastronomia: Erwtensoep (sopa de ervilhas com presunto),
normalmente acompanhada com pão de centeio.
Neerlandeses famosos: Rembrandt e Vincent Van

Gogh (pintores), Ruud van Nistelrooy (jogador de futebol),
Margaretha Zelle (Mata Hari, bailarina e espia durante
a Primeira Guerra Mundial).

Descobre: Qual a palavra em neerlandês para tamancos?
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Áustria

Österreich

Capital: Viena
Superfície: 83 858 km²
População: 8,3 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Língua: alemão
Dia nacional: 26 de outubro

Primeiro dia após o abandono do território austríaco
pelo último soldado das forças da ocupação e dia
em que o país declarou
formalmente a sua
neutralidade (1955)

Grüss
Gott
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Parque do Prater: Parque

Cola aqui
a imagem
certa

de diversões mais antigo do
mundo, situado num grande parque
público no centro de Viena. Possui
mais de 250 diversões, incluindo o
Riesenrad, uma roda gigante. Era
originalmente um parque real de
caça, aberto ao público em 1766
pelo imperador José II.

Hundertwasserhaus: Edifício de

apartamentos e escritórios
concebido pelo artista
austríaco Friedensreich
Hundertwasser. Algumas das
suas características singulares
incluem andares irregulares,
jardins suspensos e árvores
no interior das divisões.

Gastronomia: Wiener Schnitzel
(panados de vitela), Tafelspitz (carne de vaca cozida num caldo
de legumes acompanhada de maçã e molho de rábano)
e Apfelstrudel (massa folhada recheada de puré de maçã).
Austríacos famosos: Gustav Klimt (artista plástico),
Wolfgang Amadeus Mozart (compositor),
Sigmund Freud (psiquiatra).

Descobre: Qual foi a dinastia que governou a
Áustria até ao final da Primeira Guerra Mundial?
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Polónia

Polska

Capital: Varsóvia
Superfície: 312 679 km²
População: 38,1 milhões
Língua: polaco

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = PLN 4,325

Dia nacional: 11 de novembro

Aniversário da restauração da independência
da Áustria, Alemanha e Rússia após
a Primeira Guerra Mundial (1918)

CzeŚĆ

44

Józef Antoni
Poniatowski: O mais

famoso guerreiro da Polónia.
Cola aqui
Alistou-se no exército polaco em
a imagem
1789 a pedido do tio que era Rei da
certa
Polónia. Lutou numa coluna polaca
ao lado de Napoleão contra a Rússia
em 1812 e foi feito marechal francês.
Cobriu a retirada das tropas francesas
em Leipzig; depois, sem ajuda,
mergulhou com o seu cavalo num rio, afogando-se.

Palácio da Cultura
e Ciência: O maior

edifício da Polónia
(230 metros de altura). Utilizado
para exposições e para
transmissões televisivas.

Gastronomia: żurek (sopa de

farinha de centeio fermentada
e carne de porco) e bigos
(guisado de couve e carne).

Polacos famosos: Fryderyk Chopin
(compositor), Maria Skłodowska Curie (física e química),
Wisława Szymborska (poetisa).
Descobre: Qual era o nome original do papa
João Paulo II?
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Portugal

Portugal

Capital: Lisboa
Superfície: 92 072 km²
População: 10,6 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Língua: português
Dia nacional: 10 de junho

Dia da morte do poeta Luís Vaz de Camões em 1580

0lá!
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Ponte sobre o rio Tejo:

Também conhecida por
«ponte 25 de abril», esta ponte
suspensa tem uma vista espetacular.
Cola aqui
a imagem
Com uma extensão de 2 278 m, é
certa
maior do que a ponte Golden Gate de
San Francisco, com a qual se parece.
A construção das suas fundações em
betão armado foi um dos aspetos mais
interessantes da obra: implantadas em
pleno rio, assentam na rocha basáltica a
cerca de 80 metros de profundidade, o que constitui também
um recorde mundial.

Torre de
Belém: Situada

no bairro de
Belém, em Lisboa, a
torre foi construída no
início do século XVI para
comemorar a viagem
de Vasco da Gama. É
um dos exemplos mais
conhecidos do estilo manuelino.

Gastronomia: Cozido à Portuguesa, sardinhas e pratos
à base de bacalhau.

