Em síntes e

LËTZEBUERG (EM LUXEMBURGUÊS)

PORQUE CONTRADIZ A
NORMA DE “QUANTO MAIOR
O PAÍS MAIS RICO É”?
A bandeira
POIS, É O PAÍS

MAIS RICO DO MUNDO E EM SIMULTÂNEO um dos MAIS PEQUENOS.

Primeiro vamos ver onde se situa esse país tão pequeno e tão rico. Até o
podes comparar com os países que o circundam. Repara nos tamanhos!!!!

Luxemburgo
a branco

Assim, temos a seguinte localização:
- Situa-se na Europa Ocidental
- É limitado pela Bélgica, Alemanha e França
- Tem uma população de um pouco mais de meio milhão de pessoas
- A sua área é de aproximadamente 2 586 km² ----------------- Portugal tem 92.212 km²

Trata-se de uma nação predominantemente rural, com a densa floresta de
Ardenas e parques naturais ao norte, desfiladeiros rochosos da região de
Mullerthal ao leste e o vale do rio Mosela no sudeste.

O Grão-Ducado do Luxemburgo é uma monarquia constitucional parlamentar,
com um chefe de governo, o Primeiro-Ministro, e um chefe de Estado, o GrãoDuque, com uma função unicamente honorífica

Como é possível que um país tão pequeno
seja tão mais rico que uma Alemanha,
França, Espanha, etc?
A resposta estará, porventura, na enorme capacidade de adaptação à mudança
que este país vem demonstrando.
ORA VEJAMOS: Nos anos 80, quando as jazidas de ferro (uma das suas
maiores fontes de exportação) começaram a chegar ao fim, não havendo
capacidade para estender muito mais a sua produção agrícola, o país voltouse para os sectores financeiro e das altas tecnologias:
1º: sendo uma sociedade marcada pela estabilidade, pela abertura da sua
economia e por uma posição central na Europa, desenvolveu um sistema
bancário baseado num regime fiscal favorável e no princípio do segredo
bancário, o que atraiu numerosas instituições financeiras.

2º: apostou na alta tecnologia, não apenas no sector automóvel, mas também
nos data centres, nas empresas de lançamento de satélites de
comunicações e em grandes empresas de comunicação.
Em suma, é nos serviços que o país tem o essencial da sua produção.

E agora? Desde 2015 que o Luxemburgo é pressionado a pôr fim ao
segredo bancário. Justo não? Temos de saber se alguém anda ou não a
esconder rendimentos para fugir aos impostos.

O Luxemburgo tem de se adaptar à nova situação, de forma a que o país não
veja reduzido o nível de vida da sua população.
Nesse sentido, estão já a ser tomadas diversas medidas, visando quer manter
a sua atratividade de riqueza do exterior, quer aumentar a sua capacidade
exportadora.
Surge desta forma a ideia de criar o primeiro porto franco em território
comunitário destinado à gestão, armazenamento e venda de artigos de
luxo, sob a forma de um enorme armazém junto ao aeroporto. Aqui, dentro das
instalações, a segurança e a confidencialidade estarão asseguradas. Acresce
que qualquer transação feita nas suas instalações estará isenta de IVA.
Claro que, não tendo de pagar IVA, o sucesso desta iniciativa ficou, aliás,
demonstrado pela elevada taxa de reserva de espaços já assegurada.
Igualmente, a Luxembourg Cluster Initiative (Iniciativa de Grupos) garantirá o
desenvolvimento de atividades consideradas essenciais para a expansão da sua
economia: ciências da vida, eco-tecnologia, tecnologias de informação e
comunicação, tecnologia dos materiais, tecnologia espacial e logística.
Logo da empresa

Juntamente com Bruxelas e Estrasburgo, a cidade do Luxemburgo é uma das
três sedes oficiais das instituições europeias. O Luxemburgo tem três línguas
oficiais: o francês, o alemão e o luxemburguês.
•

Língua oficial da UE: francês, alemão

•

Adesão à UE: 1 de janeiro de 1958

•

Schengen: membro do Espaço Schengen desde 26 de março de
1995.

Tribunal de Justiça da União
Europeia

Tribunal de Contas Europeu
- Auditoria contábil -

- Poder judiciário -

•

•

•

garante uniformidade de
intepretação da Lei da
UE
tem o poder de decidir
disputas legais entre
os Estados-membros,
instituições, empresas e
indivíduos da UE
sediado em Luxemburgo

•

•

examina o uso adequado
das receitas e despesas
das instituições da UE (ver
também Orçamento da
União Europeia)
sediado em Luxemburgo

Agora já sabes porque é tão rico!!!

