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A Turíngia é conhecida além-fronteiras pelas suas especialidades gastronômicas ou pelas suas 
paisagens naturais de beleza inigualável. No entanto, a Turíngia também tem espírito pioneiro e 
inventivo, coragem, novas ideias e inovações que podem trazer mudanças. É isto que distingue a 

vencer os outros. Turíngia é moderna, bem-sucedida e sobretudo: surpreendentemente diferente. 

conta sobre os turíngios com modos de vida inspiradores, bem como conta outros lados 

você. Mostramos-lhe o Freistaat, como apenas poucas pessoas o conhecem. Mesmo como 

Espero que desfrute da leitura.

Cumprimentos,

Wolfgang Tiefensee 

Ministro da Economia, Ciência e Sociedade Digital da Turíngia
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Mühlhausen 01 |

Weimar 02 |ÇÕ

 

coisas, numa companhia de caminhos de ferro e fundou, 
mais tarde, a primeira fábrica de cabos de aço nos EUA.  

1869 é que foi possível começar a obra.

conhecimentos, tornando-se assim numa das primeiras 

prêmio para empresárias.

Uma marca nova-iorquina de um verdadeiro turíngio  
  A Ponte de Brooklyn

Uma ideia conquista o mundo
 O Weimarer Bauhaus 

também o dom de descobrir mentes geniais para os seus 

em dia testemunhado por edifícios e clássicos do design, tal 



Apolda 03 |

Schleiz 04 |

Kahla 04 |

 

 
o segredo do ouro.

em 1708 descobriu a receita da porcelana branca. Foi quebrado o 

Morreu em 1719.

O segredo da porcelana permaneceu guardado muito tempo.  

descobriram simultaneamente formas para produzir porcelana:  

 Um turíngio descobre o “ouro branco”

Um dos maiores fabricantes de porcelana          
da Europa tem a sua sede na Turíngia: a  

Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.
A empresa fundada em 1844 ganha 

regularmente prêmios internacionais, obtendo  
entre 1997 e 2014 dez vezes o red dot 

design award. Na imagem o vencedor de 2014: 
Magic Grip, porcelana com pé de silicone.

 
 

Melodia a partir de um molde
 Sinos Apolda

ÇÕ



Arnstadt 05 | 06 |

Kölleda 06 |

A mais moderna tecnologia guardada na Turíngia
 N3 Engine Overhaul Services

Quase cada segundo motor para os 

dois novos pavilhões fabris, de modo a duplicar quase a área 

 
o grupo aperfeiçoa os seus motores mediante Nanoslide. 

 

parede interior dos cilindros do cárter. A resultante camada 

entre o grupo do êmbolo e a via do cilindro, diminui o 
desgaste e desce o consumo de combustível.

Motor de alta qualidade com acabamentos nobres
 A Daimler tem a Turíngia por baixo do capô



Hildburghausen 07 |

Erfurt 08 |

recebem as suas encomendas a partir de Erfurt desde o 

da capital de estado. É como se enchêssemos a Catedral  

para que o povo de Estugarda escolhesse Turíngia como 
ponto de logística: A partir de Erfurt, os artigos encomen da-
dos chegam muito rapidamente ao seu destino.

O setor da logística de Turíngia tem vindo a desenvolver-se 
em grande escala de há uns anos para cá. Mais de 500 
empresas usam a rede de carris mais densa da Europa e as 
cinco autoestradas para transportarem rapidamente artigos 
em todas as direções. Entre estas empresas, que em 

pass ando por eletrodomésticos e aparelhos Fitness, até 
instrumen tos musicais.

Livro, livros e mais livros
 Logística no centro da Europa

Casamento de Teresa
 A história do Oktoberfest

Apesar de permanecer protestante, a rainha Teresa teve 

mulher da terra virtuosa e bem-feitora. A rua com o seu 
 

cidade. As associações de tiro usaram a corrida para uma 

comida e bebida e as coisas desenvolveram-se assim.

Também Hildburghausen faz uma festa há alguns anos em 

capital convidou pela primeira vez para a Theresienfest. 
 



Bad Frankenhausen 09 |

 
 

conquistou a passarela internacional como também foi coroada a 
 

Nascida na Turíngia, requisitada por todo o mundo
 A modelo Eva Padberg



Erfurt 10 |

Zeulenroda 11 |

conhecidas por estas personalidades. Mas, neste caso, nem 

 

 

A responsabilidade dos estabelecimentos de ensino é 

Turíngia. Os programas curriculares da Turíngia determinam 

ensino que os alunos na Turíngia. Com os seus diplomas 

concorrer como estagiários em toda a Alemanha.

 Programa curricular da Turíngia nas escolas no estrangeiro  Bauerfeind como parceiro da Deutsche Sporthilfe



Pößneck 13 |

Rudolstadt 14 |

Greiz 12 |

 Livros de Pößneck

 
e aérea, fabricantes de bicicletas de montanha e operadores 

fornecendo assim a base para os materiais que resistem 

 

constituídos, entre outros, os sacos coloridos indestrutí-

compras para casa.

