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O Luxemburgo é um dos países fundadores da União

Européia (Comunidade Econômica Européia) em 1957

juntamente com a Alemanha, Itália, França, Paises Baixos e

Bélgica. Em 1951 foi assinado um outro Tratado entre

estes países e que criou a CECA - Comunidade Européia do

Carvão e do Aço. Atualmente, União Européia
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Na parte nova da cidade, o bairro de Kirchberg, que data do século XIX,

encontra-se o coração financeiro com as sedes dos bancos e das

instituições da União Européia, como o Tribunal de Justiça, o Parlamento

Europeu, Banco Europeu de Investimento, entre outras.

A alameda Royal, o "Wall Street" luxemburguês, distingue-se pelos edifícios

administrativos modernos, essencialmente bancos internacionais, holdings

e companhias de seguros. Uma outra concentração de empresas do ramo

financeiro encontra-se em Kirchberg, onde inúmeros bancos se instalaram

nas proximidades das instituições da União Européia.
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1. Países Baixos

2. Bélgica

3. França

4. Itália

5. Luxembourg

6. Alemanha

7. Irlanda

8. Reino Unido

9. Dinamarca

10. Grécia

11. Portugal

12. Espanha

13. Suiça

14. Suécia

15. Finlândia

16. Estônia

17. Letônia

18. Lituânia

19. Polônia

20. República 

Checa

21. Eslováquia

22. Hungria

23. Eslovênia

24. Malta

25. Chipre

26. Romênia

27. BulgáriaFoto: Bandeiras do  Kirchberg
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Os símbolos são importantes, pois

permitem que os europeus se identifiquem

mais com a Europa. Esses símbolos são:

uma bandeira, um hino, um dia, um lema e

uma moeda única.
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O lema europeu foi adotado na sequência de um concurso organizado por várias entidades européias 

e no qual participaram 80.000 jovens europeus com idades entre os 10 e os 19 anos.

De Setembro de 1999 a Janeiro de 2000, foram apresentadas duas mil propostas de divisa. Depois de 

uma primeira seleção a nível nacional, um júri composto por elementos de cada um dos Estados-

Membros escolheu sete divisas que foram submetidas ao Grande Júri, em Bruxelas, presidido por 

Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Européia.

Em 4 de Maio de 2000, no Parlamento Europeu, 500 jovens oriundos de 15 países da União Européia 

assistiram à cerimônia em que foi eleita a divisa européia: “Unidade na Diversidade”, “In varietate 

cancordia”. Apesar da “união” existente entre os vinte e sete países da U.E., cada país mantém os 

seus símbolos nacionais, as suas tradições e cultura.
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No dia 9 de Maio festeja-se o Dia da Europa porque nesse dia, em 1950, o ministro francês

dos Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, apresentou uma proposta, redigida por Jean

Monnet, para a criação de uma Europa organizada que permitisse a continuidade das

relações pacíficas entre os países, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, que havia

terminado em 1945.

Esta proposta, conhecida como “Declaração Schuman”, é considerada o início da criação

do que atualmente se chama União Européia. Por esta razão, na Cimeira de Milão de 1985,

os chefes de Estado e de Governo dos diferentes países da União Européia decidiram

celebrar o dia 9 de Maio como o “Dia da Europa”.
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A bandeira é constituída por um círculo de doze estrelas douradas sobre um fundo azul-

marinho. O círculo simboliza a unidade, a solidariedade e harmonia entre os povos da Europa.

O número de estrelas tem sido erradamente associado ao número de países constituintes. Há

doze estrelas porque este número é tradicionalmente considerado um “bom” número, pois

existem inúmeras referências a ele associadas: doze signos do Zodíaco, doze meses do ano,

doze apóstolos, doze horas do relógio…

O número de estrelas independentemente do número de países que em cada momento

constituam a União Européia, simbolizam a perfeição, a plenitude e a unidade.
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Para hino da União Européia e também da Europa,

num sentido geral, adaptou-se a melodia do

último andamento da Nona Sinfonia composta por

Beethoven.

Na obra, composta em 1823, Beethoven que sofria

de surdez total, compôs a música para a “Ode à

Alegria” escrita em 1785 por Schiller.

O poema expressa o ideal do autor, partilhado

pelo músico, de que os homens se unissem como

irmãos.

No entanto, o texto não foi oficialmente adaptado

pela União Européia, permanecendo o hino

europeu sem palavras. Na linguagem universal da

música, este hino expressa os ideais de liberdade,

de paz e solidariedade que a Europa representa.
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€2 moeda comemorativa luxemburguesa 2006
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Foto: Escultura “NON VIOLENCE”

Foto: Kirchberg, Luxembourg, à la carte



Foto: Kirchberg: vista completa: Mudam
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Foto: Place de l’Europe et Phillarmonie
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