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Casa da História Europeia
Rua Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruxelas
Bélgica

  www.historia-europa.ep.eu/pt
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘  INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Consulte o sítio Web da Casa da História Europeia para mais 
informações, recursos em linha e eventos
www.historia-europa.ep.eu/pt

Para informações sobre as restantes ofertas aos visitantes 
do Parlamento Europeu, consulte 
www.europarl.europa.eu/visiting/pt

❘  TRANSPORTE

A Casa da História Europeia encontra-se situada no Parque Léopold, 
perto do Parlamento Europeu.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda, 13h00 - 18h00
Terça - sexta, 9h00 - 18h00
Sábado - domingo, 10h00 - 18h00

CASA DA HISTÓRIA 
EUROPEIA

GRATUITA

Um projeto do Parlamento Europeu
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A estação de comboio Bruxelas - Luxemburgo fica situada 
a 300 metros da Casa da História Europeia, com ligações 
diretas às estações de caminho de ferro Bruxelas-Norte, 
Bruxelas-Central e e Bruxelas-Sul. 
www.belgianrail.be/en

Estação de Bruxelas - Luxemburgo

Paragem de autocarro  
Parc Léopold:

Paragem de autocarro  
Luxembourg:

Estação de metro mais próxima Maelbeek 1 5
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Estacionamento para automóveis está disponível gratuitamente. 
Deve ser reservado em linha antes de uma visita e está aberto 
apenas durante os dias úteis.

Automóvel

Encerrado em 1 de janeiro, 1 de maio, 1 de novembro  
e 24, 25, 31 de dezembro.
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Descubra a Casa da História Europeia, em Bruxelas, e conheça o passado da 
Europa de uma forma excecionalmente atraente. 

Este museu inovador faculta uma perspetiva nova e diferente da História 
do continente. Apresenta uma abordagem transnacional das origens e da 
evolução da Europa e os diferentes legados, tradições e interpretações da sua 
História. Enquanto aprendem o lugar da Europa no mundo, os visitantes são 
encorajados a pensar de forma crítica sobre o seu passado para se envolverem 
nas suas questões futuras e atuais.

Localizada perto do Parlamento Europeu num belo edifício Art Déco no Parque 
Léopold, a Casa da História Europeia é um elemento essencial de qualquer 
visita à cidade.

A visita está disponível em 24 línguas e a entrada é gratuita. O conteúdo 
é adequado para audiências a partir da idade escolar.

Trabalhar com vários grupos e comunidades é um aspeto fundamental 
das  atividades do museu. O museu oferece visitas e programas adaptados 
aos  visitantes com deficiência ou que necessitem de assistência especial. 
Contacte-nos com os seus pedidos específicos.

❘  EXPOSIÇÃO PERMANENTE

No centro da Casa da História Europeia, as galerias da exposição permanente 
utilizam objetos, reconstruções e recursos multimédia para conduzir 
os visitantes numa narrativa estimulante que se focaliza nos séculos XIX e XX 
do continente.

Começando com o mito de Europa, a exposição mergulha nas raízes antigas da 
Europa e faz perguntas sobre a herança de tradições e realizações partilhadas 
do continente, para que os visitantes explorem diferentes formas de pensar 
sobre a Europa.

Seguindo o percurso dramático da Europa até à modernidade no 
século XIX, durante um período de turbulência política e social, a exposição 
mostra como as ideias revolucionárias floresceram a par de avanços 
tecnológicos  promissores.

Guias multimédia portáteis nas 24 línguas da União Europeia envolvem cada 
visitante na narrativa ao longo da visita. Vídeos e áudios explicam como os 
objetos expostos transmitem a história e conduzem os visitantes a interagir 
com as forças que destruíram a vida europeia na primeira metade do 
século XX. Os visitantes são confrontados com o impacto na vida das pessoas 
à medida que a Europa caía no abismo de duas guerras mundiais.

De ruínas ocas, os visitantes avançam para uma paisagem política 
significativamente diferente. Objetos e reconstruções revelam perspetivas 
diferentes sobre a vida na Europa quando se encontrava pressionada pelas 
superpotências concorrentes. Experimentam-se as ideias paralelas sobre o 
futuro do continente e os visitantes são desafiados a detetar as diferenças e 
as semelhanças entre elas.

À medida que a Europa prospera e se desmorona, os visitantes veem as 
origens de muitos movimentos modernos, nomeadamente o crescimento da 
cooperação europeia e as etapas da interligação. O ponto culminante desta 
visita é pedir aos visitantes que reflitam sobre a sua experiência. Como é que a 
História da Europa nos moldou a todos? Como devemos abordar os desafios da 
atualidade à luz do passado?

❘  APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO

A Casa da História Europeia é um local para todos. Informa, coloca desafios, 
apresenta reflexões, mas permite, sobretudo, que o visitante faça 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.

Uma vasta gama de recursos e eventos está disponível para públicos 
adultos, escolares e familiares, incluindo palestras, workshops, percursos de 
descoberta para as famílias e vídeos.

ADULTOS

Conferências, cursos e concertos fazem parte da programação anual de 
eventos. Um auditório de 90 lugares dispõe de interpretação simultânea 
e garante que os eventos podem ser efetuados com parceiros de toda 
a  Europa e não só. Consulte a brochura dos eventos ou o sítio Web para 
mais informações.

PROFESSORES & ESTUDANTES

Recursos didáticos estão disponíveis tanto no local como em linha. 
Apontamentos de professores, atividades de turmas e de grupos podem 
ser descarregados, juntamente com fotografias, depoimentos escritos 
e  vídeos. Fichas de atividades, workshops práticos e atores mascarados 
estão disponíveis no local. Centrados numa série de temáticas essenciais, 
estes recursos podem ser facilmente adaptados aos diferentes programas 
de ensino nacionais. 

FAMÍLIAS

Atividades divertidas e interativas permitem aos jovens (e menos jovens)  
compreender alguns dos melhores e piores momentos dos séculos 
passados. Peça um passaporte de viajante no tempo e uma mochila 
para o  trilho das descobertas na receção e passe pelos espaços de 
descoberta para as famílias em cada andar com atividades interativas.  
Consulte a  brochura dos eventos para estar ao corrente dos eventos 
especiais para famílias e crianças.

❘  EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

A oferta da Casa da História Europeia inclui igualmente uma exposição 
temporária anual que oferece a oportunidade de completar ou ampliar os 
temas e os períodos da exposição permanente. Tal permite tipos de exposição 
diferentes e inovadores e um conteúdo diversificado, de forma atrativa 
para diversas audiências. Tal como acontece com a exposição permanente, 
estas exposições temporárias apresentam uma abordagem transnacional 
e interdisciplinar.

❘  PARA ALÉM DAS PAREDES DO MUSEU

De Bruxelas ou Budapeste, de Gante ou Gdańsk, a Casa da História 
Europeia dirige-se a pessoas e comunidades tanto próximas como 
distantes. Fazemo-lo através de projetos e ligações em linha com eventos 
e instituições parceiras através da Europa e centramo-nos também no 
trabalho de proximidade com vários grupos na nossa vizinhança e região.
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