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Em Paris, todos os monumentos, com a sua beleza secular e originalidade de 

estilo, revelam um passado rico em história. As suas ruas características e os 

bairros onde viveram grandes artistas do passado respiram um ambiente 

único, repleto de tradições, de mistério e magia.  

ARCO DO TRIUNFO Ergue-se com toda a sua imponência na Place Charles 

de Gaulle-Étoile. Projeto de Napoleão como um monumento aos seus feitos 

militares, esta estrutura colossal manteve-se inacabada de 1806 a 1836. Com 

o tempo, o arco de pedra de 50 m de altura e 45 de largura converteu-se para 

a cidade num verdadeiro altar da pátria, sob cuja grande arcada arde uma 

chama em recordação de todos os soldados mortos em combate. Sob o Arco 

do Triunfo velaram-se os restos mortais de Victor Hugo e passou o cortejo 

fúnebre de Napoleão Bonaparte. Tem, na sua parte superior, uma plataforma 

panorâmica, de onde se podem admirar as grandes avenidas que saem da 

praça. No subterrâneo, criou-se um museu que documenta a história da sua 

construção e que conserva relíquias bélicas desde a época napoleónica até à 

Segunda Guerra Mundial. Place Charles de Gaulle-Étoile, 75008; (2 Charles 

de Goulle-Étoile.  

BASÍLICA DO SACRÉ-COEUR Depois de 1870, sucederam-se a perda da 

Alsácia e Lorena, depois da brusca derrota frente à Prússia, a anexação do 

Estado Pontifício pela Itália e a sanguinária revolta da Comuna; os católicos 

franceses encararam tudo isto como um castigo divino contra a falta de 

devoção e religiosidade da época. Alexandre Legentii e Hubert Rohault de 

Fleury fizeram o voto de edificar uma igreja, dedicada ao culto do Sagrado 



Coração, que representasse um símbolo de esperança e de fé no futuro. O 

lugar escolhido foi, por casualidade, a colina de Montmartre, cenário de um 

dos episódios mais cruéis da Comuna de Paris, a batalha que opôs os 

revolucionários às tropas do governo Thiers. A obra teve início em 1877 e, 

por causa da instabilidade deste terreno montanhoso, esburacado por grutas, 

as obras prolongaram-se por mais de trinta anos e nelas se alternaram três 

arquitetos: Paul Abadie, o restaurador da Igreja de St-Front de Périguex na 

qual está instalada a basílica, Hervé Rauline e Lucien Magne. As obras do 

Sacré-Coeur completaram-se em 1910 e o templo foi consagrado em 1919. 

A basílica, construída em pedra branca segundo o estilo românico bizantino, 

tem a coroá-la uma grande cúpula e duas outras menores. Em cima da abside, 

ergue-se um campanário quadrado de 84 m, que contém um dos maiores 

sinos do mundo (a Savoyarde, que pesa 19 toneladas). Precede a fachada da 

basílica um pórtico com três arcadas, sobre o qual se erguem as estátuas 

equestres de bronze de Joana d'Arc e do rei Luís IX, o Santo, esculpidas em 

I924 por Hipolite Lefebvre. No interior, de 100 m de comprimento e 50 de 

largura, destaca-se pela sua categoria artística o grande mosaico da abóbada 

do coro, de Luc-Olivier Merson, que representa o Sagrado Coração de Jesus, 

com o Arcanjo Miguel e Joana d'Arc à esquerda e o rei São Luís e sua família 

à direita. Apesar de não ser uma igreja paroquial, é um lugar de peregrinação 

para católicos de todo o mundo. Por isso, está aberta todos os dias graças aos 

turnos que realizam os fiéis de diversas paróquias parisienses. Montmartre, 

22, Rue du Chevaher de Ia Barre, 75018. 

NOTRE DAME A célebre catedral, obra-prima do gótico francês, construiu-

se sob a direção de vários arquitetos, entre os quais se encontram Jean e 

Pierre Montreuil. A construção teve início em 1163 e terminou em 1345. 

Edificada na ile de la Cité, dispõe de uma fachada imponente com dois 

campanários de cada lado e três pórticos decorados com esplêndidas 

rosáceas. Nos lados do edifício, podem-se admirar os robustos, mas 

elegantes cotrafortes, erguidos para suster a construção. O interior da igreja 

mede 130 m de comprimento, 48 de largura e 35 de altura e tem lugar para 

9000 fiéis. Depois de algumas alterações nos séculos XVI e XVI, destruída 

em parte durante a Revolução e restaurada por Jean-Baptiste Lassus e 

Eugène Viollet-le-Duc, a Catedral de Notre Dame voltou a ser consagrada 

em 1864 pelo arcebispo Darboy. A história da catedral é, pois, bastante 

agitada. Chamaram-lhe Templo da Razão durante a Revolução Francesa, 

acolheu as coroações de Henrique IV de Inglaterra e de Napoleão Bonaparte, 

que ali se proclamou imperador de França, e também foi o lugar escolhido 



pelo general De Gaulle para celebrar a libertação do jugo nazi em I 944. 6, 

Place du Parvis de Notre Dame.  

LA VILLETE Foi, durante muitos anos, um matadouro e uma feira de gado 

que fornecia toda a cidade. Em 1984, transformaram os seus 55 hectares num 

grande parque e numa cidade da ciência. O complexo inclui a Cité de 

('Espace, um enorme museu de carácter científico; a Zénithe, uma sala para 

concertos de música pop; a Géode, um cinema em forma de globo; a Cité de 

la Musique, que acolhe o velho Conservatório de Paris e uma sala de 

concertos (com um museu de instrumentos musicais), e a Cité des Scienses 

et de ('Industrie, que é um museu da ciência e da técnica. 330, Avenue 

Corentin Cariou, 75019.  

 

OPÉRA DE PALAIS GARNIER Situada na praça homónima, perto do 

Boulevard des Capucines, é um projeto de Charles Garnier para exaltar o 

esplendor da França de Napoleão III. É de estilo neobarroco e no seu interior 

encontram-se o Grand Foyer e a sumptuosa escadaria de mármore branco, 

vermelho e verde. O texto da sala, esplendidamente decorada, foi pintado por 

Marc Chagall. Prestigioso templo da lírica e do bailado, acolhe no seu 

interior uma interessante biblioteca-museu. Place de l'Opéra, 75009; Opéra.  