Portugueses famosos: Fernão de Magalhães
(navegador) Fernando Pessoa (poeta),
Paula Rego (pintora).
Descobre: Que caminho marítimo descobriu
Vasco da Gama?
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Roménia

România

Capital: Bucareste
Superfície: 230 000 km²
População: 21,4 milhões
Língua: romeno
Dia nacional: 1 de dezembro

Comemoração da União de todos
os romenos num único Estado

Bună
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Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = RON 4,3115

Palácio do
Parlamento: Abrange

330 000 metros quadrados e
é o maior edifício administrativo
do mundo depois do Pentágono
nos Estados Unidos. Mandado
construir pelo ditador Nicolae
Ceauşescu como sede do poder
administrativo e político; após a introdução da
democracia passou a albergar as duas câmaras do Parlamento.
Cola aqui
a imagem
certa

Castelo Bran:

Construído em 1212,
este castelo na fronteira entre
a Transilvânia e a Valáquia é
vulgarmente conhecido por
«castelo do Drácula». Segundo
a lenda, Vlad III, o Empalador,
o príncipe romeno em cuja
história se baseia vagamente o
livro de Bram Stoker «Drácula»,
passou dois dias fechado no seu
calabouço durante a guerra com os turcos.

Gastronomia: Mititei (salsichas sem pele grelhadas).
Romenos famosos: Eugene Ionesco (escritor),
George Enescu (compositor), Nadia Comaneci (ginasta).
Descobre: Qual o nome original do palácio
do Parlamento?
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Eslovénia

Slovenija

Capital: Liubliana
Superfície: 20 273 km²
População: 2 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Língua: esloveno
Dia nacional: 25 de junho

Comemora o dia em que a Eslovénia se tornou
independente da Jugoslávia (1991)

Živijo
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Gruta de Postojna:

Formada pelo rio Pivka, a
gruta de Postojna é um labirinto
com 21 km de extensão de
passagens subterrâneas com
estalactites, estalagmites e outras
formações rochosas. Assinaturas
nas paredes provam que a gruta
foi visitada desde o século XIII.

Cola aqui
a imagem
certa

Tromostovje:

A ponte Tripla
é um dos símbolos
da Liubliana. Construída
em 1931, consiste
numa ponte em arco
de pedra flanqueada
por pontes pedonais
de ambos os lados.

Gastronomia: Potica (torta de frutos secos e mel), štruklji
(croquetes), šarkelj (pão de passas) ou francoska solata
(salada de batata e legumes com maionese).

Eslovenos famosos: Jožef Stefan (físico e matemático),
Slavoj Žižek (sociólogo e filósofo), Jože Plečnik (arquiteto
da ponte tripla).

Descobre: Quando foram introduzidas as notas
e moedas de euro na Eslovénia?
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Eslováquia

Slovensko

Capital: Bratislava
Superfície: 49 035 km²
População: 5,4 milhões
Língua: eslovaco
Dia nacional: 1 de setembro
Dia da Constituição (1992)

Ahoj
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Cola
a imagem
da moeda
aqui

Porta de São Miguel: A
porta faz parte das ruínas
das fortificações medievais, que
continham inicialmente quatro
portas. No século XVIII, foi colocada
uma estátua de S. Miguel no cimo
da torre.

Cola aqui
a imagem
certa

Castelo de
Bratislava:

O castelo localiza-se no centro histórico
da cidade de Bratislava.
Situado no alto de uma
colina, em posição
dominante sobre o rio Danúbio (num dia com
boa visibilidade, podem avistar-se a Áustria e a Hungria),
a sua construção iniciou-se no século X.

Gastronomia: Halušky (croquetes de batata com queijo
de ovelha e toucinho fumado); sopa de couve.

Eslovacos famosos: Edita Gruberová (soprano),

Žigmund Pálﬀy (jogador de hóquei no gelo),
Ján Kadár (realizador de cinema), Jozef Kroner (ator).

Descobre: Como se diz «obrigado» em eslovaco?
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Finlândia

Suomi • Finland

Capital: Helsínquia
Superfície: 305 000 km²
População: 5,3 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

Línguas: finlandês e sueco
Dia nacional: 6 de dezembro

Comemora o dia em que a Finlândia se tornou
independente da Rússia (1917)

Hei
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Catedral de
Helsínquia: Situa-se na

Cola aqui
a imagem
certa

Praça do Senado no coração
de Helsínquia e pode avistar-se desde muito longe do mar.
Recebe anualmente a visita de
350 000 pessoas, muitas para
eventos religiosos, mas a maioria
como turistas.