A sua capital é?
A cidade chamada LUXEMBURGO.

Vista aérea

Ela é famosa por sua antiga cidade medieval fortificada sobre penhascos.
Construída entre profundos desfiladeiros cortados pelos rios Alzette e Pétrusse,
a cidade é famosa pelas ruínas de fortificações medievais.

Burracos dos canhões na fortificação

The Bock

Ao longo das muralhas na superfície, o calçadão de Chemin de la Corniche
oferece incríveis pontos de observação.

Calçadão = (Passeio extenso e largo nas cidades, onde é possível fazer grandes

caminhadas.Calçada pavimentada que cobre as partes laterais de uma rua; passeio/
promenade)

O Chemin de la Corniche é a passarela elevada que cerca os penhascos, de
onde se pode ver as estruturas medievais e toda a cidade baixa cortada pelo
rio e …

o calçadão

Vista do calçadão

Se há fortificações por cima, o que haverá por
baixo?
A vasta rede de túneis das casamatas de Bock abrange um calabouço, uma
prisão e a cripta arqueológica, que é considerada o local de fundação da
cidade.

As Casamatas ou Casemates (inglês)
Casamatas
eram instalações militares
fortificadas.
Elas,
originalmente, eram possuíam o formato de uma câmara abobadada
geralmente construída debaixo das muralhas. O objetivo é que fossem
impenetráveis e poderiam ser usadas para abrigar tropas ou fazer
estocagens. Há diversos tipos de casamatas construídas dependendo do
objetivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nome casamatas acabou
sendo substituído por bunkers, que, de certa forma, acabam tendo
objetivos semelhantes.

Com um comprimento total de
23 km e profundidade de até 40
metros, com capacidade para
acomodar 50 canhões e uma
guarnição de 1.200 homens.
Além disso, eles tinham
instalações subterrâneas para
equipamentos de habitação e
cavalos, bem como oficinas,
cozinhas, padarias e
matadouros.

Pont du château

A ponte de dois andares,
conectando o Bock a cidade
velha foi um componente
importante das fortificações.
Tecnicamente, é uma estrutura
bastante curiosa. Construído em
1735 pelos austríacos, fornece
nada menos que quatro formas
de travessia entre as falésias: a
estrada
por
cima,
uma
passagem por meio de quatro
arcos superiores, uma escada
em espiral até através do arco
principal e um túnel sob a
estrada na parte inferior

O Boulevard Royal, o “Wall Street” luxemburguês, distingue-se pelas
suas construções administrativas modernas. É o local onde se encontram
os bancos internacionais, holdings e companhias de seguro.

Explicada a cidade, vê agora outros pontos importantes:

O Palácio dos Duques de Luxemburgo
E
o render da guarda

Exatamente na frente do palácio há
uma chocolateria incrível
chamada Chocolate House. Eles têm uns
chocolates quentes de colher (basta
escolher o seu sabor e jogar em um copo de
leite quente) incríveis

Na praça das armas está o bonito Cercle
Municipal (se entendi bem, é um prédio
administrativo com algumas salas de teatro). Do
outro lado da praça, há uma escultura dedicada
aos poetas Dicks e Lentz. Essa é uma praça
bem gastronômica, repleta de restaurantes e
lugares para comer.

PRAÇA DAS ARMAS DE LUXEMBURGO

A PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO
Na praça da constituição (também conhecida como praça da moça dourada)
graças a linda escultura da deusa grega Nike que fica no topo de um obelisco,
em homenagem aos mortos na primeira guerra mundial.

NIKE é a Deusa da Vitória

A Pont Adolphe, conhecida como ponte velha.

e do outro lado à direita, a Viaduc, conhecida como ponte nova que foi
construída para ligar a cidade à estação de trem.

O lindo prédio do outro lado do parque é um banco, o Banque d’Épargne de
l’état.

O PARQUE PÉTRUSSE

O parque é bem bonito, repleto de mirantes para as muralhas, casamatas e
pequenas pontes. Gostei do passeio, mas só recomendo para quem está
disposto a subir todas as escadas que desceu. Gosta de andar? Não pense
duas vezes.

