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Joias Urbanas
AS CIDADES MAIS BONITAS DO MUNDO

PARIS
PARIS É A MAIOR CIDADE DE FRANÇA  

E TAMBÉM A SUA CAPITAL. É, SEM 

DÚVIDA NENHUMA, UMA DAS  

CIDADES MAIS LINDAS DO MUNDO.  

É ATRAVESSADA PELO RIO SENA  

E É O CENTRO DA ARTE E DA MODA.

1.o andar

Napoleão

Campos Elísios

Arco do  
Triunfo

Torre Eiffel

Louvre

2.o andar

Em Paris, podes ir ao famoso  
Museu do Louvre. É um  
dos maiores museus de arte  
do mundo.

PARIS é conhecida pelas grandes 
avenidas. No fim dos Campos  
Elísios, a avenida mais famosa,  

está o Arco do Triunfo,  
que o imperador Napoleão 
Bonaparte construiu em  

honra daqueles que lutaram nas 
Guerras Napoleónicas.

3.o andar
A estrutura mais famosa de 
Paris, visível de qualquer 
ponto da cidade, é a Torre 
Eiffel. No segundo andar 
tem um restaurante  
muito conhecido com  
uma vista lindíssima  
sobre Paris. Não 
concordas, Balu?

São 719 degraus  
até ao segundo andar. 

É demasiado para 
mim!

Despacha-te, 
Balu!

Dizem para deixarmos o melhor 
para o fim, mas o Balu não podia 
esperar assim tanto tempo. 
Portanto, colocámos as cidades 
mais bonitas no início. Mas não se 
preocupem que vai valer a pena 
ler o resto.

BONJOUR!
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Não muito longe de Paris fica o lindo Palácio de Versailles,  
onde os reis franceses viviam. Tem um jardim magnífico repleto  
de canteiros de flores e arbustos ornamentais.

Se não ficar 
parecido comigo, 

dou-lhe uma 
mordidela.

MONTMARTRE 
O ponto mais alto  
de Paris é a colina  
de Montmartre.  
No topo encontra-se 
a linda Basílica do 
Sagrado Coração.

Muito perto da Basília  
está a Place du Tertre,  
um largo rodeado 
de pintores. O Balu 
tirou proveito disso 
imediatamente.

Abaixo de Montmartre está  
o cabaré Moulin Rouge  
onde se estrearam muitos 
artistas famosos, incluindo 
a cantora mundialmente 
aclamada Édith Piaf.

O quadro mais valioso do 
Louvre é o famoso retrato 
da Mona Lisa.

Moulin Rouge

Disseram que eu ia  
ficar parecido com o Luís XIV, 

mas sinto-me...

Versailles

Mona Lisa

Ela tem um  
sorriso enigmático.  

Tal como o meu.
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Mesquita Ketchaoua

Perto do porto de Sydney fica  
a Ópera de Sydney, cujo telhado 
faz lembrar um grande veleiro 
branco.

Existem muitas praias bonitas 
em Sydney e seus arredores que 
são perfeitas para os desportos 
aquáticos. Divertimo-nos muito  
a surfar, embora o Balu tivesse tido 
um pequeno problema.

Sydney

SOCORRO!
Aguenta-te,  

Balu!!!

ARGEL

ARGEL é a capital da Argélia  
e a joia mais brilhante do Norte 
de África. Foi colonizada pelos 
franceses, cuja influência é 
notória na sua aparência de 
hoje. Em Argel, os elementos 
da arquitetura africana 
misturam-se com os 
elementos europeus.

A Basílica Nossa Senhora  

da África em Argel é um 

exemplo magnífico da 

arquitetura francesa.

A mesquita Ketchaoua é um exemplo 
esplêndido da originalidade da arquitetura 
local. Tem decorações lindas e coloridas. 

Este é um camelo 
de uma bossa 

conhecido como 
DROMEDÁRIO. SALAAM 

ALEIKUM. 

Chiu!

Basílica Nossa Senhora da África

SYDNEY SYDNEY é a maior cidade  
da Austrália. Está situada nas colinas 
que rodeiam o Porto Jackson,  
o maior e mais bonito porto  
do mundo.
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Zdravstvuy, 
malchik,  

ya russkaya  
sobaka...

BARCELONA é uma cidade 
espanhola cheia de cor. O arquiteto 
Antoni Gaudí foi fundamental na 
criação da sua aparência mágica.

A igreja esteve em construção durante cem anos e ainda  não está terminada.

Antoni Gaudí

Gaudí também desenhou um 
lindo parque em Barcelona.  
A sua entrada está guardada 
por um lagarto decorado 
com mosaicos coloridos, à 
semelhança do restante parque.

BARCELONA

MOSCOVO

A Catedral de São Basílio,  
na Praça Vermelha, é o símbolo 
de Moscovo. É fácil de reconhecer 
pelas suas cúpulas coloridas.

MOSCOVO é a capital da Rússia.  
É uma das maiores e mais bonitas 
cidades do mundo.

No inverno, a temperatura 

de Moscovo pode cair  

até aos -30 °C. Está tanto 

frio que o Balu começou  

a falar em russo.

Catedral de São Basílio

Gaudí desenhou alguns dos 
edifícios mais interessantes  
de Barcelona, incluindo a Casa 
Batlló e a igreja monumental 
da Sagrada Família.

Porque está  ele a olhar para mim desta  forma?

Sa
gr

ada
 Fa

míl
ia

Casa  
Batlló
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Todos os anos, Cracóvia organiza uma 
procissão festiva liderada por um 
homem a cavalo vestido de tártaro. 
Conhecido como Lajkonik, ele 
tornou-se no símbolo não-oficial 
da cidade. No passado, a cidade foi 
muitas vezes atacada pelos Tártaros.

PEQUIM é a capital da 
República Popular da China. 
Costumava ser a sede dos 
imperadores chineses.  
Tem um palácio imperial belo 
e verdadeiramente vasto 
conhecido como a  
Cidade Proibida.

A entrada para o palácio está guardada 
por estátuas de leões dourados. 
Tais guardas eram frequentemente 
colocados à frente de edifícios 
importantes na China.

CRACÓVIA é uma das 
cidades mais bonitas da 
Polónia. O monumento 
mais popular entre os 
visitantes é o Castelo 
Real de Wawel.  
A Catedral de Wawel 
tem uma cripta onde os 
governantes polacos e 
outras figuras históricas 
importantes estão 
enterrados.

O Mercado dos Tecidos 
encontra-se na praça 
principal de Cracóvia. 
No passado, mercadores 
de todo o mundo 
encontravam-se aqui.

PEQUIM No passado, ninguém, à exceção do imperador e do 

seu séquito, podia entrar na Cidade Proibida. Aqueles 

que se atrevessem a tentar eram condenados à morte.

Cidade Perdida

Mercado dos Tecidos

Cuidado, Balu! 
Ele parece 
perigoso.

Proibida?

Toca a  
marchar!!!!

CRACÓVIA

Grrrr!  
Grrrrr!

Castelo Real de Wawel
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