Localização Geográfica

Veneza

Situada na região do Veneto, no nordeste da Itália, e banhada pelo mar Adriático

Área

População

412 Km2

266.181 Habitantes

Idioma

Moeda

Hora local

Italiano

Euro

Mais uma hora
que Portugal
Continental

Vistos

Saúde

Não aplicável a Não há
cidadãos da União quaisquer préEuropeia
requisitos.

Documentação
Bilhete de Identidade para cidadãos da União Europeia. Os restantes cidadãos deverão informar-se junto da respectiva
embaixada.

Clima
É um clima mediterrânico, com verões muito quentes, sobretudo no sul e com Invernos frios principalmente a norte.

Taxas locais
Na temporada alta, que vai de 1 a 8 de Janeiro; 4 a 22 de Fevereiro; 28 de Março a 31 de Outubro; 5 a 11 de
Dezembro e de 23 a 31 de Dezembro, as taxas, por região, são de:
Hotéis 3 estrelas em :
Pádua, 2 euros; Mestre Marghera e outros, 1,80 euros; Lido e outras ilhas, 2,10 euros; Veneza, 3 euros.
Hotéis 4-estrelas:
Pádua, 3 euros; Mestre Marghera e outros, 2,40 euros; Lido e outras ilhas, 2,80 euros; Veneza, 4 euros.
Hotéis 5 estrelas:
Pádua, 3 euros; Mestre Marghera e outros, 3 euros; Lido e outras ilhas, 4,50 euros; Veneza, 5 euros.
Na época baixa, ou restante da temporada, as taxas, por região, são de:
Hotéis 3 estrelas em :
Pádua, 2 euros; Mestre Marghera e outros, 0,90 euros; Lido e outras ilhas, 1,05 euros; Veneza, 1,50 euros.
Hotéis 4-estrelas:
Pádua, 3 euros; Mestre Marghera e outros, 1,20 euros; Lido e outras ilhas, 1, 40 euros; Veneza, 2 euros.
Hotéis 5 estrelas:
Pádua, 3 euros; Mestre Marghera e outros, 1,50 euros; Lido e outras ilhas, 2,25 euros; Veneza, 2,50 euros.
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Vestuário Aconselhado
Roupa prática e calçado bastante confortável
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História
Veneza é uma cidade única no mundo por ser construída em 118 ilhas no interior de uma grande lagoa. As ilhas da
lagoa foram refúgio para os habitantes da costa que, entre o século IV e V, fugiam às invasões dos bárbaros que se
apoderavam do que restava do Império Romano.
A República Veneziana foi uma super potência naval durante a Idade Média e Renascimento, plataforma para as
cruzadas na terra santa e para a batalha de Lepanto contra o império Otomano, bem como um império mercantil
(sedas, cereais e especiarias) e artístico desde o séc.XIII até ao final do séc.XVII.
Sucessivas invasões e guerrilhas, invasões germânicas, visigóticas, de Atila o Huno, culminando com a invasão dos
Lombardos, forçaram as populações romanas de Pádua, Aquileia, Altino e Concórdia (actual Portogruaro) a
procurar refúgio nas ilhas interiores da lagoa iniciando a edificação da cidade. Estes refugiados foram referenciados
como incola lacunae (os habitantes da lagoa). As possessões do império bizantino à época resumiam-se à estreita
faixa costeira e às ilhas das lagoas. É instituído o bispado de Olivolo (Helipolis). O palácio ducal é instalado na ilha
Rialto (Rivoalto, "Costa alta"). Os mosteiros de São Zacarias, o primeiro palácio ducal, a basílica de São Marcos,
bem com uma muralha defensiva
(civitatis murus) são subsequentemente construídos entre Olivolo e o Rialto.
o prestígio da cidade cresceu após o roubo das relíquias de São Marcos da cidade de Alexandria. Os restos mortais
do santo foram posteriormente depositados na nova basílica. À medida que a comunidade florescia e o poder de
Bizâncio declinava, a autonomia da cidade aumentou resultando na consequente independência.
Esta cidade, tem, desde sempre, fascinado os visitantes com a sua extraordinária beleza e fascinante história.
Veneza foi berço de muitos artistas famosos, como Giovanni Bellini, no século XV, Tintoretto, no século XVI, e a
família Tiepolo, nos séculos XVII e XVIII.
Veneza alcançou o seu máximo esplendor entre os séculos XVII e XVIII quando a República de Veneza dominava todo
o nordeste de Itália, Dalmácia e umas quantas ilhas do Mar Egeu, incluindo Rodes e Chipre. Nestes séculos, os
mercadores de Veneza mantinham relações comerciais com todos os portos do mundo. Havia venezianos nos portos
do Médio Oriente, da Índia e até da China. Houve, naqueles séculos, um grande desenvolvimento de arte e da cultura
(pintores, escultores, arquitectos) e houve também um grande desenvolvimento a “Commedia dell’arte”, o teatro
veneziano cujas representações mais significativas tiveram enorme êxito nas maiores cortes europeias.