 Fibras de carbono para a Fórmula 1

 

 

metal em Estugarda. Este planador encontrou o caminho 

onde concluiu os estudos secundários tem o seu nome.

Levanta completamente da terra
 O astronauta Ulf Merbold



Erfurt 15 |

Gefell 16 |

 

arquitetura. O espaço para a orquestra é demasiado pequeno 

O som de Erfurt
 Design do som para a Ópera de Sydney 

“O design do som capta cada detalhe como num espetáculo 

contra tos de trabalho da Casa da Ópera. A qualidade é muito 

Technologies.

Mensagens apelativas e uma linguagem corporal 

Em contrapartida, os técnicos de som arrancam os cabelos 
quando um orador se movimenta muito. A qualidade do 
som sofre com isso. Uma empresa do Vogtland turíngico 

A Microtech Gefell GmbH desenvolveu um microfone, que 
transmite o volume e timbre de uma voz brilhantemente 
mesmo quando a distância para a boca se altera com 

transmite desde 1998, entre outros, os debates do 

 Microfone de Gefell



Tradições  
 vivas



Jena 17 |

Bad Langensalza 18 |

A doçura do primeiro dia de escola
 Cones de doces para pequenos lambareiros 

1817 algumas crianças receberam sacos de papel com doces. mais abastados cheios de doces no primeiro dia de aulas.

certo. De maio a setembro, o nordeste da parte antiga da 
cidade cheira como se as casas tivesse levado com perfume. 

todas as cores e tamanhos.

 
a cultivar rosas para venda. 
 

 A cidade das Rosas Bad Langensalza



Eisenach 19 | 20 |

Eisenach é ideal sobretudo para condutores urbanos 

Motivo urbano
 O Opel Adam

Ehrhardt. A grande industrial fundou em 1896 a fábrica 

Wartburg para o mercado.

 Carros “made in Eisenach”

 
 

 

fábrica em Eisenach. O Wartburg traz outras recordações: 

A Adam Opel AG começou a produzir em Eisenach em 
1990. Em 1996, os analistas econômicos britânicos 

mais produtivo na Europa.

integrado na mala. A pessoa moderna combina assim as 
vantagens de dois meios de transporte. Estaciona o carro 

 
ao destino.



Jena 21 |

 Lindewerra 22 |

Alta tecnologia de vidro
 Otto Schott em Jena

vidro, o vidro de lítio. É determinante para o desenvolvimento 

Este vidro de borosilicato quimicamente resistente quase 

técnica de transporte.

 Bengalas de Lindewerra 



Jena 23 | 24 |

No rasto dos vírus 
 Nanoscopia em Jena

Abbe e os seus engenheiros complementam a palete de produtos, 

 Carl Zeiss e Ernst Abbe



Lauscha 25 |

Weimar 26 |

 

de um pescador siciliano. Mais tarde, um colaborador acres-
centou mais duas estrofes. Aliás: A “Gesellschaft der Freunde 

Contente apesar da dor
 Um clássico de Natal e a sua história

sobretudo a localidade onde nasceu a bola de Natal. Diz-se 

dos EUA:
saber como se desenvolveu a arte de trabalhar o vidro por 
sopro desde os tempos modernos. A primeira fábrica de vidro 
foi fundada em Lauscha logo em 1597.

 Bolas de Natal de Lauscha



Gräfenroda 27 |

Nordhausen 28 |

 

As estátuas de pessoas de pequeno porte que decoravam 
 

homenzinhos de barba branca com os barretes vermelhos.  
 

e montou um museu de anões.

Um enorme sucesso
 Anões de Gräfenroda

 

pertence.

O Senhor Claußen, dantes os alemães gostavam de um pouco 
de aguardente depois do assado de domingo. O que acontece 
a Echter Nordhäuser, se o almoço for um caril indiano e depois 
apetecer um Grappa italiano?
Os hábitos dos consumidores mudam. Só temos de os levar  
a trazer consigo Korn. Echter Nordhäuser é um produto de 
qualidade que continua a fazer parte das ocasiões tradi ci o-

Sobretudo os jovens gostam de misturar bebidas. É nisso que 
apostamos. Por exemplo, anunciamos a nossa aguardente 
Echter Nord häuser Doppelkorn como cocktail. Quem já provou 
uma Korn Pirinha, não vai querer esquecê-la. 

Qual o sucesso desta estratégia?
Os nossos números mostram que Echter Nordhäuser se 

vez num supermercado. Duas jovens senhoras conver savam 
junto à estante das bebidas alcoólicas sobre se deviam juntar 
Vodka ou Korn à sua limonada. Uma das duas disse:  
“Claro que Korn. O Vodka não sabe a nada.” E pegaram 
numa Nordhäuser Doppelkorn.

a novos grupos alvo? 
 Pelo contrário. Quando, por exemplo, 
modernizamos o design das nossas 
garrafas e etiquetas, recebemos a 
aprovação dos consumidores mais 
antigos. O lema era: Finalmente o 

por fora como por dentro.



