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NOTICIA SOBRE VELENJE  

 

Velenje é uma cidade europeia jovem e moderna, com uma arquitetura 

moderna e uma disponibilidade intercultural em crescimento. No século XIII 

foi referida pela primeira vez como uma cidade de mercado, iniciando o seu 

crescimento como cidade após a Segunda Guerra Mundial; a 20 de setembro 

de 1959 foi inaugurado o centro da cidade reconstruido. Hoje em dia, a 

cidade de Velenje é também um município, que inclui 25 bairros com cerca 

de 33.000 habitantes, dos quais cerca de 25.000 vivem na cidade. É um dos 

centros económicos mais importantes da Eslovénia, bem como um centro de 

emprego, administrativo e educacional da região de Savinja-Šalek. Os pilares 

do desenvolvimento económico de Velenje são a mineração de carvão, o setor 

de energia, a metalurgia e serviços especializados; mais recentemente 

também podemos considerar o turismo. A infraestrutura bem cuidada e a 

hospitalidade da cidade de Velenje foram galardoadas com inúmeros 

prémios de escala nacional e internacional. A natureza da cidade (altitude de 

390 metros – Praça Tito) e os seus arredores está bem presente e facilmente 

acessível: nos parques da cidade, nas florestas, nos lagos e em trilhos de 

caminhada, ciclismo e montanhismo. Instalações desportivas modernas, 

instituições culturais, museus, instituições de educação e várias sociedades, 

clubes e indivíduos criativos contribuem em grande parte para o ritmo da 

cidade. A cidade de Velenje é conhecida pelos seus vários eventos 

desportivos, recreativos, turísticos e culturais. É a cidade da música, da 

dança, da poesia e das ideias florescentes. Muitos nomes proeminentes irão 

escrever a história de Velenje: economistas, cientistas, artistas, atletas, 

políticos reconhecidos etc. nasceram em Velenje. Velenje é uma cidade com 

monumentos culturais, caracterizada por inúmeras paisagens naturais e, 

especialmente, eventos e pessoas que o convidam e aguardam com grande 

expectativa a sua visita. – Bem-vindos a Velenje, velhos e novos amigos!  

 

 
© UVKF/Velenika/Leemeta  

 
 


