
Praga  
Informações gerais sobre Praga 

Capital da República Tcheca 
(membro da UE desde 2004):  
1.270.000 habitantes
 
Moeda: Coroa Tcheca (CZK)
 
Aeroporto: Aeroporto Václav 
Havel Praga, a 30 minutos  
do centro (www.prg.aero)

Distâncias: Berlin, 350 km; 
Viena, 330 km.
 
Horário: Europa Central (GMT + 1). Horário de Verão: Europa Central  
+ 1 (GMT + 2)
 
Rio Moldava: atravessa a cidade ao longo de 31 km, alcançando  
uma largura máxima de 330 metros.
 
Centro histórico: Hradčany (Bairro do Castelo), Malá Strana (Bairro 
Pequeno), Staré Město (Cidade Antiga), Nové Město (Cidade Nova)  
e o bairro Vyšehrad, com seu castelo.
 
Clima: ameno, com a alternância típica das quatro estações.  
Janeiro é o mês mais frio, quando a temperatura média se situa abaixo 
de zero. O mês mais quente é julho, quando a temperatura média  
é de 20°C.

Prague City Tourism – Seu Parceiro em Praga

Informações & Serviços para Turistas – Cinco Endereços  
para Informações 
• Antiga Prefeitura – Praça do Centro Antigo 1 (Staroměstské náměstí 1)
• 12 Rytířská – esquina da Rua Na Můstku
• Praça Venceslau (Václavské náměstí) – esquina da Rua Štěpánská
• Aeroporto Václava Havla Praga – Terminal 1 a Terminal 2
Telefone +420 221 714 714; e-mail: tourinfo@prague.eu

Guias
Prefeitura – Centro Antigo (Staroměstské náměstí 1),  
telefone +420 221 714 569 / GSM: +420 775 855 037
e-mail: guides@prague.eu
 
Mais sobre nós: www.prague.eu

Tesouros verdes de Praga

Em Praga, há 870 hectares de parques e jardins – dentre eles, os 
dois mais belos exemplares do estilo barroco são encontrados nas 
encostas do Castelo de Praga e no Bairro Pequeno (Malé Straně). Os 
jardins de Praga não são apenas lugares para o descanso. Eles são 
também exemplos primorosos de arte e de arquitetura e, durante 
o verão, são palcos para eventos culturais e sociais.

Jardins do Castelo de Praga (Zahrady Pražského hradu)
O Jardim Real (Královská zahrada), datado de 1534, é historicamente 
o mais valioso entre os jardins do Castelo. É nele que se encontra 
a Fonte Cantante – uma das fontes renascentistas mais belas da 
Europa. Desde os Jardins do Sul, que se estendem diante do Castelo 
de Praga, abre-se uma magnífica vista do centro histórico.

Jardins do Palácio (Palácové zahrady) à sombra do Castelo de Praga
Na encosta do lado Sul do Castelo de Praga estende-se um 
representativo conjunto de jardins históricos, comunicados entre 
si, com uma rica ambientação arquitetônica, terraças e pavilhões 
interligados por vegetação.
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Jardim de Valdštejn (Valdštejnská zahrada) 
Este jardim de estilo barroco precoce, com seu desenho geométrico, 
com a sua monumental sala terrena e caverna artificial tem uma 
atmosfera peculiar. Durante o seu passeio, você será acompanhado 
pelos pavões reais que aqui vivem livremente.

Jardim Vrtbovska (Vrtbovská zahrada) 
Um dos mais belos jardins barrocos. Nas dimensões, está entre os 
menores, porém, a originalidade da solução arquitetônica aplicada 
às encostas e o valor artístico da decoração escultórica conferem 
importância continental a este jardim.

Jardins de Petřin (Petřínské sady) 
A colina de Petřin é uma das maiores áreas verdes da cidade. No 
centro de Praga, suas encostas são um remanso de paz. Em seu cimo 
está o Mirante de Petřin, que oferece uma vista encantadora sobre 
a cidade.

www.prague.euJardim Vrtbovska (Vrtbovská zahrada)
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Praga, capital da 
República Tcheca
 
Praga é uma das mais belas cidades do mundo. 
Onze séculos de história podem ser apreciados 
pelos visitantes no seu centro histórico, 
maravilhosamente bem preservado e, desde 
1992, proclamado Patrimônio Natural e Cultural 
da Humanidade pela UNESCO. Esta cidade 
culturalmente rica e repleta de lindos monumentos 
encanta não somente por seu esplendor 
arquitetônico, mas também por seus recantos 
singulares e românticos que estão à espera dos 
viajantes. Como você descobrirá a cada passo, 
Praga é a cidade da música (não somente o estilo 
clássico), a cidade dos jardins e dos parques,  
e também, a cidade aonde é produzida a melhor 
cerveja do mundo.

Monumentos e arquitetura

Praga é caracterizada pelas suas torres, ruas sinuosas e edifícios  
de diferentes estilos arquitetônicos – desde as rotundas românicas 
às catedrais góticas, dos seus palácios barrocos e renascentistas até 
a sua progressista e mundialmente respeitada arquitetura moderna.

