
 
 
 
Comunicado de Imprensa 

   

Brinquedos Croatas considerados Património da 

Humanidade 

Os brinquedos da região de Hrvatsko Zagorje, no norte da Croácia, são considerados pela 

Unesco Património Imaterial da Humanidade desde 2009.  

Os habitantes desta região desenvolveram ao longo dos seculos uma técnica de produção 

de brinquedos tradicionais de madeira, que tem passado de geração em geração. Os 

homens procuram, colhem e esculpem a melhor madeira na floresta e as mulheres 

pintam e desenham motivos geométricos ou florais, utilizando maioritariamente o 

vermelho, branco, azul e amarelo.  

Os brinquedos mais típicos são apitos, carros, móveis em miniatura, bailarinas, cavalos e 

pássaros. No entanto, também é comum encontrarmos camiões, aviões, comboios, e 

miniaturas de instrumentos musicais, que são cuidadosamente afinados e utilizados na 

educação musical das crianças que vivem em zonas rurais. 

Para além da produção dos brinquedos de Hrvatsko Zagorje, a lista dos títulos da Croácia 

elevados a Património Imaterial da Humanidade é imensa integrando:  

 Procissão de Za Krizen (Vía Crucis) da ilha de Hvar;  

 Procissão de primavera das rainhas Ljelje/Kraljice de Gorjani; 

 Marcha dos grupos de zvoncari da região de Kastav durante o carnaval; 

 Festa de São Brás, padroeiro de Dubrovnik; 

 Fabrico de rendas de Lepoglava e das ilhas de Pag e Hvar;  

 Canto e a música da região de Istria;  

 Torneio de cavalaria de Sinj;  

 Preparação do pão de especiarias do norte da Croácia;  



 
 
 

  Canto Oikanje;  

  Canto e a música Becarac da zona oriental da Croácia;  

 O Nijemo Kolo, a dança silenciosa da região interior de Dalmácia;  

 A música Klapa de Dalmácia, um canto polifónico à capela;  

 Dieta Mediterrânea. 

A Croácia é ainda rica em locais considerados Património da Humanidade pela UNESCO sendo 

no total sete, o Parque Natural de Plitvice, a cidade velha de Dubrovnik, o Palácio 

Diocleciano em Split, a cidade de Trogir, a catedral de Santiago em Sibenik, a basílica de 

San Eufrasio em Porec e o planalto de Stari Grad na ilha de Hvar.  

Membro da União Europeia desde 2013 a Croácia é assim um destino com características 

singulares que fascinam os seus visitantes pela sua história, cultura e geografia única.  

 

Nota aos Editores: 

A Croácia, com 56.542 km2 e 4,5 milhões de habitantes, estende-se ao longo de 6.000 km da Costa do 

mar Adriático polvilhado por mais de 1.244 ilhas, ilhotas e penhascos. A zona costeira divide-se em 

duas partes: a península de Istria e Kvarner, a maior do Adriático, com cidades medievais e paisagens 

marcadamente influenciadas pela Europa mediterrânea; e a Dalmacia, com Zadar, Split e Dubrovnik 

como principais cidades. 

Zagreb é a capital e o principal centro económico e cultural do país. Está situada na Região 

continental, onde coexiste com paisagens de extraordinária beleza natural tais como os lagos de 

Plitvice, a região de Lika, os bosques de Gorski Kotar e os campos de trigo da Eslavonia.  

A Croácia tem oito Parques Nacionais, quatro nas montanhas (Risnjak, Paklenica,  Lagos de Plitvice e 

Velebit Norte) e quatro no litoral (Kornati, Mljet, Brijuni e Krka). 

 

Para mais informações contatar o Gabinete de Imprensa do Turismo da Croácia: 
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