OPÉRA DE PARIS-BASTILLE É um dos edifícios mais recentes e 

controversos de Paris. A sua rigorosa fachada geométrica de vidro e mármore 

cinzento destaca-se na célebre Place de la Bastille. Construída 13, vontade 

do presidente François Mitterrand no bairro de Marais, longe do centro da 

cidade, foi inaugurada a 14 de Julho de 1989 (no bicentenário da Revolução 

Francesa). O auditório, de granito cinzento e de madeira de carvalho, conta 

com 2700 lugares. Place de la Bastille, 75012.  

PALAIS ROYAL Foi construído em 1632 por ordem do cardeal Richelieu 

para sua residência parisiense. Quando morreu, o edifício, conhecido então 

como Palais du Cardinal, passou para as mãos da família real adoptando a 

denominação atual. Não fica muito longe do Museu do Louvre, no centro de 

Paris. O edifício atual é o resultado de numerosas reconstruções, ampliações 

e reestruturações. Foi a casa da família real, um dos principais centros dos 

movimentos políticos de 1789 e, depois da Revolução, antro de jogo e de 

prostituição. Alberga, atualmente, o Ministério da Cultura francês e está 

fechado ao público, à excepção dos seus jardins com pórticos, que se podem 

visitar. Place du Poiais Royal.  



PANTHÉON Situado na praça homónima do Quartier Latin, é um templo 

dedicado aos grandes homens de França e nele repousam numerosas 

personagens ilustres, entre as quais se encontram Voltaire, Molière e Victor 

Hugo, protagonistas da história e da cultura da nação. A construção do 

edifício, caracterizado por uma cúpula imponente, foi iniciada pelo arquiteto 

Jacques-Germain Soufflot, em 1757, por encomenda do rei Luís XV, que 

queria uma grande igreja dedicada a Santa Genoveva, padroeira da cidade. 

Terminou a obra em 1789 o arquiteto Rondelet, As dimensões do Panthéon 

são monumentais: 110 metros de comprimento, 82 de largura e 83 de altura. 

Para se chegar à imponente cúpula ovoide, é necessário subir 400 degraus. 

No frontão que adorna a colunata da entrada vê-se a inscrição: Aux grands 

hommes, la Patrie reconaissente (Aos grandes homens, a Pátria reconhecida), 

e tem a decorá-lo um relevo do século XIX realizado - W] Place AIorige, 

realizado' pelo escultor David d'Angers. Place du Panthéon, 75005; Cardinal 

Lemoine. PER: Luxembourg.  

 

PETIT PALAIS / GRAND PALAIS Construídos pelo arquiteto Girault para 

a Exposição Universal de 1900, encontram-se na margem direita do Sena. O 

Petit Palais é um edifício neobarroco com um grande." pórtico sustentado 

por colunas jónicas. Estátuas ornamentam a entrada principal coberta por 

uma grande cúpula. Alberga o Museu das Belas Artes que expõe uma 

colecção de objetos de arte decorativa medieval e renascentista e várias obras 

de pintura e escultura francesa do século XIX, O Grand Palais também é de 

estilo essencialmente neobarroco e tem a cobri-lo uma cúpula de 43 m de 

altura. As suas divisões, de estilo arte nova, acolhem as Galeries Nationales 

du Grand Palais, sede de exposições importantes e do anual Salon 

d'Automne. O Petit Palais e o Grand Palais comunicam com a Esplanade des 

Invalides, na margem oposta do rio, pelo célebre Pont Alexandre III, a maior 

ponte da capital. Avenue Wiston Churchill 75008; 2 Champs Elysées-

Clemenceau.  

SAINTE-CHAPELLE Mandada construir por Luís IX, o Santo, foi acabada 

entre 1246 e 1248, e é considerada como uma das expressões mais 

significativas da arquitetura gótica parisiense. Fica na Ile de la Cité, no 4.° 

arrondissement. Durante algum tempo, foi considerada uma obra de Pierre 

de Montreuil, mas hoje atribui-se a Thomas de Cormont ou a Robert de 

Luzarches. Começou por ser concebida para capela do Palais Royal, mas 

atribuíram-lhe depois o papel de custódia das relíquias mais valiosas da 

Paixão de Cristo. Seriamente danificada na altura da Revolução Francesa e 



utilizada como arquivo de 1802 a 1837, foi submetida alguns anos depois a 

uma cuidadosa operação de restauro. As obras, confiadas a Félix Duban.  

Jean-Baptiste Lassus e a Émile Boeswilldald e que terminaram cerca de 

1867, subordinaram-se ao tecto, à escadaria exterior, ao pináculo, à 

ornamentação interior e a uma parte dos vitrais. A fachada, flanqueada por 

duas torres com pináculos, tem a precedê-la um grande pórtico coberto por 

uma galeria, encimada por uma grande rosácea. Acede-se ao interior da 

igreja por um portal com relevos modernos que conduz à Chapelle Basse 

(capela inferior). 4, Boulevard du Poiais, 75001.  

 

 

 

 

TORRE EIFFEL Projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, foi construída 

em dois anos por altura da Exposição Universal de 1889. Símbolo absoluto 

da cidade, encontra-se junto ao Champs de Mars. Muitas vezes criticado por 

diversas razões, entre as quais a sua pretensa perigosidade, na altura da sua 

inauguração (31 de março de 1889), a célebre torre era a construção mais 

alta do mundo. E manteve-se assim até 1931, quando se construiu o Empire 

State Building de Nova Iorque. Mede 307 m de altura (mais de 320 com a 

antena), pesa 7000 toneladas e tem 1710 degraus. Sustém-se sobre quatro 

enormes pilares e na sua construção utilizaram-se 18 000 vigas de metal. Da 

esplanada panorâmica do terceiro piso é possível gozar de uma vista soberba. 

Qual Branly, 75007.  

AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES Percorre quase 2 km, a Place de la 

Concorde e a Place Charles de Gaulle-Étoile. Nesta avenida -"d.' arborizada 

sucedem-se as lojas de estilistas famosos, restaurantes, teatros, cinemas, 

cinemas, bancos e as sedes das companhias aéreas internacionais Tem este 

nome porque anteriormente existiu ali um convento importantes. A norte da 

avenida, encontra-se o Espace Cardin, sede adi: espetáculos e concertos, e o 

Théâtre Marigny. 