Sonneberg 29 |

Mühlhausen 30 |

 O livro da lei de Mühlhausen

 
e 1800 e dois quilômetros e meio de documentos 

tesouros de nível nacional. Fazem parte disso uma das 

 

 O Museu do Brinquedo de Sonneberg 

Um circo ambulante entre a quermesse: Entre casas de 
madeira, um carrocel e uma barraca de tiro, aparece, entre 
outros, uma artista com um vestido azul. Esta cena passa-se 

em tamanho real, que podem ser vistas na “Quermesse  

um pequeno mas precioso grupo de brinquedos do antigo 



Holzhausen 31 |

Volkenroda 32 |

 A Bratwurst da Turíngia

 

Mosteiro do Moderno
 Volkenroda e o Pavilhão de Cristo



Locais  
memoráveis



Bad Frankenhausen 33 |

 
 

 

 Panorama da Guerra dos Camponeses de Tübke



Jena 34 |

Greiz 35 |

 

e tem por fora o mesmo aspeto de antigamente. Em contrapartida, no interior, sobressai a moderna tecnologia de ponta de  

 O Planetário de Zeiss

 

 
Os príncipes compravam folhas de artistas con he ci-

 O Satiricum Greiz 
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Gotha 37 |

Erfurt 37 |

internacional, que quer recuperar a antiga estrada, possui 

 Turíngia e a Via Régia

cional a Martinho Lutero. O reformador traduziu no interior 

Mas, ao contrário dos seus antecessores, ele conseguiu 

de palavras do turíngio orientaram-se autores desde o Mar 

inventou ou pelo menos popularizou. 

 Lutero na Wartburg

 

estados vizinhos.

Tal como Gotha, uma das mais antigas cidades da Alemanha 

 

 
 



Weimar 38 |

 
 

Senhor Professor Knigge, por que razão os visitantes de 
Weimar devem planear uma viagem a Buchenwald?
Até aos dias de hoje, o facto de Weimar – outrora o centro 
clássico alemão – e Buchenwald estarem tão próximas era 
uma realidade assustadora. Foi precisamente em Weimar que 
o Nacional-Socialismo teve muitos adeptos. Por isso, é em 
Weimar – Buchenwald que se pode descobrir concretamente 
porquê e como se chegou à guerra e à criminalidade.

Não é melhor debater essa questão em escolhas e 
Parlamentos?
Aí também. Mas o local autêntico com os seus rastos 
históricos, o que sobrou e está exposto ajuda à discussão: 
Como é que surge a desumanidade a nível politico e social? 

 Weimar e o Memorial de Buchenwald

Quais são as conseqüências? Como é que se pode resistir a 
esses desenvolvimentos? Além disso, são colocadas questões 
sobre como lidar corretamente com a história criminosa. 
Buchenwald foi usado, depois de 1945, como campo especial 
soviético N.º 2 e foi, a partir de 1958, o primeiro memorial 
nacional da RDA.

Muitos dos seus colegas historiadores duvidam que se pode 
aprender da história.
A verdade é que a história não dá simplesmente receitas 
sobre como agir. Mas a consciencialização do passado 
desumano contribui decisivamente para compreender o 
que é melhor não fazer, como indivíduo ou como grupo, 
para que as sociedades não percam a sua humanidade. É 
muito fácil destruir a humanidade. Restaurá-la é que é mais 
difícil. Aqui estão os potenciais de orientação relevantes 
para o futuro dos memoriais. Quem conhecer o veneno do 
passado, não se deixa mais convencer a usá-lo como cura.



Gotha 39 |

Erfurt 40 |

Senhor Fromberger, como é viver num monumento? 
É, de facto, algo muito especial – e não apenas por causa  
de certos detalhes, como uma porta de quarto maciça feita á 
mão. Uma casa de madeira destas tem sempre algumas 

cou-se que é muito mais velha do que eu pensava. Do início 
do século XV. Mesmo o teto de estuque do Barroco posterior 
tem histórias para contar: Os restauradores rasparam 
26 fabulosas camadas de tinta. Mas também tem algumas 
particularidades, que algumas pessoas se calhar tinham 

Está a falar de quê?

num museu nacional, e quando me levanto da secretária, a 
cadeira roda para a outra ponta do quarto. Por baixo da minha 
cama, o chão tem um declive de seis centímetros. Mas nada 
disso me incomoda. A minha casa e o ambiente da Krämer-
brücke são as razões que me continuam a fazer viver em Erfurt.

O que quer dizer por ambiente?
A Krämerbrücke não é um ponto turístico cheio de visitantes 
de dia e vazio à noite. Os turistas e os nativos misturam-se 
nas lojas e restaurantes, muitas vezes pela noite dentro. Além 
disso, os inquilinos formam uma sociedade. Se não houvesse 

essa sociedade, mesmo eu ainda teria o meu antigo emprego e 
estaria a trabalhar noutra cidade. Efetiva mente sou arquiteto 
paisagístico. Há alguns anos um vizinho pediu-me para o 
ajudar na sua loja na ponte. Este vizinho é o fundador da 
Manufatura de Chocolate de Goldhelm. Entretanto tornei-me 
no Vice-Diretor da manufatura e viajo até para o Vietname 

dizer sem exageros que a Krämerbrücke mudou totalmente  
a minha vida.