Como ir
Voos directos para Veneza.

Quando ir
O período mais movimentado vai de Abril até meados de Outubro.
O verão geralmente é muito quente e húmido. Julho e Agosto são os meses mais quentes, e são comuns aguaceiros
durante a tarde.
O inverno pode ser desagradável quando o nível da água do mar sobe e inunda a cidade.

Onde ir / Zonas de interesse
Grande Canal - Um passeio de “vaporetto” (uma espécie de gôndola colectiva e com motor) pelo Grande Canal é
muito mais barato que o aluguer de uma gôndola. Ao entardecer, o sol dar cor às fachadas dos palácios ao longo
do canal e
realça os reflexos na água.
Basílica de San Marco - Uma das mais famosas catedrais da Europa, a Basílica de San Marco exibe uma
surpreendente colecção de mosaicos, como "A Chegada do Corpo de San Marco", na fachada. Chegar bem cedo,
antes dos grupos de turistas que lotam a igreja a maior parte do dia.
Palácio Ducal – Palácio de arquitectura gótica onde se encontram os escritórios de várias instituições políticas. Uma
das salas mais espectaculares é a Câmara do Grande Conselho ou Sala del Maggior Consiglio onde se encontra a
maior tela do mundo Paraíso, de Tintoretto.
Ponte dos Suspiros – uma das pontes mais famosas de Veneza, une o Palácio Ducal com a antiga prisão da
inquisição. Tem este nome por ser daqui que os prisioneiros viam pela última vez o céu e a água.

www.transalpino.pt
Porto: Rua da Constituição, 576 – 4200-193 Porto • Tel. 22 507 36 60 • E-mail: porto@transalpino-viagens.pt
Lisboa : Av. Guerra Junqueiro, 28 – C • Tel. 21 843 64 40 • E-mail: geral@transalpino-viagens.pt
RNAVT: 1879

Basílica Santa Maria della Salute - Pela sua situação geográfica, um dos monumentos mais fotografados de Veneza.
Escola Grande de San Rocco - Abriga uma das mais importantes colecções da Europa sobre um único artista
Jacopo Tintoretto. Vale uma tarde de contemplação.
Sorvete Italiano - Em quase todas as esquinas há uma sorveteira com dezenas de sabores, mas uma das
melhores, a Palolin, fica no Campo Santo Stefano. Experimente o sorvete de Nutella.
Praça San Marco - Resume tudo o que leu, viu e ouviu sobre Veneza antes de chegar lá. A imensa praça, sempre
lotada de turistas, artistas de rua e pombos, é um enorme pátio rodeado pela Basílica de San Marco, o Campanile, a
Torre do Relógio, o Museu Correr entre outras atracções. A vista do alto do Campanile é deslumbrante.
Torre do Relógio - Construída no final do século 15, exibe as fases da lua e os signos do zodíaco, representados em
azul e dourado no grande relógio. Uma lenda conta que depois que os inventores do relógio terminaram a obra
tiveram seus olhos arrancados para que não pudessem repetir tal projecto.
Ponte Rialto - Um dos locais mais famosos de Veneza, a ponte oferece belas vistas do Grande Canal e serve de
marco para o centro da cidade.
Galeria da Academia - Abrigada em um magnífico palácio, apresenta uma colecção extraordinária de arte veneziana.