BOULEVARD DES CAPUCINES Encontra-se no centro de freira' de Pari 

capuchinhas. Situam-se nele o Musée Cognaq-Jay e alguns edifícios 

interessantes, entre os quais a sede do Crédit Immobilier de France, que data 

de 1726, e um edifício arte nova, construído em 1917 por Frantz Jourdain. ff 

RUE MOUFFETARD É uma das ruas mais antigas de Paris, encontra-se no 



5.° arrondissement, na rive gauche, e faz parte do velho bairro de St-Métard. 

A famosa rua, transbordante de vida graças às suas lojas, restaurantes e 

mercado permanente, caracteriza-se pela presença de placas seculares que 

ainda hoje assinalam as atividades comerciais da zona  

AVENUE MONTAIGNE Estende-se pelo bairro dos Champs Elysées, 

exatamente entre o Rond-Point, o cruzamento mais importante da grande 

avenida parisiense, e a Place de l'Alma, à entrada da ponte do mesmo nome. 

É conhecida como a rua mais cara de Paris e encontram-se nela as montras 

das marcas de maior prestígio, sedes de casas de moda famosas, o luxuoso 

Hôtel Plaza-Athénée e o Théâtre des Champs Elysées. 1$ BOULEVARD 

ST-GERMAIN Situado na rive gauche, liga as pontes de La Concorde e de 

Sully, no lado oriental da Ìle de la Cité, e com os seus 3150 m de 

comprimento é o mais extenso dos boulevards parisienses. A avenida 

atravessa uma zona da cidade com muitos mercados, museus, escolas, lojas, 

cinemas, livrarias e lugares de reunião; os mais conhecidos são o antigo Café 

de Flore, Les Deux Magots e a brassene Lipp,  

PLACE DE LA BASTILLE Tem o nome da prisão-fortaleza derrubada 

durante a Revolução, a 14 de Julho de 1789. A Bastille, construída pelo 

pároco Hugues Aubriot entre 1370 e 1382, no reinado de CarlosV c°111 

bastião da capital do imperador, foi muitas vezes tomada de assalto mas o 

ódio popular exacerbou-se sobretudo quando foi transformada em prisão 

pelo cardeal Richelieu, ministro de Luís XIII, passando a ser o símbolo do 

absolutismo monárquico. Hoje, a Place de la Bastille ainda conserva no seu 

pavimento as marcas do contorno da antiga fortaleza. No seu centro eleva--

se a Colonne de Julliet, construída por Alvoine e Viollet-le-Duc em 1840. 

Com 47 m de altura, tem a coroá-la uma estátua dourada do Génio da 

Liberdade, que comemora não só o 14 de julho, a festa nacional francesa, 

como as vítimas republicanas dos motins de Julho de 1830, durante os quais 

Carlos X foi destituído e Luís Filipe subiu ao trono. Os seus corpos, e os dos 

mortos da insurreição de 1848, estão sepultados na sua base, com os seus 

nomes gravados em bronze.  

PLACE DE LA CONCORDE Considerada uma das praças reais mais belas 

do mundo, a sua construção data do reinado de Luís XV, mas entre 1755 e 

1775 foi remodelada pelas mãos do arquiteto Jacques-Ange Gabriel. A 

chamada Place de la Révolution foi cenário de acontecimentos históricos 

importantes. Durante a Revolução Francesa, ergueu-se nela uma guilhotina 

que serviu para executar 1343 condenados, entre os quais Maria Antonieta e 

Luís XVI e, logo depois, Danton e Robespierre. A praça recebeu o seu nome 



atual em 1795, quando terminou o período revolucionário. O obelisco 

egípcio em granito cor-de-rosa, oferta do soberano do Egito à França, situado 

no centro da praça, foi erguido em 1833, durante o reinado de Luís Filipe. 

 PLACE DE LA REPUBLIQUE Situada no 10.° arrondissement, é um dos 

elementos urbanísticos incluídos no grande plano projetado no tempo de 

Napoleão III por Georges-Eugène Haussmann para remodelar a capital 

francesa. Antigamente, saía daqui o Boulevard du Temple, uma zona muito 

animada graças à presença de numerosos teatros, que foi parcialmente 

arrasado em finais do século XIX para permitir a construção da praça. A sua 

construção ocorreu entre 1854 e 1862, enquanto o monumento à República, 

da autoria de Moricet, foi erguido na sua parte central cerca de 1883.  

PLACE DES VOSGES Considerada por muitos como a praça mais bonita 

de Paris, é o verdadeiro coração de Marais, um dos bairros mais interessantes 

da cidade. Construída no século xvii, a Place desVosges serviu de modelo à 

construção de outras praças parisienses famosas, como a Place Dauphine, a 

Place Vendôme e a Place de la Concorde. Quando foi construída, durante o 

reinado de Henrique VI, a praça, que se chamava Place Royale, tornou-se o 

centro da vida mundana de Paris e o lugar escolhido para os duelos. Tem a 

forma de um quadrado perfeito e circundam-na 36 edifícios, com telhados 

de ardósia azul sob os quais se abrem pórticos de arenito branco e tijolos 

vermelhos. Especialmente interessantes são o Pavilhão da Rainha e o 

Pavilhão do Rei, residência dos reis de França. Também se encontra aqui a 

Maison Victor Hugo, onde o escritor viveu entre 1832 e 1848 e que é a sede 

de um museu dedicado à sua vida e obra. Hoje, a praça é um conhecido ponto 

de encontro por causa das suas lojas, restaurantes, galerias e jardins. CQ) St-

Paul, Basti/1e, Chemine Verd.  

PLACE ST-GERMAIN Situada na rive gauche do Sena, é uma das praças 

mais populares da cidade; foi durante muito tempo o local de encontro dos 

intelectuais de Paris, que frequentavam os seus cafés, como Les Deux 

Magots e o Café de Flore. Também se encontra aqui a igreja mais antiga de 

Paris, St-Germain-des-Prés, do século XI.  

