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Capital 

 Sófia, capital e maior cidade do país. 

http://www.youtube.com/watch?v=f3v3HnpdWjM  

http://www.youtube.com/watch?v=f3v3HnpdWjM


Bandeira do país 

 A cor branca da bandeira 

búlgara representa a paz, o 

verde simboliza o amor e a cor 

vermelha é uma referência à 

liberdade do país. 



Hino nacional da Bulgária 
Hino da Bulgária (Tradução)  

 Orgulhosa velha montanha 
Que cerca o Danubio 
O Sol Ilumina a Tracia 
Brilhando sobre os rochedos Pirin 
 
Querida Pátria, 
É o paraíso na terra, 
Sua beleza e seu encanto, 
Nunca se acabarão(bis) 
 
Orgulhosa velha montanha 
Que cerca o Danubio 
O Sol Ilumina a Tracia 
Brilhando sobre os rochedos Pirin 

 

 Querida Pátria, 
É o paraíso na terra, 
Sua beleza e seu encanto, 
Nunca se acabarão(bis) 

 

Hino da Bulgária 

Gorda Stara planina, 

do nei Dunava sinei, 

slunce Trakia ogriava, 

nad Pirina plamenei, 

 

Mila Rodino, 

ti si zemen rai, 

tvoita hubost, tvoita prelest, 

ah, te niamat krai. 

 

Gorda Stara planina, 

do nei Dunava sinei, 

slunce Trakia ogriava, 

nad Pirina plamenei, 

 

Mila Rodino, 

ti si zemen rai, 

tvoita hubost, tvoita prelest, 

ah, te niamat krai. 



População 

7 282 347 

 

População atual  

3 518 082 População masculina atual  

(48.3%) 3 764 265 População feminina atual  



História da Bulgária 

 A história da Bulgária como um estado independente, começou no 

século VII, com a chegada dos búlgaros, e a fundação do Primeiro 

Império Búlgaro, reconhecido em 681 pelo Império Bizantino. 

 O primeiro Estado búlgaro formou-se no final do século VII. O rei 

Bóris I foi batizado, assim convertendo todos seus súbditos no ano 

800. Nos séculos seguintes, entrou em guerra contra o Império 

Bizantino por diversas vezes, para garantir a sua existência. 



RELIGIÃO 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria 

 A maioria da população da Bulgária é seguidora do Cristianismo. Existem 

,ainda, os muçulmanos e outras religiões menores. 

 Na Páscoa, no meu país, as pessoas costumam pintar ovos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria


Moeda 

A moeda búlgara é o Lev, embora a 
Bulgária faça parte da União 
Europeia.  



Catedral de Alexandre Nevsky 

 É uma catedral ortodoxa no 

centro de Sófia, capital da Bulgária. 

Construída em estilo neobizantino, a 

catedral é uma das maiores de Sófia, 

e uma das principais atrações 

turísticas da capital búlgara. 

Monumentos 



O Mosteiro de São João de Rila é o maior e 

mais famoso mosteiro da Igreja Ortodoxa na 

Bulgária. Está situado a noroeste dos 

montes Rila, a 117 km a sul de Sófia.  

As Igrejas Rupestres de Ivanovo são um grupo de igrejas 

monolíticas, capelas e mosteiros rupestres de rocha 

sólida e completamente diferente de outros complexos 

monásticos na Bulgária, localizado próximo à cidade de 

Ivanovo, a 20 kms ao Sul de Rousse, nos bancos rochosos 

de Rusenski Lom, 32 metros acima do rio.  



Paisagens 

Karnobat, a minha cidade. 



Personalidades 

Hristo Stoichkov - em búlgaro, 

Христо Стоичков (Plovdiv, 8 de 

fevereiro de 1966), é um ex-

jogador búlgaro de futebol. 

Atualmente, é técnico. 

Stoichkov marcou época por três 

elencos: o do CSKA Sófia na década 

de 1980 e, principalmente, o do 

Dream Team do Barcelona no início 

da década de 1990 e o da Seleção 

Búlgara da Copa do Mundo de 1994. 

As suas maiores características 

eram a perna esquerda 

desequilibradora e o 

comportamento desequilibrado. 



Anos Clubes Jogos (golos) 

1982–1984 

1984–1990 

1990–1995 

1995–1996 

1996–1998 

1998–1999 

2000–2002 

2003–2004 

Hebros Harmanli 

CSKA Sófia 

Barcelona 

Parma 

Barcelona 

Kashiwa Reysol 

Chicago Fire 

DC United 

32         (14) 

119       (81) 

151       (76) 

23         (5) 

24         (7) 

28         (13) 

51         (17) 

21         (5) 

 

Equipas em que jogou 



       A música tradicional da Bulgária, tal como a dança e as roupas búlgaras, varia 

de região para região. 

        As músicas retratam os acontecimentos históricos e urbanos, o que tem 

ajudado na "descoberta" e estudo da história e dos costumes do povo búlgaro, de 

há muitos anos e séculos.  

         Os textos das músicas em si são como histórias, narrando problemas, 

"festas", guerras, sentimentos. 

 Cada música tem o seu ritmo e em função do ritmo é criada a dança. 

Normalmente, cada região tem um ritmo e/ou dança específicos. Mas algumas das 

danças são gerais e dançadas pelo país inteiro. 

Música  



Palavras em búlgaro   

Olá- здрасти- zdrasti 

Adeus- чао- chao  

Natal- коледа- koleda  

Amigo- приятел- priatel 

Escola- училище- uchiliste  

Bom dia- добар ден- dobar den  

Boa noite- добър вечер- dobar vecher 

Vou para escola- отивам на училище- 

otivam na uchiliste    

Mesa- маса- masa 

Cadeira- стол- stol 

 