Viver num monumento
 A Krämerbrücke de Erfurt

a ponte e trabalha aí para a manufatura Goldhelm.
sua torre ocidental que se encontra o mais antigo teatro 

ainda funciona e é operada manualmente. O Duque Frederico 

 O Teatro de Ekhof

e sem muito ruído. O teatro teve o seu auge na segunda 

um dos mais famosos atores do seu tempo. O teatro barroco 

leituras e concertos. 



Erfurt 41 | 42 |

Saalfeld 43 |

Ouro, prata e a „Morte preta“ 
 O Tesouro de Erfurt

 

Média. Dos tesouros no interior da catedral fazem parte, para além do candelabro de volfrâmio e uma escultura de bronze do 

 A Colina da Catedral de Erfurt

de um guia de viagem atual. Foi o investigador natural Ernst 

nas grutas por eles escavadas e começaram a aparecer as 
primeiras estalagmites. Em poucos séculos desenvolveram-se 

no livro de recordes do Guinness: as transformações de 
estalagmites mais ricas em cor em todo o mundo. As quase 
100 tonalidades de cor de azul e verde, passando pelo 

 

remontam a este cien tista. Designam as mais famosas 

 As Grutas das Fadas de Saalfeld



Hainich 44 |

16.000 hectares pertence ao parque nacional com o 
mesmo nome. Esta área é, em grande parte, natureza 

Hainich como patrimônio mundial. Deste modo, está 

 
o raro azaroleiro. O mundo animal é igualmente rico.  

martas, 15 tipos de morcegos, bem como, besouros 

copas da selva passa um caminho coroado por 
árvores. Deste modo, os visitantes podem também 

Onde ainda há gatos selvagens
  O Patrimônio da Humanidade  
da UNESCO Hainich



Bilzingsleben 45 |

 46 |

de uma espécie que inclui várias artes há poucas dezenas de milhares de anos. Entre eles o nosso primo Homo erectus. 

 A Steinrinne de Bilzingsleben



Rudolstadt 47 |

 

aberta. Cada rosto mostra uma mínima inconfundível. Tal 

Com humor e amor ao detalhe
 “Rococo en miniature” em Rudolstadt



Kahla 48 |

Altenburg 49 |

oferecem um cenário paisagístico deslumbrante.

 O Moderno em Leuchtenburg

Em Altenburg está “um tesouro da arte, que mais parece  

Senhora Wodzicki, por que razão os conhecedores do  
Museu de Lindenau o incluem sem hesitar nas coleções  
mais importantes de arte da Alemanha? 
O nosso museu possui uma das coleções especiais mais 
vastas da antiga pintura em tela italiana. São 180 fragmentos 
de altar pintados em álamo entre o século XIII e o XVI, entre 
outros, de Sandro Botticelli, Fra Angelico e Luca Signorelli.

Que outros pontos fortes quer destacar? 
A nossa coleção de cerâmicas gregas e etruscas é impressio-
nante. Estes vasos nobres têm cerca de 2.500 anos. A nossa 
coleção de moldes de estuque segundo famosas obras da 
Antiguidade e da Renascença é igualmente enriquecedora. 
Existe uma maravilhosa biblioteca histórica, muitos escul turas 
e quadros entre o século XIX e o século XXI. Mas sobretudo 
dispomos de uma das maiores coleções de museu do inter-
nacional mente prestigiado artista Gerhard Altenbourg que 
faleceu em 1989.

O museu recebeu o nome do seu fundador. De

Nós devemos a Lindenau não apenas uma grande parte dos 
nossos artigos, mas também a sua tradição da pedagogia do 
museu. Lindenau era um cientista universalmente formado e 
um estadista que esteve doze anos na liderança do governo 
da Saxônia. De regresso à sua cidade natal de Altenburg, 

ele abriu um museu em 1848. Desde o início que estava 
integrado um estabelecimento de ensino da pintura, desenho 
e olaria. Os jovens da cidade deviam, num tempo em que os 
museus públicos ainda eram raros, poder experimentar lidar 
diretamente com obras de arte originais. Continuamos a 
sentir-nos comprometidos com este ideal: Dos depart amen-
tos da nossa casa faz parte uma escola de arte jovem. Isto é 
único no panorama dos museus alemães.

Tesouro da arte
 De visita ao Museu Lindenau



 
 vividas



Gotha 50 |

Erfurt 51 |

O que têm os seguros em comum com as aventuras dos três 

fundavam um banco e pagavam prestações como copro-

 

da economia para a vida privada. Ele fundou o banco de 

renovador dos seguros em Gotha.

 Arnoldi renova o sistema de seguros

 

 

do suposto inimigo de classes. A policia e a segurança nacional 

 

outro governo.