PLACE VENDÔME Fica no I.0 arrondissement, perto da Rue du Faubourg 

St-Honoré e da Rue de la Paix. A sua construção remonta ao século XVII e 

foi projetada pelo grande arquiteto jules Hardouin-Mansart século durante o 

reinado foi  Luís   Uma estátua do Rei Sol ori i I ' posta no centro, foi 

demolida durante a Revolução e substituída Napoleão pela Colonne da la 

Grande Armée (ou Colonne d'Ausa frnarnernti\le Pcriitz) sobre a qual se 

eleva a estátua do imperador, É um dos melhore; ter exemplos da arquitetura 



urbana europeia, graças sobretudo à homogeneidade do estilo dos edifícios 

que a circundam, entre os quais se contam da Justiça e o célebre Hôtel Ritz. 

Ernst Hemingvvay, Francis o Sco tt Fitzgerald e Gertrude Stein 

encontravam-se aqui, no American Bar do famoso hotel, A praça também 

deve a sua fama, tal como a Rue de la Paix, às suas prestigiosas joalharias, 

entre as quais se destacam a Boueheron, Van Cleef et Arpeis e Cartier.  

BOIS DE BOULOGNE Antigo bosque e reserva de caça que circundava 

Paris desde a Idade Média, estende-se hoje entre Boulogne e Neuilly. 

Inspirado no Hyde Park londrino, é conhecido pelos seus esplêndidos jardins 

de rosas e pelos seus tanques.  

BOIS DE VINCENNES O parque mais extenso de Paris (934 hectares) 

encontra-se na periferia sul-oriental da cidade, perto da Avenue Daumesnil. 

Já no tempo de Filipe II, no século XIII, era frequentado como reserva de 

caça. Ignorado durante um longo período, o Bois de Vincennes readquiriu a 

sua importância na época de Luís XV, quando se tornou o local dos passeios 

da aristocracia. Em 1860, Napoleão III doou-o à cidade, confiando a 

recuperação de toda a área ao arquiteto Jean-Charles--Adolphe Alphand, que 

já se ocupara do Bois de Boulogne. Enriqueceu-o com ruas, avenidas, uma 

colina, grutas, cascatas, riachos e tanques, entre os quais se destacam o Lac 

Daumesnil e o Lac des Minimes. Hoje podem fazer-se ali longos e 

prazenteiros passeios, e também alugar barcos. No Bois de Vincennes 

também existe um interessante jardim botânico, um centro budista e um dos 

jardins zoológicos mais importantes da Europa. 

 CHAMP DE MARS Um grande parque público que vai da Torre Eiffel à 

Ecole Militaire. Antigamente era utilizado como campo de treino dos alunos 

do École Militaire, criada em 175 I pelo monarca Luís XV. Na altura da 

Revolução Francesa, esta zona converteu-se no lugar de comemoração das 

festas nacionais, e no Segundo Império tiveram ali lugar as grandes 

Exposições Univers' ais. As celebrações da Federação e a festa do Ser 

Supremo datam respectivamente de 179 I e 1794. Em 1783, efetuaram-se 

neste lugar os primeiros voos de balões aerostáticos, enquanto entre1R ' -33 

e 1860 se construiu dentro do parque o primeiro hipódromo Parisiense, que 

seria depois transferido para o mais adequado terreno de Longchamp, no 

Bois de Boulogne. Embelezam o parque canteiros, grutas, um pequeno lago 

e algumas cascatas. 

 JARDIN DU LUXEMBOURG O jardim mais famoso da capital francesa, 

depois do Jardin des Tuilleries, foi realizado no século XVII por Boyeau de 

la Bareaudière para Maria de Médicis, viúva de Henrique IV e reestruturado 



pelo arquiteto Jean-François Chalgrin no século xix. Este grande parque 

encontra-se no centro do Quartier Latin, perto da Sorbonne e do Panthéon. 

Conta com cerca de 80 estátuas, que representam as rainhas de França e 

outras mulheres ilustres. Um grande tanque octogonal, com canteiros dos 

lados, situa-se diante do Palais du Luxembourg. O edifício, de um perfeito 

estilo florentino, é hoje a sede do Senado francês. As obras do pequeno 

castelo, tão caro a Maria de Médicis, terminaram em 1622, depois de dez 

anos de construção a cargo do arquiteto Salomon de Brosse, que se inspirou 

no Palácio Pitti. Deve-se visitar a fonte dos Médicis, situada diante da 

fachada oriental do palácio.  

 JARDIN DES TUILLERIES Encontra-se na margem direita do Sena, entre 

a Place de la Concorde e a Place du Carroucel. O jardim foi criado no século 

XVI no estilo italiano, por Catarina de Médicis, como «decoração» do 

palácio onde passava os seus tempos livres (o Palais des Tuilleries, 

incendiado durante a Comuna de 1871). Em 1664, o arquiteto André Le 

Nôtre, o célebre desenhador do parque que rodeia o Palais de Versailles, 

transformou-o num jardim à la française, formal e simétrico, cheio de 

estátuas ornamentais. O Musée de I'Orangerie e o Jeu de Paume, sedes de 

importantes exposições de arte contemporânea, ficam em dois pavilhões 

dentro do parque. Oferece uma esplêndida perspectiva sobre os Champs 

Elysées, o Arco do Triunfo e a Grande Arche. Entre as atividades de lazer 

para as crianças, estão o teatro de marionetas, os passeios de burro e os 

barquinhos de brincar para fazer navegar no tanque octogonal. Tuilleries, 

Concorde. 

 JARDINS DU TROCADÉRO As alas arqueadas do Palais de Chaillot, 

diante do Champ de Mars e da Torre Eiffel, rodeiam o jardim e os repuxos 

da maravilhosa fonte situada neste recanto de Paris. Pelos seus caminhos e 

trilhos pode-se descer até à margem do Sena e à Pont d'léna e chegar ao sopé 

da Torre Eiffel. Este lugar é especialmente indicado de noite, quando as 

esculturas de pedra e de bronze que decoram a fonte se iluminam. (g) 

Troccidéro.  

CON CIERGERIE Construída no século Au e também conhecida corno 

Palácio da Justiça, fica na Ìle de la Cité. Exteriormente, o complexo parece 

um castelo com quatro torres na sua parte superior: aTour d'Argent, aTour 

Cesar, a Tour de l'Horloge e a Tour Bonbec, também chamada «torre do 

chibo», pois era aqui que se encontrava a sala de tortura no período 

revolucionário. Da grande estrutura também fazem parte os cárceres onde, 

sobretudo durante a Revolução, prenderam personagens célebres como 



Maria Antonieta e, depois, Danton e Robespierre. A cela da rainha foi 

reconstruída com objetos e móveis da época, que incluem o catre, a cadeira, 

o toucador e o biombo onde ela se resguardava do olhar aos carcereiros. 

