
PLANEIE A SUA VISITA *

Casa da História Europeia
Rue Belliard, 135
1000 Bruxelas
Bélgica

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda-feira,  13h00-18h00

De terça a sexta,  9h00-18h00

Sábado e domingo,  10h00-18h00

CASA DA HISTÓRIA EUROPEIA

Uma exposição permanente única

Exposições temporárias anuais

Programas de aprendizagem para escolas, 
famílias e grupos

Sítio web específico

Um calendário diversificado de eventos 
culturais

Cafetaria e loja

Um complemento das restantes instalações 
para os visitantes do Parlamento Europeu

UMA CASA COM HISTÓRIA

A Casa da História Europeia fica situada 
no Edifício Eastman, no Parque Léopold.

A localização do projeto foi escolhida 
pelo Parlamento Europeu, depois do 
antigo Presidente Hans-Gert Pöttering 
lançar a iniciativa no seu discurso 
inaugural em 2007.

O Edifício Eastman foi construído em 
1934-35 para alojar uma clínica dentária 
para crianças desfavorecidas, financiada 
por uma doação do homem de negócios 
e filantropo americano, George Eastman, 
inventor da câmara fotográfica Kodak.

A sala de espera original do Edifício 
Eastman foi desenhada tendo em 
mente a sua audiência jovem, através 

da colocação de imagens coloridas de 
animais das fábulas do escritor francês 
Jean de La Fontaine.

Estas imagens, criadas em tecido pela 
artista belga Camille Barthélémy, foram 
agora cuidadosamente restauradas e 
encontram-se expostas para os visitantes 
da Casa da História Europeia.

O edifício original Art Deco,  
da década de 1930, foi restaurado e 
ampliado, de modo a incluir um átrio 
moderno e novos pisos para a  
exposição permanente.

A Casa da História Europeia é um novo 
museu situado no bairro europeu de 
Bruxelas, no Parque Léopold, próximo 
das instalações do Parlamento Europeu.

A principal ambição do museu 
é facultar aos seus visitantes a 
oportunidade de aprender a História do 
continente através de uma abordagem 
transnacional, que explora igualmente 
a diversidade da Europa e várias 
interpretações da História. A tónica 
principal da exposição permanente 
incide na História Europeia dos séculos 
XIX e XX, procurando, ao mesmo tempo, 
as raízes da Europa e explorando 
pormenorizadamente o contexto e a 
evolução da integração europeia.

A título informativo: www.historia-europa.ep.eu
Informações gerais: historia@ep.europa.eu 

Equipa pedagógica: historia-learning@ep.europa.eu
* É necessário reserva para grupos de 10 ou mais pessoas
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Os visitantes serão convidados a 
pensar de forma crítica sobre o 
passado da Europa e a envolverem-
se mais ativamente no seu futuro. O 
museu será também uma plataforma 
de aprendizagem e de eventos e, 
juntamente com uma forte presença 
em linha, desenvolverá a sua influência 
e presença na comunidade durante os 
próximos anos.

A exposição permanente, bem como a 
maior parte da oferta em linha, estará 
disponível aos visitantes em 24 línguas.

CASA DA 
HISTÓRIA 
EUROPEIA
Um novo museu de história europeia no 
centro de Bruxelas

Entrada gratuita Um projeto do Parlamento Europeu



EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
«INTERAÇÕES - SÉCULOS 
DE COMÉRCIO, COMBATE E 
CRIAÇÃO»

«Interações» ilustra momentos 
exemplares e revela histórias de 
encontros e intercâmbios na História 
Europeia. Esta exposição constitui 
uma experiência participativa, 
recheada de jogos e apresentações 
interativas, que transformam 
processos históricos complexos em 
experiências divertidas e memoráveis.

A exposição começa com uma 
instalação interativa intitulada 
«Descobrir a minha Europa», que 
analisa aquilo que na vida quotidiana 
dos visitantes ultrapassa as fronteiras 

físicas e as fronteiras culturais. As 
respostas serão partilhadas em linha 
para criar um novo mapa da Europa na 
exposição!

Os visitantes descobrirão, em primeiro 
lugar, como os europeus circularam e 
se encontraram, constantemente, para 
trocar bens, travar guerras, negociar 
acordos e partilhar conhecimentos.

Em seguida, serão convidados a 
vaguear pelas divisões de uma casa 
para explorar a natureza culturalmente 
mista dos numerosos objetos que nos 
rodeiam e jogar, ver filmes, cheirar 
perfumes e descansar numa cama! 

APRENDIZAGEM E 
EDUCAÇÃO

A Casa da História Europeia é um local 
para todos. Informa, coloca desafios, 
apresenta reflexões, mas permite, 
sobretudo, que se façam perguntas. A 
oferta pedagógica do museu baseia-se 
numa visão transeuropeia, que explora 
as memórias históricas, as diferentes 
experiências e os aspetos comuns dos 
povos da Europa, e a sua relação com  
a atualidade.

Proporcionamos uma vasta gama 
de recursos e eventos para públicos 
escolares, adultos e familiares. De 
debates a workshops, de pastas 
de atividades para os estudantes 
a percursos de descoberta para as 
famílias, há algo para todos, tanto no 
local como em linha.

A EXPOSIÇÃO PERMANENTE

No centro da Casa da História 
Europeia encontra-se uma exposição 
permanente que oferece uma viagem 
atraente e estimulante através da 
História Europeia.

Antes de mais, a exposição apresenta a 
herança e as raízes antigas da Europa, 
desde o mito de Europa às diferentes 
formas de ver a Europa, as memórias de 
tradições partilhadas realizações, bem 
como adversidades.

A exposição conta então a história do 
extraordinário progresso da Europa até 
à modernidade no século XIX, numa 
época de grandes mudanças a nível 
político, económico, social e cultural. 

Ideias revolucionárias de direitos 
civis e humanos desenvolveram-se 
a par de novas invenções, como 
os primeiros filmes, fotografias e 
caminhos de ferro.

Porém, existia um lado sombrio neste 
sucesso e expansão, à medida que 
as tensões sociais, as desigualdades 
e as rivalidades internacionais 
ameaçavam eclipsar os feitos da 
Europa. O visitante descobrirá como 
estas mudanças afetaram a vida das 
pessoas naquela época.

Estas tensões criaram um enorme 
potencial para o conflito, que eclodiu 
no século seguinte. O visitante 
compreenderá como tudo se 
desmoronou na primeira metade do 

século XX, com a Europa a mergulhar  
na catástrofe da Primeira Guerra 
Mundial e, vinte anos depois, no abismo 
da Segunda Guerra Mundial. 

De seguida, a exposição aborda a 
paisagem política significativamente 
alterada, em que a Europa se 
encontrava comprimida pelas duas 
superpotências do pós-guerra e 
marcada pela separação da Cortina 
de Ferro. No entanto, paralelamente, 
começou a florescer a ideia de um 
futuro supranacional pacífico. O 
visitante verá como a integração 
europeia se tornou uma realidade na 
Europa Ocidental.

A exposição avança com a exploração 
do período em que as prósperas 
economias ocidentais do pós-guerra 
vacilaram e os regimes comunistas 
começaram a desabar. O ponto 
culminante destas mudanças foi a 
queda do Muro de Berlim em 1989 e 
a superação da divisão do continente 
com 40 anos de existência.

No final da exposição, o visitante verá 
e compreenderá em que medida a 
História da Europa nos moldou a todos.

Por fim, todos serão convidados e 
incentivados a refletir sobre os desafios 
da atualidade à luz do que viram ao 
longo da exposição.


