europa 2011/2012

Grandes Circuitos europeus

Madri

A cidade teve origem nos tempos do emir muçulmano
Mohamed I (852-886) que mandou construiu uma
fortaleza na margem esquerda do rio Manzanares.
O que ainda hoje está de pé do passado mais antigo
são fundamentalmente construções barrocas e
neoclássicas dos séculos XVII e XVIII como a Plaza
Mayor, o Palácio Real entre outras. Cidade cosmopolita,
de avenidas largas alinhadas com grandes praças
verdes circulares e majestosos edifícios.

Paris

Desta cidade pouco falta dizer. Para além dos lugares
emblemáticos, das praças e construções simbólicas,
esta cidade guarda um encanto especial para o
viajante a permanecer por muito tempo. Abriga o
maior museu do mundo, o Louvre. Na antiga estação
d’Orsay, no centro Pompidou, encontra alternativas
culturais de realce. Não deixe de visitar a catedral de
Notre Dame, os Campos Elísios e a famosa Torre Eiffel,
símbolo do desenvolvimento da cidade luz na sua
localização junto ao emblemático rio Sena.

Londres

Vanguarda de modas e tendências, centro cosmopolita
e um dos epicentros culturais da Europa, oferece em
cada bairro uma forma distinta. West End representa
a cultura: Convent Garden, Picadilly, Westminster,
Trafalgar Square, National Gallery. Kensington e
Chelsea simbolizam a elegância, enquanto na City
- Torre de Londres, Catedral de São Paulo, etc - encontramos as construções primogénitas da cidade. É uma
das zonas financeiras mais importantes da Europa.

aMsterdã

Erguida nas margens do rio Amstel, a cosmopolita e
moderna capital holandesa vive em redor dos seus
160 canais e da famosa praça do Dam, coração da
cidade que devemos conhecer melhor percorrendo as
suas ruas em barco ou bicicleta. De visita obrigatória,
o Rijsmuseum e o museo Van Gogh, que reunem
as maiores coleções de obras de arte dos autores
flamengos. Os centros de lapidação de diamantes
são outro dos motivos de interesse na cidade. Não
esqueça a visita ao famoso bairro vermelho.

roMa

Cidade aberta, como lhe chamou Fellini, a urbe italiana é
um deslumbramento. Bela e caótica, aristocrática e popular,
presumida e despretensiosa, espontânea e trapaceira, ela
seduz e vicia. É uma paixão para a vida. “Cheguei, Vi e Venci
“ foram as três célebres palavras de César proferidas perante
o Senado Romano a propósito da sua pronta vitória sobre
Fárnace, rei do Ponto - viviam-se tempos imperiais. Tantos
séculos passados apetece traduzi-las e ajustá-las: cheguei, vi
e rendi-me. Roma é irresistível.

Praga

Capital da República Tcheca é uma das mais belas,
românticas e preservadas cidades da Europa. Desde o
séc. XX data em que a cidade foi fundada que tem sido
residência de reis, imperadores e presidentes. Praga é
uma miscelânea de estilos arquitetónicos onde poderá
encontrar construções de estilo barroco e o cubista únicas.
Os pontos de maior interesse turísticos serão: Castelo
de Praga com a Catedral de S. Vito, o antigo Palácio Real
e Basílica de S. Jorge, Bairro Judeu, entre outros. É sem
dúvida, uma cidade deslumbrante com muito para visitar.
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