Podem-se visitar as salas de estilo gótico de Filipe, o Belo, entre as quais se 

encontram a Salle des Gens d'Armes e a Salle des Gardes. Poiais de Ia Cité, 

1, Quai de l'Horloge 75001.  

 

 

 

 

 

HÔTEL CARNAVALET A sua construção, no bairro de Marais, é do século 

XVI, mas um século mais tarde o edifício foi modificado pelas mãos de 

François Mansart, que lhe deu um toque mais clássico. O edifício sofreu 

outra reforma em finais do século XIX, quando se converteu no Musée 

Historique de la Ville de Paris (também chamado Museu Carnavalet). O 

museu conserva urna ampla colecção de objetos relativos à história da cidade 

de Paris, desde o tempo dos Gauleses e dos Romanos até 1789.  

Podem-se admirar pinturas, esculturas, gravuras em cobre, maiólicas e 

móveis. No edifício há uma estátua de Luís XIV em bronze que sobreviveu 

à Revolução, e as reconstruções de muitas divisões esplendidamente 

decoradas. 23, Rue de Sévigné, 75003.  

HÔTEL DE CLUNY Com as suas torres decoradas, os algerozes e o claustro, 

é um dos poucos exemplos que restam da arte medieval tardia de Paris. 

Encontra-se no cruzamento entre os boulevards St-Michel e St-Germain, no 

Quartier Latin. O edifício, residência parisiense dos abades do histórico 

mosteiro francês, edificou-se entre 1480 e 1510 junto às antigas termas 

romanas, das quais ainda se podem ver três: o frigidarium, o tepidarium e o 

calidarium. O Hôtel de Cluny alberga, desde 1844, o  

Museu Nacional da Idade Média com uma ampla colecção de objectos desse 

tempo recolhidos pelo arqueólogo Alexandre du Sommermard. Entre as 

peças mais interessantes, estão as tapeçarias francesas, provenientes da igreja 

de Auxerre, e as de Bruxelas, entre as quais se destaca a de A Dama e o 

Unicórnio, do século XVI. 6, Place Paul Painlevé, 75005: Cffl St-Michel, 

Cluny-La Sorbonne; RER: B ou C St-Michel-Cluny-La Sorbonne. 



 HOTEL DE VILLE Edificado entre finais do século XVI e os primeiros 

anos do século XVII segundo um projeto do arquiteto Domenico Bernavei, 

o Hôtel de Ville é um elegante edifício renascentista que se encontra no 4.° 

arrondissement, perto da Rue du Rivoli. É, atualmente, a sede da Câmara 

Municipal. Destruído em I 87 I, durante a Comuna, o Hôtel de Ville foi 

reconstruído mais tarde baseado no projeto original. No seu interior, há que 

mencionar a escalinata, as salas dedicadas às ciências, artes e à literatura, e 

a Salle des Fêtes, iluminada por lustres de crisqueiros e pescadores. Mais 

tarde, nesse lugar surgiu a cidade gaule-sa de Lutécia que, conquistada pelos 

Romanos no ano 52 a.C., se ampliou com a construção de ruas e monumentos 

como o foro, as termas, um teatro e um anfiteatro. Nos séculos que se 

seguiram, a Cité cresceu em ambos os lados do Sena, con-vertendo-se na 

sede do poder político e religioso do reino de França. A Ile de la Cité está 

liga-da por diversas pontes (como o Pont Neuf, o Pont au Change e o Pont 

St-Michel) a ambas as margens do rio; outra ponte liga-a à vizinha Ile de St-

Louis. Alberga monumentos famosos como Notre Dame, a Sainte Chapelle, 

o Palácio da Justiça e a Conciergerie. CQ) Cité.  

LA DÉFENSE Assim chamado («defesa») em memória da resistência oposta 

pelos Franceses à tropas prussianas na Guerra de 1870-1871, este moderno 

bairro da periferia oeste de Paris compõe-se de cerca de sessenta edifícios 

ocupados pelos escritórios de mais de I200 empresas, entre os quais os de 

muitas das mais importantes sociedades francesas. Na sua extremidade oeste, 

encontra-se o Grand Arche de la Défense, um cubo oco — que mede 112 m 

de altura — coberto de mármore branco e aberto ao centro, apoiado por 12 

pilares de 30 m cada um. Realizado em 1989 por altura do bicentenário da 

Revolução Francesa segundo um projeto do arquiteto dinamarquês Otto von 

Spreckelsen, simboliza uma janela aberta ao mundo.  

MARAIS No século XVII, este bairro viveu um período de esplendor graças 

à incremento dado às artes e às letras pela aristocracia, que aqui construiu as 

suas residências luxuosas — os hôtel particulier --caracterizadas por um 

pátio que dá para a rua, um núcleo central com alas laterais e, nas traseiras, 

um terraço com jardim. Mas no reinado de Luís XIV deu-se o seu declínio, 

porque a nobreza começou a deslocar-se para Versailles e para os novos 

bairros de St-Germain e St-Honoré. Marais tornou-se assim uma zona de 

atividades comerciais e artesanais, decaindo progressivamente até aos graves 

danos e posterior abandono causados pela Revolução Francesa, Em 1962, 

André Malraux, ministro da cultura, pôs em marcha um plano de recuperação 

para salvaguardar esta zona da cidade, declarada oficialmente monumento 

histórico. Com o tempo, restauraram-se muitos edifícios, alguns foram 



transformados em museus, e as ruas de Marais encheram-se de restaurantes, 

lojas e galerias de arte. Devem-se visitar a Place des Vosges, o Hôtel de Ville 

e o Hôtel Carnavalet.  