Dica
Gorjetas: É um hábito, principalmente nos hotéis e restaurantes.

Cafés Restaurantes/ Bares
Caffé Florian - Este é só café e não serve refeições. Este café foi inicialmente fundado com o nome “Venezia
Trionfante”, situado em plena Praça de São Marcos em Veneza, é actualmente denominado Caffé Florian - o
mais antigo café da
Europa. O café conta com pequenas salas dominadas pelo mármore, cada uma coberta de frescos, pinturas e
longos espelhos adornados de molduras douradas, as mesas em mármore e as cadeiras de veludo vernelho.
Harris Bar - Em 1929 nasce o HARRI’S BAR de Veneza, um dos mais famosos bares do mundo até aos dias de
hoje. Em
1960, o Harri’s Bar passa a ser também restaurante.
Restaurante Gran Caffè Quadri – Restaurante situado na Praça de S. Marcos. É um café e um restaurante de
refinados prazeres gastronómicos que por tradição acolhe com cortesia clientes internacionais e venezianos
que procuram a qualidade do gosto e do serviço!

Festivais e eventos
Janeiro
Epifania - durante a celebração católica (5 e 6 de Janeiro), a cidade, seguindo uma tradição da Itália, fica toda
decorada.
Fevereiro
Carnaval - no início do mês, o famoso carnaval toma conta das ruas de Veneza. Basta comprar sua máscara e
participar da festa, que inclui jogos, fogos de artifícios e eventos de todo tipo.
Março
Su e Zo per i Ponti - no segundo domingo de Março a maratona Su e Zo per i Ponti percorre as ruas da cidade,
incluindo subidas e descidas por várias pontes.
Abril
Semana Santa - as celebrações religiosas da Semana Santa se estendem por toda a semana, do domingo de
Ramos à Páscoa
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.
Festa de San Marco - em 25 de Abril, a celebração do padroeiro da cidade, na Festa de San Marco, dá direito a
corrida de gôndolas pela baía.
Junho
Regata das Grandes Repúblicas Marítimas - no início do mês, a regata promove disputa entre competidores
representando as quatro antigas repúblicas marítimas: Amalfi, Genova, Pisa e Veneza.
Bienal de Veneza - também em Junho, nos anos ímpares, começa na cidade a maior exposição de arte
contemporânea do mundo, normalmente aberta até Setembro.·
Julho
Festa do Redentor - em meados de Julho, a festa leva aos canais uma procissão de gôndolas e outras
embarcações, comemorando o fim da epidemia de 1575 em Veneza. Os fogos de artifício sobre a lagoa são
espectaculares.
Agosto
Festival de Cinema - no final de Agosto e início de Setembro acontece o Festival de Cinema de Veneza, um dos
mais antigos eventos internacionais desse tipo.
Setembro
Regata Histórica - a regata Histórica inclui uma competição tradicional entre duas gôndolas e uma procissão de
barcos no primeiro domingo do mês.
Novembro
Festa da Saúde - durante a festa, no dia 21, os habitantes agradecem à Virgem Maria tê-los salvo da peste que
assolou a cidade em 1630.

Representação Diplomática Portuguesa:
Secção Consular da Embaixada de Portugal em
Roma Morada: Viale Liege, nº 21, 00198 Roma

E-mail: consul@embportroma.pt
Telefone: (00.39.06) 844.801/ 8
Fax: (00.39.06) 8854.22.62

Para mais informações:
Fontes
www.venetia.it
www.venicegov.co
m

http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/europa/italia-veneza.shtm
http://www.voudemochila.com.br/cidades.php?c=22
www.secomunidades.pt
Janeiro 2009
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