Dia da esperança na Guerra Fria
 Willy Brandt em Erfurt

Em 1970 os cidadãos da RDA chamaram Willy Brandt à 
janela do “Erfurter Hof”. Este momento histórico é 
recordado por uma inscrição luminosa no telhado.



Etzelsbach 52 |

Mühlhausen 53 |

muito mais do que esperavam.

 Benedito XVI. na Nossa Senhora de Etzelsbach

diferente com o mais famoso combatente pela liberdade de Turíngia, 

Lutero. Ele evoluiu para revolucionário social, que denegriu o reformador 

 Thomas Müntzer e a Guerra dos Camponeses



Erfurt 54 |

Weißensee 55 |

Altenburg 56 |

No local, na ponta oriental da Turíngia, produzem-se desde 

do seu tipo em todo o mundo.

 Baralhos de cartas de Altenburg

 
 

 

 A primeira Lei da Pureza da Cerveja 

 
o estado do mídia infantil da Turíngia com propostas.

 Bernd, o Pão



Schmiedefeld 59 |
Oberhof 58 |

Schnepfenthal 59 |
Eisenach 59 |

Mühlhausen 57 |

bicicleta todo o continente australiano em sete dias, 19 horas e cinco minutos. Está assim registado o recorde no Livro do 

 Com a bicicleta de montanha para o record mundial em altura 

 

metros de comprimento. Em maio este famoso caminho a subir 

Turíngia transforma-se um paraíso para esquia dores. Mais de 

metros de pistas atravessam aqui altitudes cheias de neve e 

Oberhof, onde se realizam campeonatos mundiais em biatlo, 

 Paraíso dos Tempos-Livres Rennsteig

cinco horas: Quem se decidir pela super-maratona na corrida 

corta-mato o maior da Europa Central. Cerca de 15.000 pessoas 

para participar na maratona, na meia-maratona, corta-matos 

Friedrich GutsMuths. O professor de esporte publicou em 

  Corrida de Rennsteig em honra de 
GutsMuths 



A lista enumera os sucessos mais destacados.

Classe mundial em cada modalidade
 Herói do esporte 

> 3 x Prata nos Jogos 
Olímpicos, 4 x Ouro em Campeonatos Mundiais

>  
2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 1 x Ouro em Campeonatos Mundiais
> 1 x Ouro no trenó de quatro em  

Campeonatos Mundiais, 2 x Ouro em Campeonatos Europeus
> 1 x Ouro 

e 2 x Prata em Jogos Olímpicos
> 2 x Ouro nos 

Jogos Olímpicos, 2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>  Ciclismo de pista, 2 x Bronze nos Jogos Olímpicos, 

2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
> 4 x Ouro em Olympia, 7 x Campeão Mundial, 

várias vitórias no Campeonato Mundial Geral
>  Clemens Fritz, Futebol, Vice-Campeão Europeu em 2008, 

Vencedor da Taça DFB em 2009 com Werder Bremen
>  Andebol, Guarda-redes da Seleção Nacional 

Alemã, Vencedor da Taça DHB com Füchse Berlin
> 2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro 

em Campeonatos Mundiais
>  Wolfgang Hoppe,  2 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro 

em Campeonatos Mundiais
>  Ciclismo, oito vitórias de etapa na Tour de France, 

duas vitórias de etapa no Giro d’Italia
>  André Lange, 4 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 8 x Ouro em 

Campeonatos Mundiais

>  2 x Prata nos Jogos Olímpicos
>  Ciclismo, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, duas 

vitórias gerais na Friedensfahrt, três vitórias de etapa na Tour 
de France

> 4 x Ouro nos Jogos Olímpicos,  
3 x Ouro em Campeonatos Mundiais
>  Luge, 1 x Prata nos Jogos Olímpicos, 4 x Ouro em 

Campeonatos Mundiais
>

gelo, 3 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 19 x Ouro em Campeona-
tos Mundiais, „Patinadora de velocidade no gelo do século“

>  3 x Bronze nos Jogos 
Paralímpicos, 2 x Ouro em Campeonatos Europeus

>  Futebol, Jogador da Seleção Nacional 
Alemã de 1999 a 2008, Vice-Campeão Mundial de 2002,  
2 x Vice-Campeão da Bundesliga com Bayer 04 Leverkusen
> 2 x Prata nos Jogos Olímpicos, 

2 x Ouro em Campeonatos Mundiais
> -

cidade no gelo, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 1 x Ouro em 
Campeonatos Mundiais

> Ciclismo de pista, 1 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 
5 x Ouro em Campeonatos Mundiais
> 3 x Ouro nos Jogos Olímpicos, 5 x Ouro 

em Campeonatos Mundiais
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Ouvem-se sons de tambor, assobios, chocalhos e de 
violino nas ruas e praças com pessoas de todo o mundo  

 

Outro grande evento e muito apelativo além-regiões é a 

realizadores de teatro e os responsáveis pela cultura 

 
 

na Alemanha emite ainda meses depois partes dos 

comparada com a de outras preciosidades urbanas, como 

organizações tradicionais e bem-sucedidas. Entre as quais 

Tempo para cultura
 Festival da dança e do folclore, Kulturarena e Verão de Weimar
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Visitar a família do marido é, para alguns, a parte 

e Gotha regularmente e com prazer para Gothaer 

de Friedenstein.

com o seu marido, entre os quais o Castelo de 

uma escada. Os custos foram assumidos pelo 

 Queen Victoria em Gotha 



Ilmenau 63 |

Bad Langensalza 64 |

Bad Blankenburg 65 |

instrumento, ele pode logo tocar vários.

