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As origens de Veneza  

 Veneza é uma cidade 

da Itália. Ela surgiu pelo 

conjunto de pessoas 

refugiadas de cidades 

romanas, tais como 

Pádua e Aquileia. Essa 

população se instalou 

ali e passou a viver de 

comércio e da pesca, 

uma atividade comum 

nas ilhas venezianas. 



Estrutura da cidade 
 Veneza se caracteriza por 

sua peculiar estrutura, 
formada por 
aproximadamente 170 
canais. A cidade foi 
construída sobre as ilhas e 
têm cerca de 400 pontes, 
tendo como principal via de 
comunicação o chamado 
Grande Canal, com 
aproximadamente três 
quilômetros. Como quase 
não há ruas, os transportes 
mais comuns são os 
barcos e gôndolas. 

 



Importância mundial e turismo 
 A cidade começou a ter um 

papel importante 

mundialmente pelo 

comércio com o Oriente. No 

entanto, teve uma 

decadência quando houve a 

descoberta do caminho para 

a Índia, que diminuiu o fluxo 

do comércio ali. Atualmente, 

Veneza se apoia muito 

economicamente no 

turismo. 

 



Eventos culturais típicos 
 A festa do povo do Vêneto 

acontece no dia 25 de março, 

dia em que ocorreu a 

fundação da cidade. A cidade 

é famosa pelos seus festivais 

internacionais, como o 

Festival de Cinema. La 

Fenice, o teatro de ópera da 

cidade atrai diversas 

gerações. Também existem a 

Bienal de Veneza e o Festival 

Internacional de Cinema de 

Veneza, executado 

anualmente no Palazzo del 

Cinema, desde 1932.  



Gastronomia 
 A gastronomia de Veneza 

é diferente da do resto da 

Itália: os restaurantes tem 

os frutos do mar como 

especialidade, e ignoram 

o queijo parmesão e a 

maioria das especiarias 

que identificamos com a 

culinária italiana. É uma 

região subestimada por 

sua culinária, que é muito 

característica e típica. 

 



Arquitetura 
 Sua arquitetura atrai 

muitos turistas, que 
visitam a cidade em 
grande quantidade 
diariamente. Os principais 
pontos turísticos de 
Veneza são os palácios, 
praças, catedrais, igrejas, 
museus, e canais.   

 É uma cidade de ar 
romântico, com 
elementos misturados de 
estilo góticos, bizantinos, 
clássicos e ate 
renascentistas. 

 



Cultura do Povo 

Durante a época do 

Renascimento, Veneza foi um 

dos maiores centros culturais, 

com o seu próprio estilo musical 

e vários grandes pintores e 

artistas. O Catolicismo é um 

aspecto cultural intenso: a 

maioria da população é 

batizada. A musica da região é 

principalmente orquestral. O 

grande Carnaval de Veneza é 

essencial por seus diversos 

concertos, performances e 

danças. Veneza é caracterizada 

pelas máscaras e roupas 

elaboradas que são utilizadas 

nesse evento. 
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