MONTMARTRE Surge sobre uma colina que já no tempo Alt dos Gauleses 

se destinava a um lugar de culto. Consagrada a São Dionísio tornou-se, na 

Idade Média, um lugar de peregrinação e, em p, 1133, passou para a 

jurisdição dos Beneditinos que ali cultivavam as suas vinhas. Graças à sua 

posição estratégica, Montmartre foi muitas vezes centro de comandos 

militares. Em 1860, ligou-se o bairro à cidade e transformou-se num ponto 

de encontro importante de artistas e intelectuais, famoso pela sua animada 

vida noturna. Modelos, bailarinas e pintores como Degas, Cézanne, Monet, 

Van Gogh, Renoir e Toulou-se-Lautrec frequentavam-no contribuindo para 

criar um clima de vida bastante libertária. Hoje, as suas ruas ainda se animam 

com artistas, turistas que passeiam entre mimos e vendedores ambulantes à 

procura de antigos lugares famosos e de bares bem abastecidos. ZAbbesses, 

Anvers, Blanche, Lamarck-Coulaincourt, Porte de la Villette, Porte de 

Clignacourt.  

MONTPARNASSE Projetado no século XVIII, tornou-se rapidamente um 

passeio da moda no século XIX foi um local requentado pelos seus famosos 

locais noturnos e, em princípios do século XX, albergou as residências de 

diversos artistas, até ao ponto de se transformar na «capital do cubismo». 

Entre os anos 20 e 30, com os seus ateliers, cafés e restaurantes, foi o ponto 

de encontro de pintores e intelectuais que ali chegavam vindos de todo o 

mundo, como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Henry Miller, Ernst 

Hemingway,  James Joyce, Henry Matisse, Pablo Modigliani, Picasso,Vasili 

Kandinski,  Marc Chagall ou Apolinaire. A de-adência de Montparnasse 

começou com a ocupação alemã de 1940, que obrigou muitos artistas de 

origem judaica a fugir ou a mudar--se r- -se para outros sítios. Hoje, o bairro, 

apesar de conservar um certo fascínio e também a sua vida noturna, 

transformou-se num centro moderno dedicado ao sector dos serviços, com 

escritórios em arranha-céus, insta-lações desportivas e hoteleiras. 2 

Montparnasse. 

QUARTIER LATIN Encontra-se no 5.' arrondissement, a oeste de St-

Germain. Na Idade Média, apareceram neste lugar muitas abadias como Ste-

Geneviève e St-Victor, e em seu redor cresceram várias comunidades de 

fiéis. No século XIII, instalou-se aqui o bairro universitário que atraiu 

numerosos estudantes e grandes mestres como São Boaventura e São Tomás 

de Aquino. No Quartier Latin, hoje animado pelos jovens, cheio de cinemas, 



discotecas, restaurantes e locais típicos, também se encontra a Universidade 

da Sorbonne e a maior parte das grandes escolas francesas como a École 

Polytechnique e o College de France. Entre os monumentos, encontra-se o 

Panthéon, a Igreja de St-Séverin e a Mesquita de Paris. St-Michel-Cluny-La 

Sorbonne; RER: B ou C.  

 ST-GERMAIN-DES-PRÉS A história do bairro remonta ao século vi com 

a fundação da abadia beneditina de St-Germain-des-Prés, A área em redor 

da igreja começou a desenvolver-se no século xvii, quando se construíram 

as novas ruas e casas e a zona passou a ser também habitada por laicos, Com 

a reestruturação urbanística de Haussmann, St-Germain foi bastante 

modificado, apesar de se manter como um centro cultural muito intenso. 

Depois dos anos 20, tornou-se famoso sobretudo pelos seus cafés, lugares de 

encontro de poetas e intelectuais. Bairro elegante e refinado com um tecido 

de ruas velhas, é animado por esco-las, locais típicos, livrarias, editoras e 

galerias de arte. r0 Alma Marceau, Latour-Maubourg, Varenne, Invalides, 

St-Germain-des-Prés, Odéon; RER: Pont de l'Alma, Invalides, Luxembourg.  

BELLEVILLE Situada no 19.° arrondissement, na zona noroeste de Paris, 

Belleville foi até à Restauração o reino das guinguette, as estalagens 

extramuros onde os Parisienses iam aos domingos para dançar. No entanto, 

a partir da segunda metade do século XIX, sofreu de um rápido processo de 

urbanização, tornando-se uma das maiores cidades de França, povoada 

sobretudo por camponeses e trabalhadores. Em 1860 foi anexada a Paris e 

mais tarde participou na revolta da Comuna, perdendo quase um terço dos 

seus habitantes, dizimados durante os confrontos. Apesar de o grande 

desenvolvimento urbano também ter trazido para aqui construções de tipo 

moderno, Belleville manteve uma topografia antiga, feita de ruas estreitas, 

vielas escarpadas e recantos característicos. 

FONTAINEBLEAU Residência de caça de reis e imperadores, o Castelo de 

Fontainebleau foi construído no século XII no bosque do mesmo nome, 60 

km a sudeste de Paris. Em 1527, Francisco I encomendou aos arquitetos 

Gilles le Breton, Pierre Chambiges e Philibert Delorme a construção de um 

edifício de estilo renascentista que ao longo dos séculos foi modificado e 

ampliado em várias ocasiões. No interior, encontra-se a Capela da Santa 

Trindade gala do Baile e a Galeria Francisco 1, obras de famosos artistas 

italianos .1-nados ao palácio entre 1534 e 1537, entre os quais se 

encontravam Francesco Primaticcio, Niccolò Dell'Abate e Rosso Florentino. 

Especialmente interessantes são a Sala do Trono, o Museu Chinês e a 

Biblioteca, situada na Galeria de Diana, assim como os aposentos reais, 



localizados no primeiro andar, e o jardim inglês, o jardim de Diana e os 

canteiros, realizados por André Le Nôtre, o genial criador do Parque de 

Versailles. Foi precisamente junto a estes canteiros que, em 1814 Napoleão 

saudou os granadeiros da Velha Guarda antes de partir para ilha de Elba. A 

partir de então, o pátio de entrada passou a chamar-se Cour des Adieux. Hoje, 

este pátio histórico é conhecido como Cour du Chevai Blanc, por causa da 

estátua equestre do imperador romano Marco Aurélio. A ala ocidental do 

edifício é sede do Musée de Napoléon, onde se conservam objetos relativos 

ao período que vai de 1804 a 1815, saem, de hora a hora, comboios do Gare 

de Lyon para Fontoinebleau-Avon. Na estação, apanhou-se um autocarro A 

até ao castelo.  