Compositor a partir de agora
 Audanika transforma o iPad num instrumento

um livro para colegas iniciantes e foi um dos pioneiros da Moderna Química. Em 1779, ele foi o primeiro a fundar na Alemanha 

 Estabelecimento de ensino de Wiegleb para farmacêuticos 

  Jardim de Infância de Friedrich Fröbel

obser var a natureza e aprender com ela. Mas também um 

podem desabrochar a sua potencial criatividade. O conceito 
estabele ceu-se em todo o mundo. Alguns povos até 
assumiram o termo na sua linguagem. Os britânicos, por 



Suhl 66 |

Weimar 67 |

 

 

 Jornal de Bertuch do Luxo e da Moda Restaurante Japonês de Rolf Anschütz



Destaques
culturais



Gotha 68 |

Weimar 69 |

Eisenberg 68 |

em Eisenach baseia-se na suas competências como orga nista, 

 Bach e Liszt

assumiu um cargo na côrte de Weimar. Terminou assim uma 

conhecido por muitos contemporâneos como sendo sobre-

morrer na cidade dos Clássicos. Era natural da Hungria, mas 
fez de Weimar um centro musical de nível europeu e atraiu 

casa de Liszt em Weimar na Marienstraße 17 é agora um 
museu. Os visitantes podem ver lá, entre outras coisas, um 

 

pianos em todo o mundo.

Nomes sonantes 
 Bechstein e Wilh. Steinberg 
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dizia que mal podia dormir de noite por causa dos risos na sala ao 

 

entre outras coisas porque apreciavam o clima político relativa-

de 1800, apresentar tanto brilho intelectual.

 

 Goethe e Schiller

O famoso monumento Goethe-Schiller está rodeado por 
árvores em vez de estar à frente do Teatro de Weimar?  

obra que está no Golden Gate Park de São Francisco.



Jena 71 |

Erfurt 72 |

nuam a reforçar com esta frase o resultado de uma conta.  
 

 
o facto de que aqui foi impresso o primeiro livro de contas de 

mas foi um marco para mais do que isso:

 Fazer contas com Adam Ries

matemática, durante quatro décadas, na Universidade de 

 

da ciência: Gottlob Frege é considerado como fundador da 

 Gottlob Frege moderniza a lógica

apenas a dividir e a multiplicar. Ele recomenda também usar 
os algarismos árabes muito mais práticos em vez dos 
algarismos romanos. O nativo da Francônia, que trabalhou 

de usar o latim. Deste modo, ele garantia que os seus 

e comerciantes. Os seus escritos, que foram reimpressos 



Schleiz 73 |

Gotha 74 |

 

 O Duden de Schleiz

 

Conhecimento para milhões
 Léxico de Meyer



Meiningen 75 |

Heilbad Heiligenstadt 76 |

 

aluno preguiçoso, como acontece em Meiningen.

 Os Contos de Bechstein

 
Holstein. O que poucos sabem: O grande contador e lírico 
passou oito anos da sua vida em Eichsfeld. As condições 

Heiligenstadt, onde ganhava um ordenado modesto como 

 

Distrital, Heiligenstadt inaugurou em 1988 o Museu da 

documentações e espaços sobre temas como a pátria e o 
estrangeiro, poemas encantados e Natal.

Aurora boreal em Eichsfeld
 Os anos na Turíngia de Theodor Storm 



Sonneberg 77 |

Gotha 78 |

Fama graças a acribia

Dorst tematiza a perda dos valores sociais a favor dos interesses econômicos. Mas frequentemente Dorst também dá golpes em 

 A Associação Alemã de Palcos honra Tankred Dorst



Schmalkalden 79 |

proeminente: Martinho Lutero. O reformador chegou de viagem para apresentar 

Lutero devia formular posições, das quais os protestantes nunca se deviam desviar, 

Marcado pela idade e pela doença, Lutero aproveita os chamados artigos de 

 Os artigos de Schmalkalden



Gera 80 |

Meiningen 81 |

 Jorge II. e o Teatro Meiningen

Apesar de esta sempre a implicar com isso, 

 
o pintor continuava a registar aos 70 anos:  

seu realismo sem compromisso. Na casa 

um museu. Ele abriga uma das maiores 

 O pintor Otto Dix



Weimar 82 |

 

 

O legado da duquesa 
 Investigar na Biblioteca Anna Amalia 



Jena 83 | 84 |

Unterrenthendorf 84 |

que tinha cometido dez mortes. Os membros eram de  

impõe-se fortemente contra o terror da direita. 

 

versatilidade e abertura.

