
Cada um dos 27 países da UE tem monumentos e sítios famosos 
únicos. Vira as cartas duas a duas e vê se consegues formar pares de 
cartas iguais. 

Podes encontrar mais informações sobre como imprimir as cartas e sobre a história 
de todos os monumentos ou sítios famosos nas páginas seguintes. 

Monumentos  
Monumentos  

e sítios famosos
e sítios famosos

Esta é a versão PDF do jogo em linha «Monumentos e sítios famosos», disponível no Espaço 
de Aprendizagem: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pt
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Imprimir as páginas com as bandeiras 
e os símbolos dos países da UE

Para mais informações sobre cada país da 
UE, consultar as páginas 12-16.

Dobrar os cartões ao longo da linha 
pontilhada e colar os dois lados.

Organizar todos os cartões com a bandeira da 
UE virada para cima e tentar encontrar os pares!

Cortar cada cartão ao 
longo da linha pontilhada.

Obter um par de tesouras adaptadas às 
crianças, alguns lápis de cor e cola de papel.

Como preparar 
os cartões
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Chéquia
A chamada Ponte de Carlos foi mandada construir pelo rei D. Carlos IV em 1357 para 
proteger a capital do país, a cidade de Praga, dos seus inimigos. A ponte tem 516 metros 
de comprimento e 10 metros de largura, 16 arcos e 30 estátuas de santos. Se alguma vez 
fores a Praga, procura o cão representado num dos painéis decorativos da ponte: diz-se 
que afagá-lo traz sorte!

Conheces estes 
lugares?

Bulgária
Sabes o que é um mosteiro? É um sítio onde vivem e trabalham os monges. Os monges 
são membros de uma ordem religiosa. Vivem juntos, olham uns pelos outros e, muitas 
vezes, ajudam pessoas doentes ou pobres. Perto de Sófia, a capital da Bulgária, existe um 
mosteiro muito famoso chamado Mosteiro de Rila, em homenagem a um monge chamado 
Ivan. Ivan viveu isolado numa gruta há centenas de anos, tendo sido santificado mais tarde 
e ficado conhecido por Santo Ivan de Rila. Hoje em dia, há muitas pessoas que visitam este 
mosteiro.

Bélgica
Este monumento é o Atomium. Foi construído para a Exposição Universal que se realizou 
em Bruxelas, a capital da Bélgica, em 1958. É constituído por nove bolas unidas por 
tubos e representa uma molécula de ferro ampliada 165 milhões de vezes em relação 
ao seu tamanho real. O interior pode-se visitar, passeando de bola em bola ou subindo 
diretamente de elevador até ao ponto mais alto para admirar uma vista incrível da cidade 
de Bruxelas.

Dinamarca
Apesar de se chamar Nyhavn, o que significa «novo porto» em dinamarquês, este é o 
antigo porto de Copenhaga, a capital do país. Os cais estão rodeados de casas coloridas 
do século XVII e inícios do século XVIII, com lojas, cafés e restaurantes, e abrigam muitos 
navios de madeira antigos.

Alemanha
Construída em 1788 em Berlim, a Porta de Brandeburgo é um dos monumentos mais 
conhecidos da Alemanha. Em 1961, com a construção do Muro de Berlim para separar a 
Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, a passagem pela porta foi vedada. Depois da 
queda do muro em 1989 e da reunificação do país, a porta voltou a ser a entrada de uma 
das avenidas mais elegantes da cidade, tornando-se um símbolo da unidade do país.
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Estónia 
Taline é a capital da Estónia e a sua parte antiga é uma das mais bem preservadas da 
Europa. Mas Taline também tem uma parte moderna. Talvez já tenhas ouvido falar de 
Silicon Valley na Califórnia, que fica nos Estados Unidos? É onde começaram empresas 
como a Google e a Facebook. Há quem chame o « Silicon Valley da Europa» a Taline, dado 
o grande número de especialistas em informática que trabalham na cidade.

França
A Torre Eiffel, em Paris, é um dos monumentos mais famosos do mundo. A torre deve o 
seu nome a Gustave Eiffel, que a construiu para a Exposição Universal que se realizou em 
Paris em 1889. Foi o edifício mais alto do mundo até 1928, ano em que foi construído o 
edifício Chrysler, em Nova Iorque.