Parque Petrusse visto de cima

A CATEDRAL DE LUXEMBURGO
A Catedral de Notredame é linda e tem dois pedaços um pouco diferentes. A
parte antiga é decorada com lindas colunas com relevo (ao lado do bonito
órgão há detalhes bem interessantes). Já a parte onde está o altar é mais

recente (estilo gótico). A escultura do centro do altar, uma pequena virgem
Maria, tem dezenas de vestidos diferentes que são trocados de tempos em
tempos.

PRAÇA CLAIREFONTAINE
Saindo da Catedral, vire à esquerda na rue da Congrégation e siga até chegar
na Praça Clairefontaine (que na minha opinião é uma das mais lindas da
cidade). A praça tem uma bonita escultura da Duquesa Charlote no centro e
atrás dela estão os ministérios da cidade.

Mistura de velho e novo em Luxemburgo - cidade

Mistura de velho e novo em
Luxemburgo - cidade

Vianden
É uma cidade medieval aninhada ao longo do Rio Our, nas montanhas de
Ardennes. A encantadora cidade é mais conhecida pelo Castelo Vianden,
restaurado e situado no topo da colina que ladeia a cidade, e pelo local de
repouso de Edmund de la Fontaine, o poeta nacional de Luxemburgo. Vianden
é caracterizada pelas suas ruas estreitas, igrejas góticas e vestígios de muralhas
e torres da cidade antiga que, em outros tempos, era completamente fortificada.

Echternach
Echternach é a cidade mais antiga do Luxemburgo e foi um dos primeiros centros
culturais da Europa. Esta cidade medieval é mais conhecida pela sua
monumental arquitectura antiga, como a Villa Romana, a Basílica Romana, a
Igreja Paroquial de Pedro e Paulo e o Pavilhão Rococó. É também um oásis
natural situado na bela região de Mullerthal, com várias oportunidades incríveis
de caminhadas que incluem o famoso trilho Mullerthal e o Gorge des Loups (o
desfiladeiro dos lobos).

Echternach

Actividades ao ar livre adicionais, como andar de
bicicleta ao longo do Rio Sure, passeios de remo
no lago e o parque ao ar livre Adventure Island
proporcionam muita diversão assegurada para
toda a família, especialmente aquelas que incluem
crianças. Vários museus, festivais de dança, visitas
guiadas e festivais de música contribuem para as
atracções da cidade.

Remich
Remich, conhecida como “a Pérola do Moselle”, é uma pequena cidade turística
ao longo da Estrada Europeia, isto é, fica no triângulo fronteiriço entre a França,
a Alemanha e o Luxemburgo. A sua localização única oferece vistas
panorâmicas pitorescas de belas vinhas e vegetação exuberante. A cidade
oferece aos visitantes várias atracções maravilhosas, incluindo uma passagem
de três quilómetros ao longo do Rio Moselle, ladeado por magníficas cerejeiras
e bétulas.

Clervaux
A cidade de Clervaux, no Luxemburgo. Esta pequena cidade está aninhada no
vale do rio Clerve, que é pontuado por uma sem fim de áreas arborizadas e
paisagens arrebatadoras. Ao longo dos anos, a cidade de Clervaux transformouse num centro económico e cultural no norte do Luxemburgo. A cidade velha é
particularmente popular entre os turistas. A Abadia, a Capela de St. Lorette, a
igreja, o monumento à Guerra dos Camponeses e, claro, o castelo de Clervaux,
permanecem entre os famosos pontos turísticos que mantêm os habitantes
locais e turistas regressando sempre que podem a esta cidade.

Larochette
As ruínas do Castelo de Larochette estão situadas no topo de um promontório
de arenito a quase 150 metros acima do Ernz Branco, um rio que deságua no
Rio Sure. Os visitantes podem ter acesso ao castelo através de uma grande
muralha externa protegida por um fosso. O castelo principal foi construído em
pedra e rodeado por uma muralha defensiva que foi destruída na sua maior
parte. A vala profunda que agora permanece divide o castelo em dois.

Berdorf
Berdorf fica no coração da região de Mullerthal e apresenta uma impressionante
paisagem rochosa, ideal para entusiastas do ar livre que gostam de caminhadas.
Os vales do Ernz Negro e o Aesbach abrangem mais de 300 hectares de área
florestal que cercam a vila, e o trilho Mullerthal atravessa a pequena cidade.