 Arena de Rock ’n’ Roll em Jena

desde criança que era um entusiasta do mundo animal. 
Mesmo assim, estudou primeiramente arquitetura. Mas 

 

os seus estudos. Durante cinco anos, ele observou e preparou 

sobretudo nas empolgantes e realistas descrições. Alfred 

criaturas com características individuais. O reconhecimento 

as escritas do turíngio para inglês.

 Alfred Brehm e o seu “Tierleben”



Descobertas
revolucionárias



Ilmenau 85 |

 

computadores planos para viagens, devem fornecer os seus resultados 
cada vez com mais rapidez e dominar cada vez maiores quantidades  

 

investigar-se de que modo se propagam as ondas de rádio em 

metropolitanas: Aí a quantidade de pessoas que acede com os 

 Tecnologia do futuro para a Internet móvel



Jena 86 |

Hildburghausen 87 |

 Comércio online graças a Intershop 

tânea. O certo é que: Ainda 15 anos antes do fundador da 

sopas secas e ofereceu-as ao chefe das tropas prussianas.  

alimen tava os seus soldados, entre outras coisas, com uma 

bastava mis turar água quente para se transformar em sopa. 

pressionava os ingredientes em painéis secos. 

 O verdadeiro inventor da sopa instantânea

 

grande estilo. As suas quatro sopas eram compostas por 
arroz, farinha, sêmola ou ervilhas e podiam ser preparadas 



Jena 88 |

nenhum possui uma câmara digital. Em vez disso, as estátuas e 

 

as pegadas de assaltantes em vez de esperar que um molde de 
gesso seque.

Escanerizar em vez de disparar
 Imagens 3D com Kolibri-mobil
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Bad Langensalza 90 |

Schmalkalden 91 |

Comparativamente com o prático equipamento de registo, 

mento Federal. Friedrich Mosengeil é daqueles que a tornou 

pensou, enquanto estudava, num sistema “para escrever  

um livro que Mosengeil publicou em 1796.

na rua, um pedaço de plástico colorido ao nariz de outro, 

gás. O seu antecessor funcionava sem faísca e de um modo 

hidrogênio acende a platina. Natural da Francônia, fez 

zinco reagir com ácido clorídrico num recipiente.  
 

proprietários, ele manteve-se durante décadas em uso. 
 

amigo de Goethe é o precursor da catálise industrial. A sua 
 

recursos dispendiosos.

 Döbereiner e o isqueiro catalítico

quem consumir álcool moderadamente e tomar de vez em quando um duche de água gelada. Esta 

avançadas para a altura. Hufeland advogava a favor das vacinas, descobriu que a guerra provoca 
 

O médico que prolongava a vida
 Christoph Wilhelm Hufeland
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volvem ete tores de silício, que medem os rastos de partículas 

Senhor Röder, o que torna a partícula Higgs tão especial? 
A partícula Higgs foi durante muito tempo considerada 
como a peça que faltava num puzzle complexo. A sua 
existência ajuda a esclarecer por que razão as coisas têm 
uma massa e por que razão os corpos físicos se atraem. 
Sem a partícula Higgs não haveria estrelas nem planetas e, 
portanto, não haveria vida.

 No rasto da partícula de Higgs

Em que consiste a tarefa do seu Instituto?
O CERN criou sistemas gigantescos para acelerar as partículas 
quase à velocidade da luz. O que acontece lá dentro é  
algo como o Big Bang para trás. As partículas dos elementos 
col idem, desintegram-se e deixam rastos. Os nossos detetores 
de silício desenham estes rastos, o que permite concluir dos 

para parar o enorme esforço dentro da instalação. Além  
de nós só existe em todo o mundo mais uma mão cheia de 
empresas que produzem produtos idênticos.

Os seus detetores também podem ser aplicados de outro modo?
Com toda a segurança não. A investigação de alta tecnologia 
tem, porém, frequentemente a vantagem de iniciar ou acelerar 
o desenvolvimento de aplicações práticas. Os nossos detetores 
podem ser úteis, numa forma transformada, por exemplo, na 
técnica da medicina.

linhas de cores. De seguida, ele mediu a temperatura de 
cada cor e determinou que ela aumenta do violeta e azul, 
passando pelo verde e amarelo, até ao vermelho. 

 
via nenhuma luz vermelha. O que Herschel descobriu assim 
por acaso foi a luz de infravermelhos.

sabe que a luz violeta tem um efeito mais intenso do que o 

 Ritter descobre a luz UV
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entretanto uma empresa com dez colaboradores. O seu 
servidor de mídia aumenta os palcos de teatros importantes 

A parede da casa como mundo de sonho
 Servidor de mídia de Hendrik Wendler



Hohenwarte 95 |
Hermsdorf 96 |

Wisenta 95 |
Goldisthal 95 |

Bleilochthalsperre 95 |

escuro durante uma hora e meia. Uma empresa de fornecimento de energia 

Mar do Norte. De seguida, a corrente deste cabo inundou as redes de outros 

 
a maior central de bombagem da Alemanha.