Finlandia
Hall:

Projetado por
Alvar Aalto, o edifício
conhecido por Finlandia
Hall, em Helsínquia, é um
centro de conferências
e uma sala de concertos.
Constitui um bom
exemplo da atração finlandesa por edifícios modernos e
funcionais. O principal auditório tem lugar para 1 700 pessoas.

Gastronomia: Arenque em vinagre, lihapullat
(almôndegas), gravlax (salmão fumado).

Finlandeses famosos: Jean Sibelius (compositor),

Aki Kaurismäki (realizador de cinema), Fredrik Idestam
(fundador da Nokia), Alvar Aalto (arquiteto).

Descobre: Quais as línguas da mesma família
do finlandês?
55

Suécia

Sverige

Capital: Estocolmo
Superfície: 411 000 km²
População: 9,3 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = SEK 9,0182

Língua: sueco
Dia nacional: 6 de junho

Dia da bandeira sueca, coroação de Gustavo Vasa (1523)

Hej
Hej
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Gamla Stan: Cidade
antiga de Estocolmo
que data do século XIII e
consiste num emaranhado
de ruas medievais de calçada
de pedra. É nela que se situa
a catedral de Estocolmo
e o museu Nobel.

Cola
Colaaqui
aqui
a aimagem
imagem
certa
certa

Palácio
Real de
Estocolmo:

O palácio foi concluído
em 1760 e situa-se
próximo do Parlamento.
É o local de trabalho
da família real, que na
verdade vive num palácio
mais pequeno fora de Estocolmo chamado Palácio
de Drottningholm.

Gastronomia: Smörgåsbord (buffet de entradas),

köttbullar (almôndegas), gravad lax (salmão fumado
com aneto) e falukorv (salsichas).

Suecos famosos: Carl Linnaeus (botânico), Alfred Nobel
(químico e fundador do prémio Nobel), Ingmar Bergman
(realizador de cinema), Greta Garbo (atriz).
Descobre: Diz o nome de três empresas
multinacionais suecas.
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Reino Unido

United Kingdom

Capital: Londres
Superfície: 244 000 km²
População: 61,8 milhões

Cola
a imagem
da moeda
aqui

€1 = GBP 0,87935

Língua: inglês

Hello
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Tower Bridge: Ponte

basculante e pênsil
que atravessa o rio Tamisa
perto da Torre de Londres. A
ponte foi inaugurada em 1894
pelo príncipe de Gales, futuro
rei Eduardo VII. Em 1952, um
autocarro de dois andares
cheio de passageiros caiu no intervalo entre os
tabuleiros no momento em que a ponte começava a abrir.
Cola aqui
a imagem
certa

Big Ben: Sino de uma

das mais famosas
torres-relógio do
mundo, o Big Ben foi assim
chamado em homenagem a
Sir Benjamin Hall, o político que
o mandou fazer. Tornou-se um
dos símbolos do Reino Unido,
mais especificamente da cidade
de Londres.

Gastronomia: Ovos com

bacon, peixe frito com batatas fritas, empadão de carne
e salsichas com puré de batata.

Britânicos famosos: William Shakespeare (dramaturgo
e poeta), Paul McCartney (músico), David Beckham
(jogador de futebol).
Descobre: Diz o nome de duas peças de Shakespeare.
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O Reino Unido é constituído por quatro regiões diferentes mas
também com muitas coisas em comum: Inglaterra, Escócia, Gales
e Irlanda do Norte. Por exemplo, utilizam todas a mesma moeda,
denominada «libra esterlina», embora algumas das notas e moedas
possam ser diferentes nas diferentes regiões. A bandeira do Reino
Unido é chamada «Union Flag» ou «Union Jack», mas a Inglaterra,
a Escócia e Gales têm também as suas próprias bandeiras.

Inglaterra

Cidades principais:	Londres, Birmingham, Liverpool,
Leeds, Sheffield, Manchester

Superfície: 130 395 km²
População: 51,81 milhões
Línguas: inglês e córnico
Dia nacional: 23 de abril
Dia de São Jorge
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Torre da
Broadway:

Construída no local
de um antigo farol de
forma a simular um
castelo, é um dos mais
notáveis miradouros
de Inglaterra. A 312 m
de altitude, é o
segundo ponto mais alto da serra de Cotswold.

Gastronomia: Empada de rim e bife, cornish pasties
(empadinhas de carne e vegetais), Yorkshire pudding
(pudim salgado) e costeletas de borrego.