Bourscheid
O Chateau Bourscheid é um impressionante castelo de pouco menos de 40.000
metros quadrados originalmente construído no ano 1000. Este enorme palácio
está localizado num promontório isolado e só pode ser acedido a partir do
noroeste, uma vez que fica a quase 500 metros acima do Rio Sure.

Diekirch
Diekirch é uma pequena cidade na fronteira com o Rio Sure cercada por áreas
pitorescas, incluindo Seitert, Haardt, Goldknapp e Herrenberg. A sua zona de
pedestres está repleta de ruas antigas, pequenas passagens quase secretas,
boutiques e cafés e uma grande praça no centro, um lugar ideal para mergulhar
na cultura da cidade e assistir a concertos públicos durante o todo o ano.

Ansembourg
O melhor que pode visitar nesta pequena aldeia são os seus dois castelos:
castelo novo e o castelo velho, ambos localizados no Vale dos Sete Castelos. O
antigo castelo medieval localizado acima da aldeia de Ansembourg é uma
residência privada dos actuais Conde e Condessa de Ansembourge; portanto, é
fechado ao público e a única hipótese de vê-lo é ficar hospedado no Hotel Temps
d’Or, localizado num dos edifícios do castelo.

Esch-sur-Sûre
Esch-sur-Sûre (parte integrande do Parque Natural Superior-Sûre) é uma
pequena aldeia situada nas montanhas e contornada pelo rio Sure. A vila é
dominada pela sua imponente mansão em ruínas (datada do ano 927) e pelas
falésias que desaguam até ao rio. A Casa do Parque, na antiga fábrica de tecidos
em Esch-sur-Sûre, contém o centro de recepção e informação sobre as
actividades na região e é o primeiro ponto de venda para a compra de produtos
regionais típicos.

Useldange
Uma aldeia nas margens do rio Attert, dominada pela pitoresca torre do seu
castelo feudal em ruínas. Esta pitoresca aldeia recebeu o prémio Europa Nostra
pelo seu valor como património rural. A aldeia possui ainda um bonito e aprazível
centro histórico repleto de pequenas ruas de traço medieval.

GASTRONOMIA
A cozinha luxemburguesa é influenciada pela dos países vizinhos
França, Bélgica e Alemanha. Recentemente, foi influenciado
também pelos imigrantes italianos e portugueses.
Como na Alemanha, a maioria dos pratos tradicionais de Luxemburgo
são de origem camponesa, em contraste com a sofisticada cozinha
francesa.

Os pratos mais consumidos
são o judd mat
gaardebounen (pescoço de
porco defumado com feijão)
e o rou-tou-tou (batata
cozida).

Típico também é o guisado
de lebre e o presunto das
Ardenas (jambon
d’Ardennes). Outras
especialidades são pratos à
base de peixes de água
doce frescos como a truta e
o lúcio.

Um exemplo é o
“kuddelfleck”, um prato feito
de estômago de vaca,
coberto de farinha de rosca
e frito em óleo. Diz-se que
este prato tem influências
inglesas e escocesas.

Bouneschlupp

Bouneschlupp é um ensopado típico de Luxemburgo.
Caçarolas também fazem parte da gastronomia de Luxemburgo, e a
preparação do Bouneschlupp é um exemplo disso. Esse ensopado é
geralmente consumido em dias frios.
Ingredientes: – Feijão – Alho-poró – Cebola – Água – Aipo – Farinha –
Manteiga – Sal - Batata – Pimenta

Para fazer esse prato é necessário cozinhar o feijão até ficar macio. Na água
que o feijão foi cozido, adicione todos os ingredientes e cozinhe em fogo baixo,
até o caldo engrossar.
Como acompanhamento, você pode colocar linguiças fatiadas ou até mesmo
bacon.

Morcela

Carpaccio

O “kachkéis”, um tipo de queijo local, tem influência direta das tropas
espanholas.

O “Pastaschutta”, também conhecido como espaguete à bolonhesa, tem
um toque de Luxemburgo. Eles acrescentam carne picada de porco e de boi ao
espaguete.

O chocospoon. Escolhe o teu sabor preferido (há mais de 40 sabores), e
eles trazem-te uma grande caneca de leite quente; tu colocas o chocolate e
então terás um chocolate quente incrivelmente bom. E para acompanhar um
enorme pedaço de bolo com cobertura e recheios variados.

E pronto, já está. Que tal, queres ir lá?