Croácia
O telhado da Igreja de São Marcos em Zagrebe, a capital da Croácia, é famoso por ser 
muito colorido: tem desenhados o brasão dos antigos reinos da Croácia, da Eslavónia e da 
Dalmácia e o de Zagrebe, que é um castelo branco sobre fundo vermelho. Um «brasão» é 
uma imagem com vários desenhos, por exemplo, de leões ou dragões, que identifica uma 
família ou um país ou cidade. Antigamente, os brasões eram muito comuns e eram usados, 
por exemplo, nos escudos dos soldados que iam para a guerra. Muitas famílias ricas 
tinham o seu próprio brasão e algumas pessoas ainda os utilizam atualmente.

Irlanda
As falésias de Moher, no condado de Clare, são uma verdadeira maravilha da natureza. 
Estendendo-se ao longo de 14 km, todos os anos são visitadas por cerca de um milhão e 
meio de pessoas que aí se deslocam para ver formações rochosas, plantas, aves e outros 
animais selvagens. Por acaso, viste o filme «Harry Potter e o enigma do príncipe»? As 
falésias de Moher aparecem no filme. Da próxima vez que o vires, está atento para ver se 
as consegues descobrir.

Grécia
A Acrópole é uma colina rochosa em Atenas, a capital da Grécia, onde foram construídos 
uma série de templos que serviam de refúgio à população quando a cidade era atacada. 
O Pártenon é o maior desses templos e foi construído em homenagem a Atena, a deusa 
grega da sabedoria, que dá o nome à cidade de Atenas.

Espanha
As obras de construção da Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, começaram em 1882 
mas ainda não acabaram. Prevê-se que a igreja fique pronta em 2026, cem anos depois 
da morte do autor do projeto, o famoso arquiteto António Gaudí.
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Chipre 
A igreja de Agios Lazarus, em Larnaca, Chipre, foi construída há cerca de 1200 anos sobre 
o túmulo de São Lázaro. Lázaro foi um homem que viveu ao mesmo tempo que Jesus. 
Diz-se que, quando Lázaro morreu, Jesus fê-lo regressar à vida. Mais tarde, Lázaro foi para 
Chipre e tornou-se o seu primeiro bispo e «santo padroeiro» de Larnaca.

Lituânia
Acabada de construir em 1409, a torre de Gediminas é a única construção que resta do 
antigo castelo «de cima» em Vílnius, a capital lituana. Reza a lenda que, após um dia de 
caça, o Grão-Duque Gediminas sonhou com um grande lobo de ferro que tinha aparecido 
no alto da colina onde tinha estado a caçar, que uivava com um uivo tão forte como o de 
cem lobos. Quando contou o sonho a um mago, este disse-lhe que o sonho significava 
que devia construir uma cidade nesse local, que, mais tarde, seria uma cidade magnífica e 
conhecida em todo o mundo.

Itália
Pisa é uma cidade italiana, onde, em 1173, se começou a construir uma torre com um 
sino. Quando os construtores chegaram ao segundo andar, a torre começou a afundar-se 
e a inclinar-se para um dos lados. E ainda hoje é assim que está! Depois de terem sido 
tomadas medidas para assegurar que a torre não cai, os visitantes voltaram a poder a 
subir os 294 degraus até ao cimo da torre.

Letónia
A chamada «Casa das Cabeças Negras» situa-se na parte mais antiga da cidade de 
Riga, a capital da Letónia. Construída no século XIV, foi destruída durante a Segunda 
Guerra Mundial e reconstruída em 1995. O nome da casa deve-se a um grupo de jovens 
comerciantes e armadores que a usaram para dar muitas festas e banquetes. Diz-se que a 
tradição da árvore de Natal nasceu com este grupo de jovens, que teriam sido os primeiros 
a cantar e a dançar à volta de uma árvore durante a época natalícia.

Hungria
Este grande edifício é a sede do Parlamento húngaro, em Budapeste e fica nas margens do 
rio Danúbio, o segundo rio mais comprido da Europa. Um parlamento é onde os políticos 
se reúnem para falar sobre os assuntos importantes para o país e tomar decisões, por 
exemplo, que estradas construir, o que ensinar na escola ou como organizar a vida no 
campo. O edifício é tão grande que, para o construir, foram precisas cerca de 100 000 
pessoas, 40 milhões de tijolos, meio milhão de pedras preciosas e 40 quilos de ouro!