 

MALMAISON Situado nos arredores de Rueil-Malmaison, 16 km a oeste de 

Paris, o castelo é, desde 1906, a sede do Musée du Château de Malmaison, o 

museu nacional Que a França dedicou a Napoleão, O edifico foi construído 

em estilo barroco em 1620. Começou por pertencer ao cardeal Richelieu e, 

depois, em 1799, foi adquirido por Josefina, a primeira esposa de Napoleão, 

que ali viveu até 1814. O castelo foi o refúgio de Napoleão após a derrota de 

Waterloo, em 1815, ano em que o deixou para se entregar aos Ingleses que 

o condenaram ao exílio na ilha de Santa Para s- A partir de 186 I , o Château 

de Malmaison também foi a residência preferida da imperatriz Eugénia, 

esposa de Napoleão III. No interior do castelo podem-se admirar as 

esplêndidas decorações no estilo império, assim c ()orno bjectos, móveis e 

recordações das personagens históricas que ali viveram. Também se 

conservam a cama em que Napoleão morreu e a sua máscara funerária. 

Avenue du Château; 92500, Rueil-Molmaison. RER: linha A, Grande Arche 

de Ia Défense e, depois, o autocarro 258 até à paragem Le Château.  

VERSAILLES O imenso complexo de edifícios e jardins que Luís XIV 

tornou célebre, encontra-se junto da povoação homónima, situada no 

departamento de Seine-et-Oise, quase 20 km a sudoeste de Paris. A 

construção do primeiro castelo data de I 632. Luís XIII confiou ao arquiteto 

Philibert Le Roy a realização de um palacete de caça, núcleo original daquele 

que mais tarde se converteria no grande palácio do Rei Sol. Deste modo, em 

166 I , Luís XIV decidiu ampliar e transformar o edifício até convertê-lo no 

símbolo do seu poder. Luxo e magnificência foi o que se pediu aos arquitetos 

Louis Le Vau, Jules Hardouin-Mansart, Robert de Cotte e Charles Le Brun 

para a construção dos edifícios do palácio. Gobelins ocupou-se dos 

extraordinários acabamentos interiores e o conhecido André Le Nôtre 



realizou o esplêndido jardim. As obras começaram em 1661 e em 1682 o Rei 

Sol mudou-se para a sua nova residência, com toda a sua imensa corte. 

Chegaram ali a viver 20 000 aristocratas franceses e um número 

impressionante de serviçais, constituindo assim uma verdadeira cidade. 

Desta maneira, uma pequena povoação chamada Versailles tornou-se a 

verdadeira capital de lugar poder e de intrigas políticas. Em 1789, depois de 

deflagrar a Revoluy, Francesa, Luís XVI e a família real tiveram de regressar 

a Paris. O Castelo de Versailles foi espoliado dos seus tesouros artísticos e 

depois abandonado até à época de Luís Filipe, que o mandou arranjar 

transformando-o num museu. Outros restauros datam dos períodos que se 

seguiram às duas guerras mundiais. Entre as salas mais interessantes do 

castelo estão os Grands Appartements du Roi, seis luxuosos salões cheios de 

mármores, tapeçarias, bronzes e estucados, utilizados pelo Rei Sol para as 

audiências da corte. Também são de visita obrigatória a célebre Galeria dos 

Espelhos realizada  Brun (temp7o5r Jules Mansart em 1679-1686 e decorada 

por Charles Le uma cúpula pintada por Le Brun, o coa Salão das Paz. com 

um de comprimento, 10 de largura e 12 de altura), capela o 1684 e o Teatro 

Ópera, a aposentos reais, situados no primeiro andar eTeraetarl l'Hist 1701. 

No interior do palácio também se encontra por Mansart entre feitos 

Versailles os da história francesa entre os séculos XVII e XIX.  

Palais du LOUVRE Ancienne residence royale, à Paris. Le Duvre fut com-

mence sous Philippe Auguste en 1204. Louis XIV fit ele-ver la magnifique 

colonnade faisant face a Saint-Germair l'Auxerrois; mais ce ne fut qu'en 1848 

que l'achevement du Louvre fut decrete par une loi, et c'est sous Napo-leon 

III que l'edifice fut Üermine. Les principaux ar-chitects de ce monument 

unique furent Lecot, Lemercier, Le Vau, C.Perrault, .i-ercier, Fontaine, 

Visconti, Lefuel, etc. Jean Goujon decora la façade occidentale de l'ac-tuelle 

cour de 1'Horloge. De nos jours , le Louvre est devenu l'un des plus riches 

musees du monde.  

Palais et jardin des TUILERIES Anc. residence des eouverains de France, a 

Paris. Com-mence en 1564 par Philibert Delorne, le palais fut suc-

cessivement contirue, modifie et agrandi par Jean Bull lant, Androuet Du 

Cerceau, Le Vau et Fontaine. Abandõn-nees par Louis XIV, qui leur preferait 

Versailles, les Tuileries furent, depuis la Revolution, le siege du pou-voir 

egiwkkixe execufif, et depuis l'Empire la residence des souverains. 

Partiellment incendie par la 0ommune en 1871, le palais fut completement 

demoli a la suite d'une loi de la chambre francaise; une partie du jardin des 

Tuileries s'etend sur son emplacement. L'Orangerie avec collection 



impressionistes. Chevaux ailés, a l'entree du sculpteurs Coysevox(1640-

1720), qui passa du classicisme a un style qui annonce la "rocaille  

Place de la CONCORDE Vaste place de Paris, au bord de la Seine et a l'extre-

mite N.O. du jardim des Tuileries, erre par Louis XV, dont la statue de 

Bouchardon vint orner la nouvelle pla-ce, dite alors place Louis-XV et que 

l'architecte Ga-briel dessina. A La Revolution elle servit aux executiox 

capitales (Louis XVI, Marie-Antoinette etc) Au milieu s'elevent l'obelisque 

de Louqsor, apporte d'Egypte en 1836, et deux fontaines monumentales.  

TOUR EIFFEL Tour metãlique de 300 m de haut, edifiee au Champ-de-

Mars, en 1889, par l'ingenieur Eiffel, et utilisee com-me emetteur de 

television.  