Ingleses famosos: Isaac Newton (matemático e cientista),
Charles Dickens (escritor), Norman Foster (arquiteto).
Descobre: Qual a personagem
principal dos livros de J. K. Rowling?
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Escócia

Cidades principais:	Edimburgo, Glasgow, Aberdeen,
Dundee, Inverness

Superfície: 78 782 km2
População: 5,19 milhões
Línguas: inglês, gaélico e scots
Dia nacional: 30 de novembro
Dia de Santo André
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Castelo de
Edimburgo:

Este castelo está
construído sobre
uma colina de rocha
vulcânica e domina a
cidade. Tomado à força
pela última vez em
1573, após um cerco
de dois anos.

Gastronomia: Haggis (pudim de carne condimentado),
sopa de alho francês em caldo de galinha e crannachan
(framboesas, flocos de aveia e natas).

Escoceses famosos: Alexander Bell (inventor do
telefone), Conan Doyle (escritor), Sean Connery (ator).
Descobre: Qual o mais famoso
monstro marinho escocês?
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Gales

Cymru

Cidades principais: Cardife, Swansea
Superfície: 20 779 km2
População: 3 milhões
Línguas: galês e inglês
Feriados públicos: 1 de março (Dia Nacional, Dia

de São David); 25 de janeiro (Dia de Santa Dwynwen,
deusa galesa do amor)

A bandeira galesa é conhecida por «Y Ddraig Goch»
(dragão vermelho).
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Snowdon/
/Eryri: Snowdon

é a montanha mais
elevada de Gales, bem
como a cordilheira mais
elevada ao sul das Scottish
Highlands. Está situada
no Parque Nacional de
Snowdonia e tem uma
altitude de 1085 metros.

Gastronomia: Laverbread (algas fritas); bara brith
(pão de frutas); cawl cennin (sopa de alho francês)
e Welsh cakes (bolinhos de passas e canela).

Galeses famosos: Dylan Thomas (poeta), Laura Ashley
(desenhadora de moda/empresária), Anthony Hopkins
(ator), Shirley Bassey (cantora).

Descobre: O País de
Gales é conhecido
como a terra da
música; consegues
indicar três
cantores/
/grupos galeses?
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Irlanda do Norte

Cidade principal: Belfast
Superfície: 14 139 km2
População: 1,76 milhões
Línguas: inglês, irlandês e Ulster Scots
Feriados públicos: 17 de março, Dia de São Patrício;
12 de julho, batalha do Boyne
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Giant’s
Causeway:

Património
mundial, constituído
por 40 000 colunas de
basalto interligadas
em resultado de uma
erupção vulcânica há
mais de 60 milhões
de anos. Os cimos das colunas
formam degraus que descem até ao mar. A mais alta tem
cerca de 12 metros de altura e há zonas em que a lava
solidificada atinge 28 metros de espessura.

Gastronomia: Ulster fry (bacon, ovos, salsichas, miolo

de pão e tomate, tudo frito), champ (puré de batata com
cebolinhas) e Irish stew (borrego guisado com batatas).

Irlandeses do Norte famosos:
George Best (jogador de futebol),
Liam Neeson (ator),
Seamus Heaney (poeta).

Descobre: Segundo
a mitologia popular,
a criação da Giant’s
Causeway deve-se
a um gigante irlandês;
qual era o seu nome?
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Moedas
As diferentes moedas do €uro têm um desenho comum numa
das faces — um mapa da Europa —, mas cada país onde o
€uro é usado oficialmente tem uma imagem própria na outra face.
Independentemente das moedas de euro que tenha na carteira,
pode utilizá-las em qualquer um dos 17 países onde agora as pessoas
usam a mesma moeda, fazendo da zona euro um clube dentro de
um clube. Onze países da União Europeia ainda têm as suas moedas
nacionais: tire os autocolantes e cole-os nos espaços em

branco da página a que pertencem.
Para além dos membros da zona euro, o Principado do Mónaco,
a República de São Marino e o Estado da Cidade do Vaticano
podem produzir moedas de euro.

Face comum do euro
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Bandeira da

União Europeia

A bandeira europeia é constituída por doze estrelas douradas
dispostas em círculo sobre um fundo azul. As estrelas simbolizam
os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da
Europa. O número de estrelas não está relacionado com o número
de países da União Europeia. O círculo é um símbolo de unidade.
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