Castelo de Praga (Pražský hrad) 
O Castelo de Praga oferece uma das mais impressionantes vistas 
panorâmicas dos arredores. Trata-se de um conjunto que configura 
uma das maiores cidadelas do mundo, formada por palacetes, 
edifícios religiosos, amplos jardins e recantos pitorescos. Desde  
há mais de mil anos, o Castelo de Praga é o símbolo do país tcheco. 
Seu perfil é marcado pela Catedral Gótica de São Vito, São 
Venceslau e São Adalberto (1344). 

Ponte de Carlos (Karlův most) 
A ponte praguense mais antiga e mais famosa, inaugurada em 1357 
por Carlos IV. Os extremos da ponte são fortificados pela torre  
do Bairro Pequeno e a Torre da Cidade Antiga, que constitui uma 
das mais belas portas góticas da Europa.

Casa Municipal (Obecní dům)
Obra prima do modernismo praguense de princípios do século 20. 
Vários artistas de prestígio participaram na decoração dos interiores, 
liderados por Alfons Mucha, pintor de renome mundial. Entre os 
maravilhosos aposentos da Casa Municipal destaca-se a monumental 
Sala Smetana.

Igreja de São Nicolau (Kostel sv. Mikuláše) 
Uma das obras primas do barroco praguense, com cúpula e 
campanário que se destacam na vista panorâmica da cidade, e não 
somente na margem esquerda do Rio Moldava. Durante sua estada 
em Praga, Mozart utilizou o órgão desta igreja para interpretar  
as suas composições.

Prefeitura da Cidade Antiga (Staroměstská radnice) com seu relógio 
O prédio da prefeitura foi fundado em 1338, como sede municipal 
da Cidade Antiga. A parte gótica mais antiga é formada pela 
torre com capela e relógio astronômico – único no mundo com 
mecanismo medieval. Neste relógio, entre as 9 horas e as 23 horas, 
a cada hora em ponto surgem as imagens dos 12 apóstolos. 

Igreja da Mãe de Deus Antes de Tyn  
(Chrám Matky Boží před Týnem) 
Um dos mais impressionantes edifícios sacros de Praga em estilo 
gótico, possui ampla galeria de obras góticas, renascentistas  
e barroco precoce, entre as quais destacam-se os retábulos de Karel 
Škréta y e a lápide do túmulo do astrônomo Tycho de Brahe.

Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa – Menino Jesus de Praga 
(Pražské Jezulátko)
Em estilo barroco precoce, esta igreja é famosa pela sua estátua 
do Menino Jesus de Praga, em 1628 doada às Carmelitas 
Descalças pela Princesa Polyxena von Lobkowicz. O Menino Jesus 

usa duas coroas e por volta de 46 vestuários, os quais, segundo 
antiga tradição, são mudados dez vezes ao ano, a depender da 
temporada. Suas vestes e objetos religiosos estão expostos em 
um pequeno museu.

Casa da Mãe Negra de Deus (Dům U Černé Matky Boží) 
A obra prima da arquitetura cubista tcheca, com sua excepcional 
fachada, sua planta cubista e a decoração dos interiores – também en 
estilo cubista. Aqui é a sede de uma exposição permanente  
do cubismo tcheco.

Igreja do Santíssimo Coração de Jesus  
(Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) 
O edificio sacro tcheco mais importante do século XX. Foi projetado 
pelo arquiteto esloveno Josip Plečnik. Esta original e monumental 
arquitetura foi inspirada nos desenhos cristãos primitivos.

Casa Dançante (Tančící dům) 
Este edifício extraordinário é o pilar da moderna arquitetura 
praguense. A ideia desta casa foi inspirada no talento, para a dança, 
da famosa dupla de bailarinos do cinema: Fred Astaire y Ginger 
Rogers.

Arte

As melhores obras de arte tcheca são apresentadas pela Galeria 
Nacional e pela Galeria da Capital – Praga, nas salas dos 
antigos Mosteiros de Santa Ana (Anežský klášter) e São Jorge 
(Jiřský klášter); no moderno Palácio das Feiras (Veletržní palác);  
no impressionante Castelo de Troja. Galeria importante  
é encontrada no Castelo de Praga e Mosteiro de Praga.  
Em dezenas de igrejas e palácios há também galerias de quadros 
e esculturas preciosas. Os turistas admiram os escudos que 
adornam as fachadas das casas, assim como admiram uma 
incrivel galeria – um conjunto de estátuas de princípios do século 
18, expostas ao ar livre na Ponte de Carlos, e as esculturas que 
enfeitam praças e parques da capital.

Ao longo de cada ano há em Praga rica oferta de concertos,  
os quais atraem os espectadores para salas, óperas, catedrais, 
palácios barrocos e belos jardins. No ano de 1787, a cidade foi 
palco para a estreia mundial da ópera Don Giovanni, de Mozart – 
ele dedicou esta belíssima composição à Praga, para elogiar  
a tradição musical da cidade. As obras dos famosos compositores 
tchecos – como Antonín Dvořák (Sinfonia do Novo Mundo), 
Bedřich Smetana, Leoš Janáček enriquecem permanentemente  
os recitais clássicos no mundo inteiro.

Ponte de Carlos (Karlův most)
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