O funcionamento é relativamente simples. Numa montanha está uma  
bacia que recolhe mais ou menos a mesma quantidade de água de dez 
piscinas olímpicas. Daqui há quatro tubos que conduzem a uma segunda 
bacia subterrânea. Quando na rede há mais corrente disponível que a que  

 
do Norte, os técnicos turíngios ligaram as suas turbinas no modo de bomba, 
impedindo assim a falha de corrente na parte leste da Europa.

 
ser mais, pois com a mudança energética aumenta a necessidade de  

desligadas precisamente em dias assim, para proteger as redes. Uma fonte  

Os acumuladores de bomba podem contribuir para aproveitar mais energia 
das fontes renováveis. Mas também é certo que: Esse tipo de centrais alteram 

 Reservatório de bomba para a viragem da energia

gostam de compará-lo a um cabelo humano. Uma equipa do 

 
A membrana, com a qual os investigadores de Hermsdorf 

pelos tubos revestidos.

Cerâmica para o ambiente

tubos de cerâmica resistem a ácidos e altas temperaturas.  

 
a água quente limpa até 90 graus está de imediato nova mente 

Depois de iniciarem um processo industrial, normalmente 
perdem-se. Graças aos investigadores de Hermsdorf, o metal 
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Senhor Eisenhardt, como avalia a importância da missão a Marte? 
Curiosity vai multiplicar os nossos conhecimentos sobre Marte. Para mim 
pessoalmente está, porém, em primeiro plano o brilho tecnológico.  
Na qualidade de engenheiro, é, para mim, fantástico dirigir um carro de 
terreno de quase uma tonelada noutro planeta e aterrar aí sem danos.

Curiosity tem seis diodos da sua empresa a bordo. Não bastava um? 
Cada diodo cumpre precisamente uma função. Um detetor mede o espectro 
total da radiação UV, os outros cinco medem respetivamente uma secção.

O que torna os seus detetores UV tão especiais para fazerem parte do Curiosity?
Ninguém consegue prever se todos os componentes do Rover vão resistir até  

o nível máximo da técnica. O mesmo aplica-se aos nossos fotodiodos, que 
cumprem duas condições essenciais: Estão preparados para as condições 
mais adversas em Marte e fornecem dados exatos sobre a radiação UV.  

Além de nós, são poucas as empresas que o conseguem fazer.

 Tecnologia de Jena em Marte
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empresarial. Franz Ferdinand Greiner possuía-o. O 
 

foi o primeiro a lançar no mercado o termômetro produzido 
industrialmente. Greiner tinha aprendido a arte de trabalhar 

uma vidraria por sopro no moinho de água do pai. Aí, ele 
produzia sobretudo peças decorativas. Mas uma tarde, 

esférica. Neste tubo ele introduziu um líquido que dilatava 

 Termômetro na produção em série

 

dois homens aperfeiçoaram o termômetro, entre outros, 

tornou-se no primeiro fabricante a produzir termômetros 

 
a febre sem contacto.

 
Em 1991, o destino da economia de Merbelsrod dependia de 

A este contrato inicial seguiram-se outros durante anos, em 

mostrar o seu valor como um iniciante no mercado mundial. 

Merbelsrod, e mesmo os importantes fabricantes de camiões 

sucesso, quase cada dez dos 1.000 colaboradores intervém 
no desenvolvimento.

 GPM em Merbelsrod 
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A herança da pessoa é composta por três bilhões de 

 

muito frequentemente afetado por defeitos. Muitas doenças 
podem ser agora investigadas de um modo mais aprofundado.

A pessoa decifrável
  Projeto de genoma abre as portas  
ao patrimônio hereditário



  A Colina da Catedral de Erfurt  

 

 

 

 

 
 

  O Moderno em Leuchtenburg 
 

  De visita ao Museu Lindenau  
Museu de Lindenau

Paixões vividas
 

 
Arquivo Municipal de Erfurt

 

 

 

Atrações famosas
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Logística no centro da Europa 

 

 
no estrangeiro  

 

O astronauta Ulf Merbold 

 

 

 
 

 Microfone de Gefell 
 

Tradições vivas
 Cones de doces para pequenos lambareiros 

 
 

 

  O Opel Adam 
Adam Opel AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locais memoráveis
 

 

 
 

 

  Lutero na Wartburg 

 
 

 

 

  O Tesouro de Erfurt  



 

 

 

 

patrimônio hereditário 

 

 

  Com a bicicleta de montanha para o record 
mundial em altura 
Christian Habel

 
Oberhof Tourismus GmbH
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  Queen Victoria em Gotha 
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  No rasto da partícula de Higgs 
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www.thats-thuringia.com

A Europa mantém a história viva na Turíngia: com o incentivo de monumentos culturais e artísticos, 
como o arquivo de Goethe e Schiller em Weimar, o Teatro de Meiningen ou as Grutas das Fadas de 
Saalfeld e proporciona, com o incentivo à economia e à pesquisa, a expansão das escolas supe-
riores e dos equipa mentos informáticos das escolas, para aqui poder também escreverem-se his-
tórias de sucesso no futuro.
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