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BANDEIRAS e BRASÕESBANDEIRAS e BRASÕESBANDEIRAS e BRASÕESBANDEIRAS e BRASÕES

OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA ATRAVÉS DOS 
SEUS SÍMBOLOS NACIONAIS



BANDEIRAS (1)BANDEIRAS (1)BANDEIRAS (1)BANDEIRAS (1)

� As bandeiras têm suas origens nas insígniasinsígniasinsígniasinsígnias, 
sinais distintivos de poder ou de comando 
usados desde a antiguidade, os quais podiam 
ser figuras recortadas em madeira ou metal, ou 
imagens pintadas nos escudos. imagens pintadas nos escudos. 
A substituição dos signos de material rígido por 
tecidos pintados de cores vivastecidos pintados de cores vivastecidos pintados de cores vivastecidos pintados de cores vivas foi feita pelos 
romanos, com o uso do vexellium (estandarte), 
uma tendência que se acentuou durante a Idade 
Média.



BANDEIRAS (2)BANDEIRAS (2)BANDEIRAS (2)BANDEIRAS (2)

� A BANDEIRABANDEIRABANDEIRABANDEIRA é um símbolo representativo de símbolo representativo de símbolo representativo de símbolo representativo de 
um país ou comunidadeum país ou comunidadeum país ou comunidadeum país ou comunidade, reconhecido como tal 
pela Lei e pela Tradição. 

� Longe de ser um simples rectângulo de pano, a 
BANDEIRABANDEIRABANDEIRABANDEIRA constitui um poderoso símbolo de símbolo de símbolo de símbolo de BANDEIRABANDEIRABANDEIRABANDEIRA constitui um poderoso símbolo de símbolo de símbolo de símbolo de 
reconhecimento e de pertençareconhecimento e de pertençareconhecimento e de pertençareconhecimento e de pertença, partilhado por 
todos os nacionais de um país, ou membros de 
uma comunidade. 

� Usada tanto em períodos de paz como de guerra, 
a BANDEIRABANDEIRABANDEIRABANDEIRA é um dos símbolos nacionais mais símbolos nacionais mais símbolos nacionais mais símbolos nacionais mais 
abrangentes e comunicativosabrangentes e comunicativosabrangentes e comunicativosabrangentes e comunicativos.



BRASÕES (1)BRASÕES (1)BRASÕES (1)BRASÕES (1)

� Os BRASÕESBRASÕESBRASÕESBRASÕES, , , , BRASÕES DE ARMASBRASÕES DE ARMASBRASÕES DE ARMASBRASÕES DE ARMAS ou, 
simplesmente, ARMASARMASARMASARMAS, tiveram início na Idade 
Média, e serviam para distinguir os guerreiros 
uns dos outros – cobertos por armaduras, tinham 
tendência a ficarem muito parecidos, o que podia tendência a ficarem muito parecidos, o que podia 
dar origem a consequências desagradáveis!

� Compõem-se de uma série de imagens alusivas imagens alusivas imagens alusivas imagens alusivas 
aos feitos dos seus proprietáriosaos feitos dos seus proprietáriosaos feitos dos seus proprietáriosaos feitos dos seus proprietários. 

� A posse de um brasão debrasão debrasão debrasão de armasarmasarmasarmas (geralmente 
dado pelo rei) indicava a condição de nobreza.



BRASÕES (2)BRASÕES (2)BRASÕES (2)BRASÕES (2)

� Actualmente, o uso individual dos brasões está a 
passar de moda.

� Contudo, os países possuem e usam as suas os países possuem e usam as suas os países possuem e usam as suas os países possuem e usam as suas 
armasarmasarmasarmas – que geralmente fazem referência a 
acontecimentos importantes da respectiva acontecimentos importantes da respectiva 
história.

� Esses brasões continuam a usar-se e, juntamente 
com as bandeiras (onde às vezes também 
aparecem), são uma forma simbólica de são uma forma simbólica de são uma forma simbólica de são uma forma simbólica de 
representar os vários países, a sua história e os representar os vários países, a sua história e os representar os vários países, a sua história e os representar os vários países, a sua história e os 
seus objectivosseus objectivosseus objectivosseus objectivos. 



OUTROS SÍMBOLOS

Outros símbolos nacionaissímbolos nacionaissímbolos nacionaissímbolos nacionais (ou de 
comunidades) podem ser:

� HinosHinosHinosHinos: canções que distinguem e � HinosHinosHinosHinos: canções que distinguem e 
representam um país ou uma comunidade.

� DivisasDivisasDivisasDivisas: frases que exprimem os 
objectivos de um país ou comunidade.



SÍMBOLOS DA UNIÃO 
EUROPEIA

Divisa 

In varietate In varietate In varietate In varietate 
concordiaconcordiaconcordiaconcordiaconcordiaconcordiaconcordiaconcordia
(Harmonia na diversidade)

Hino 

Ode à AlegriaOde à AlegriaOde à AlegriaOde à Alegria
(da Nona Sinfonia, de Beethoven; 

versão orquestral)



BANDEIRAS E BRASÕES DA BANDEIRAS E BRASÕES DA BANDEIRAS E BRASÕES DA BANDEIRAS E BRASÕES DA 
UNIÃO EUROPEIAUNIÃO EUROPEIAUNIÃO EUROPEIAUNIÃO EUROPEIA

Conhece agora a bandeira e o brasão de 
cada um dos países da União Europeia. 

FONTE: ARTIGO EUROPEAN UNION, IN WIKIPEDIA



ALEMANHA
Bundesrepublik Deutschland



ÁUSTRIA
Republik Österreich



BÉLGICA
Koninkrijk België
Royaume de Belgique



BULGÁRIA
Република България



CHIPRE
Κυπριακή ∆ηµοκρατία



DINAMARCADINAMARCADINAMARCADINAMARCA
Kongeriget Danmark



ESLOVÁQUIA
Slovenská republika



ESLOVÉNIA
Republika Slovenija



ESPANHA
Reino de España



ESTÓNIA
Eesti Vabariik


