
Veneza  

 A cidade sobre as águas 

 

 

 

 

 

 
 Ana Clara Nicolosi, Beatriz Rodrigues Busana e 

Matheus Marchetti 

 

 

 

 

 



Localização e Informações 

• Localizada na região de vêneto, 
nordeste da Itália. 

• 271 009 habitantes. 

• 150 canais. 

• 440 pontes. 

• Foi fundada a mais de 1500 anos 
atrás.  

• 117 ilhas. 

• São Marcos.  

• Veneza foi declarada patrimônio da 
humanidade pela UNESCO. 
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Bandeira de Veneza 





História 

• Não sabe-se ao certo como surgiu Veneza. 

•  A teoria mais aceita é que foi formada por refugiados 
de cidades romanas que fugiam das invasões bárbaras.  

• Veneza começou a ser construída em larga escala só 
em 810.  

• um império de influência mundial comandado pelos 
doges.  

•  Para manter espaço á sua crescente população, foi 
desenvolvido um sistema para aterrar as áreas que 
dividiam as ilhas. O sistema trouxe canais e mais 
espaço para abrigar maiores povoamentos.  

 

 



Os Doges 
• “Duques”, que tinham controle político 

sobre Veneza. 
• começou no século IX -primeiro doge 

Paolo Lucio Anafesto, cujo domínio 
durou de 697 á 717). 

•  Os doges “extingiram-se” em 1797, 
com a abdicação do ultimo doge 
Ludovico Manin, uma vez que Veneza 
fora conquistada por Napoleão. 

• obrigações e deveres do cargo 
delimitados pelo promisso 
ducali(documento formulado em 
1172). 

 
 
Foto (esq.): Ludovico Manin – o último doge  

 



Turismo 
• Cerca de 15 milhões de turistas vão a Veneza por ano. 
• É a principal fonte de renda de Veneza. 
• É procurada pelos turistas por sua arquitetura, atividades 

culturais, festivais, museus, catedrais, palácios, etc. 
• Metade dos postos de trabalho são voltados ao turismo. 
 
Principais pontos turísticos: 
• Praça de São Marco, onde estão a Basílica de São 
Marcos e o Palácio Ducal (Palácio dos Doges).  
• Basílica de Santa Maria Del Frari. 
• Palazzo Grassi. 
• Ponte dos Suspiros. 
• Ponte de Rialto. 

 
 



Palácio Ducal  



Praça e Basílica de São Marcos  



Basílica de Santa Maria del Frari 



Ponte dos Suspiros 



Palazzo Grassi 



Ponte de Rialto 



As Obras dos 3T 

• Jacopo Tintoretto 

 

• Ticiano Vecellio 

 

• Giambattista Tiepolo 



Jacopo Tintoretto 

O Milagre do Escravo 
Voltar 



Ticiano Vecellio 

Vênus de Urbino 
Voltar 



Giambattista Tiepolo 

A Procissão do Cavalo de Tróia 

Voltar 



Os Vidros de 

Murano 



Carnaval de Veneza 
• Dura mais ou menos 10 dias (registros de festas que 

duravam seis meses). 

• Originalmente um ritual promovido pela elite financeira e 
cultural de Veneza 

• Uso de máscaras e figurinos imitando o estilo da nobreza dos 
séculos XVII e XVIII e personagens da Commedia Dell’Arte. 

• Quase foi eliminado no séc. XIX. 

• Máscaras muito presentes, possuem também importância 
econômica – varias lojas de máscaras. 

 





A “bauta”é a mais famosa e consumida máscara em 
Veneza. 







Muitas vezes no Carnaval as pessoas se fantasiam dos 
personagens da Commedia Dell’Arte 



Bienal de Veneza 

• Localizada em Ca ´Glustinian (San Marco). 

• Funciona de junho até setembro. 

•  Começou em 1895. 

• Focada inicialmente em artes decorativas. 

•  Ao longo dos anos, passou a se focar em diversos 
tipos de arte (ex: expressionismo, avant-garde, pop-
art, etc.). 

•  Nos anos 30, passou a abranger novos setores de 
evento. O mais renomado é o Festival de Cinema. 

•  Não ocorreu durante a 2ª Guerra. 

 



O problema das enchentes 

• Presentes no inverno, ventos fortes e chuva 
constante. 

• Séc. IX a XVIII – elevavam o pavimento das ruas e 
casas. 

• A catástrofe de 1966. 

• Prejuízos enormes para a cidade. 

• Enchente de 2008, a maior nos últimos 20 anos. 

• Grande preocupação com a sobrevivência da cidade. 
• Medidas de prevenção, mas nenhuma conteve o 

problema. 





Foto da enchente e 1966. 



O futuro da cidade 
Catástrofe de 1966 – a salvação a cidade torna-se prioridade 

nacional e regional 

 

Projeto Mose (Modulo Experimental Eletromecânico) 

• Iniciado em 2003 e conclusão prevista para 2014 

• Promete assegurar a sobrevivência de Veneza durante os 
próximos 100 anos 

• Quatro séries de barreiras, 78 comportas submersas. 

• Bloqueariam o afluxo de água do mar para a laguna. 

• 63% das obras já foram concluídas 

• Ainda existem controvérsias e discussões  

• Custo total: 4,6 bilhões de euros, aprox. 5,5 bilhões de dólares 
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