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Também publicados pela Porto Editora:

Luís Miguel Rocha
AUTOR DOS BESTSELLERS A MENTIRA SAGRADA E A FILHA DO PAPA

Curiosidades do

Vaticano
Luís Miguel Rocha nasceu na cidade
do Porto, em 1976. Foi técnico de imagem,
tradutor, editor e guionista, até se dedicar em
exclusivo à escrita. Publicou seis títulos: Um
País Encantado, O Último Papa, Bala Santa,
A Virgem, A Mentira Sagrada e A Filha do
Papa. As suas obras estão traduzidas em mais
de 30 países. O Último Papa marcou presença
no top do The New York Times e vendeu
meio milhão de exemplares em todo o
mundo. Luís Miguel Rocha morreu a 26 de
Março de 2015, em Viana do Castelo.
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O Estado do Vaticano

Bandeira do Estado da Cidade do Vaticano.

País: Estado da Cidade do Vaticano
População: 836 habitantes (números de 2012)
Taxa de natalidade: 0% (que saibamos)
Hotéis: 0
Restaurantes: 0
Cinemas e teatros: 0
Língua oficial (morta): Latim
Moeda: Euro
Chefe de Estado: O Papa. Não é apenas o chefe de Estado, mas
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também legislador e aplicador da justiça. Porém, apesar de o regime
ser absolutista, não é um ditador.
Bandeira: Amarela e branca em partes iguais. A tiara papal e as
chaves de São Pedro na parte branca.
Caminho-de-ferro: O mais pequeno do mundo. Não tem horário definido, todas as viagens são internacionais.
Serviços: Tem protecção civil, bombeiros, forças de autoridade
e exército. Não tem semáforos, transportes públicos, cabeleireiros,
escolas, lavandarias. A recolha de lixo é efectuada pelas equipas de
recolha romanas. Tem uma estação de rádio, jornal, editora, correios,
supermercado e estação de serviço. O litro do gasóleo custa € 0,35.
Residência: Quem reside no Vaticano necessita de uma autorização especial para entrar no Estado depois das 23h30. Caso contrário, terá de dormir em Roma. Não pode haver estrangeiros no
Vaticano depois das fronteiras fechadas.
Regalias: Os residentes no Vaticano não pagam electricidade
nem telefone. As rendas são simbólicas. Pagam 0% de impostos.
É Roma que fornece a água e a electricidade ao Vaticano. Os sistemas de esgotos estão ligados aos romanos e são depois tratados
por eles. O Vaticano nunca funcionaria sem a boa vontade dos italianos e dos romanos, mas, provavelmente, Roma também não seria
a mesma sem o Vaticano.
O Estado Cidade do Vaticano é o único país do mundo que não
tem tráfego aéreo. Aliás, é estritamente proibido sobrevoar o seu espaço aéreo, para além do helicóptero pontifício.
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