Luxemburgo
Construído em 1732, o forte Thüngen, também conhecido como «As três bolotas» devido 
às bolotas douradas que rematam o telhado de cada uma das suas três torres, fazia parte 
das muralhas que protegiam a cidade do Luxemburgo dos ataques inimigos. O forte era 
rodeado por um fosso profundo e a entrada fazia-se através de um longo túnel escavado 
na rocha. Hoje em dia, é um museu.
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Polónia
Com uma altura de 237 m, o Palácio da Ciência e da Cultura é o edifício mais alto de 
Varsóvia e de toda a Polónia. Construído em 1955, alberga teatros, museus e uma sala 
de cinema. No ano 2000, para comemorar a passagem ao novo milénio, foi instalado um 
enorme relógio no edifício. O seu ponteiro dos minutos mede quase quatro metros de 
comprimento!

Portugal
A torre de Belém é um símbolo da era em que os navegadores portugueses descobriram 
novas terras. Construída em 1519, está situada numa das margens do rio Tejo e foi usada 
para proteger a cidade de Lisboa.

Roménia
Localizado na Transilvânia, uma região da Roménia, o Castelo de Bran é sobretudo 
conhecido por ser o castelo do Conde Drácula. Embora seja fruto da imaginação de um 
romancista, a história do conde vampiro foi inspirada numa pessoa de carne osso, Vlad, 
o Empalador, e este castelo, onde Vlad muito provavelmente nunca pôs os pés, é muito 
parecido com a descrição do castelo no romance.

Malta
Inaugurada em 1577, a Catedral de São João em Valeta, a capital do país, é dedicada a 
São João Batista, assim chamado por ter batizado Jesus Cristo. O interior da catedral é 
ricamente decorado, sobretudo o teto e o altar, e alberga várias obras de arte que contam 
a vida do santo.

Países Baixos
A aldeia de Kinderdijk (um nome que, em português, quer dizer o «dique das crianças») 
situa-se na província da Holanda do Sul. Os holandeses usam os diques para conquistar 
terrenos que, de outro modo, estariam debaixo de água, ao longo da costa marítima, por 
exemplo. Estes 19 moinhos foram construídos por volta de 1740 para drenar as terras 
abaixo do nível do mar e evitar inundações.

Áustria
A Áustria tem muitas montanhas, muitas das quais fazem parte da cordilheira dos 
Alpes, que se estende também por outros países. A montanha mais alta da Áustria é a 
Großglockner. Estas montanhas estão cobertas de neve no inverno, pelo que há muitas 
pessoas que visitam a Áustria nesta altura do ano para esquiar.
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Finlândia
Com a sua grande cúpula verde e quatro cúpulas mais pequenas, a catedral de Helsínquia 
tornou-se o símbolo da cidade e é um ponto de referência para os navios que se chegam 
ao seu porto. A catedral foi construída em 1852 em homenagem ao Czar Nicolau, quando 
a Finlândia fazia parte da Rússia.

Eslovénia
O lago Bled e a sua ilha, no noroeste da Eslovénia, são um destino turístico muito popular. 
A ilha tem vários edifícios, mas o mais visitado é a Igreja da Assunção de Maria. Diz-se 
que dá boa sorte aos casais de recém-casados, desde que o marido consiga subir os 99 
degraus da torre da igreja com a noiva ao colo...

Suécia
Com a forma de uma bola de golfe gigantesca, o Globo Ericsson é o maior edifício 
hemisférico do mundo. Inaugurado em 1989, é um recinto fechado onde se realizam 
torneios de hóquei no gelo, espetáculos e concertos de rock. À noite, está todo iluminado e 
pode ser visto a quilómetros de distância!

Eslováquia
Situado numa colina por cima do rio Danúbio, o castelo de Bratislava data do século 
IX. Ao longo dos anos, o castelo foi modificado muitas vezes, tendo sido parcialmente 
destruído por um enorme incêndio em 1811. O castelo é constituído por quatro alas e tem 
quatro torres, uma em cada esquina. A certa altura, numa época em que a Eslováquia era 
governada pelos húngaros, as joias da coroa húngara eram guardadas na torre situada a 
sudoeste.


