
. O Lema Europeu nas 
23 línguas oficiais 
Alemão 
In Vielfalt geeint 

 
Búlgaro 
Единство в многообразието 

 
Checo 
Jednotná v rozmanitosti 

 
Dinamarquês 
Forenet i mangfoldighed 

 
Eslovaco 
Zjednotení v rozmanitosti 

 
Esloveno 
Združena v raznolikosti  

Espanhol 
Unida en la diversidad 

 
Estónio 
Ühinenud mitmekesisuses 

 
Finlandês 
Moninaisuudessaan yhtenäinen 

 
Francês 
Unie dans la diversité 

Grego 
Eνωµένη στην πολυµορφία 



Húngaro  
Egység a sokféleségben 

 
Inglês 
United in diversity 

 
Irlandês 
Aontaithe d'ainneoin na héagsúlachta 

 
Italiano  
Unita nella diversità 

 
Letão 
Vienota dažādībā 

 
Lituano  
Suvienijusi įvairovę 

 
Maltês  
L-għaqda fid-diversità  

 
Neerlandês 
In verscheidenheid verenigd 

 
Polaco 
Zjednoczona w róŜnorodności 

 
Português 
Unida na Diversidade 

 
Romeno 
Unitate în diversitate 

 
Sueco 
Förenade i mångfalden 

 

http://www.aprendereuropa.pt 



 

Sabias que… 
• A União Europeia tem 23 línguas oficiais. 

• Metade da população da UE declara saber manter uma 
conversação numa língua que não a sua materna.  

• Com a adesão da Bulgária, a UE passa a ter um terceiro alfabeto, o 
cirílico, que se junta ao latino e ao grego.    

• A palavra “Roménia” deriva da palavra latina Romanus, que 
significa cidadão de Roma.  

• O esloveno é a única língua da União Europeia que utiliza a forma 
verbal dual, isto é, tem uma forma verbal específica quando o 
sujeito é formado por dois seres ou objectos. 

• Existe um Comissário Europeu que se ocupa essencialmente do 
Multilinguismo na União Europeia. 

• Cerca de metade das páginas Internet são escritas em inglês. 

• O alemão é a língua oficial não só da Alemanha, mas também da 
Áustria, do Liechtenstein, de grande parte da Suíça, da Bélgica e 
do Luxemburgo. 

• O pedido de socorro internacional “mayday” tem origem no 
francês “m’aidez” que significa “ajudem-me”. 

• O espanhol é também chamado de castelhano por ser originário da 
zona de Castela.  

• “Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” é a maior 
palavra da língua inglesa e refere-se a uma doença provocada pela 
aspiração de partículas vulcânicas. 

• O romeno é o único idioma de raiz latina na Europa oriental. 

• Depois do Russo, o polaco é a língua eslava com o maior número 
de falantes. 

• A palavra “aluno” tem origem no latim “alumni” e significa sem 
luz, sem conhecimento.  

 