PALAIS DE CHAILLOT Palais du Trocadero, edifice construit sur les 

hauteurs de Passy, par Davioud et Bourdais, a l'occasion de 1' Exposition de 

1878. heconstruit au moment de l'Expostier de 1937 i sous le nom de palais 

de Chaillot.  

ARC DE TRIOMPHE DE L’ETOILE Le monument le plus considerable 

qu'on ait construit en ce genre; il s'eleve sur une eminence qui termine 

l'avenue des Champs-Elysees, au millieu d'une place circulaire d'ou 

rayonnent douze avenues. Son erection fut decrete par Napoleon Ier le 12 

fevrier 1806. Cons-truit d'apres les plans de l'architecte Chalgrin, l'edifiCe 

fut inaugure le 29 juillet 1836. .:3a hauteur est de 49,54 m. sa largeur de 

44,82 m et son epaisseur de 22,2: m. Des decorations superbes ornent le 

monument, entre au-tres les figures de la "áenommee" par Pradier, de 

"Depart" de Rude, de "Tribmphe" de Cortot, la "Resistance", la "Pai] d'Etëx 

etc. Il porte inscrito les nonas de 386 generaux ayant figure das les guerres 

de la republique et de l'Empi-re, et celui des principales victoires de 1'11; 

mpire. bous la grande arcade se trouve la pierre txmaki tombale du Soldat 

inconnu, inhumé le 11 novembre 1920.  

 Hotel des INVALIDES Nonument situe a Paris, boulevard et esplanade, du 

meme nomme. L'institution, due a' Louis XIV, d'un hotel royal pour le 

logement et l'entretien des otificiers et sbldatE invalides remonte a 1670. Le 

monument, entreprisx d'abord sur les plans de Liberal Bruant, fut construit 

en grande partie per Jules Hardouin-Nansard. L'eglise est surmontee d ‘'unx 

dome sous leauel ont ete places, en 1840, les restes de Napoleon Ier. Dans 

les chapelles circulaires se trouvent les cendres de nombreux mare-xxist 

chaux de France.  



Theatre de L'OPERA Monument construit de 1862 a 1874, par l'architecte 

Charles Garnier.  

Eglise de la MADELEINE Construite de 1764 a 1842 par les architectes 

Contant d&Ivry, Guillaume Couture et 3tiglqx Vignon.  

NOTRE-DANE DE PARIS Eglise metropolitaine de Paris, un des plus 

imposants monaments de l'architecture gothique, situee dans 1' Ile de la Cité. 

La construction en fut commencee en 1163, sur l'emplacement de l'anc. 

cathedrale merovin-gienne, relevee et eneichie apres 857. La prchmiere-

pierre en fut posee par le pape Alexandre III e le roi Louis VII. La 

construction fut continuee sous Philippe Auguste et terminee vers 1245, du 

moias dans son ensem-ble. Elle fut m l'objet d'une restauration generale sous 

la direction de Viollet-de--Duc (1845-1864). On admire ses portails 

(notammment la sculpture du portai] de la Vierge), ses tours, sa grande 

"rose" du transept nord, son abside exterianre, chef-d'oeuvre d'elegance.  

Basilique du SACRE-COEUR Construite sur la butte Nontmartre, d'apres 

files plans de l'architecte Paul Abadie. Coamencee en 1875, ache-vee en 

1914. Le dome est haut de 80 m, le clocher de 100 m.  

 

 FONTAINEBLEAU Chateau construit pour François Ier par les architecte: 

Le Breton, Setlio, Delorme et decore par posso et le Primatice. Napoleon Ier. 

y signa son abdication em 1814. Grande foret de chenes, de hetres et de 

resineux. On donne le nom d’. Lcole de Fontainebleau a une ecole artistique 

fondee en France par les Italiens, que Fran-çois Ier. fit venir pour decorer le 

chateu de Fontain. et qui fit beaucoup d’adeptos fiàmands et français.  

VAUX-LE-VICOMTE Chateu, pres de Melun, bati par Le Vau pour le surin-

tendant Fouquet et decore par Le Brun et t Mignard, avec des jardins dessines 

par Le Notre. L'unc cies plus somptueuses descures du style Louis XIV.  

PANTHEON Monument, au sommet de l'ancienne montagge Sainte-Gene 

vieve. Construit de 1754 a 1780 par l'archiüecte Souf-flot dans le stle neo-

grec, surmonte d'une coupole dont lfextreme sommet atteint 80 m, ce devait 

etre une migix eglise placee sous l'i:nvocation de la patronne de Paris. La 

Revolution en fit un temple destine a re-cevoir les cendres de nós grands 

hommes et lui donna le nom de iantheon, aveck cette celebre inscription: 

"Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante". I1 fut eglise sous la 

Restauration, temple de la Gloire sous Luàis-Philippe, puis eglise sous le 

second espire. La troisieme republique rendit le Pantheon au culta des grands 

bossas a 1 occasion des funerailles de Victor hugo. Y furent aussi deposes 



les restes de Lazare Car-not, de Narceau, de Baudin, d'E.aola, de Jaures, de 

P. Langevin, de L. Braille. A l'interinur , peintures. murales de Puvis de 

Chavannes. David D'Angers est 1' auteur du fronton du Panthhon.« tIRXMX  

 Place VENDONE Place monumentale, etablie en 1708, au milieu de la-

quelle s'eleve la fameuse colonne de la Grande Armee, haute de 44 metres et 

forgée avec le bronze de 1200 canons pris a l'ennemi en 1805.  

Palais du LUXEMBOURG Cons8nit de 1615 a 1620 pour Marie de Medicis, 

sous la direction de Salomon de Brosse. Rubens, Poussin et Philippe de 

Champaigne furent appeles pour le decorer. Le palais fut occupe par le Senat 

de 1879 junqu'en 1940, et l'est auj. par le Conseil de la Republique. Grand 

jardim public. 

 SORBONNE Siege des cours publics des facultes de l'Universite de Paris, 

la Sorbonne a pris le nom de son fondateur Robert de Sorbon, dont le but 

avait ete de creer un etablissement special ponr facilitar aux ecoliers pau-

vres les etudes theologiques.'Des 1554, la ,,orbonne devint le lx±xxàxx licu 

des deliberations generales de la Faculte de Theologie. La Sorbonne fut 

reconstrui te par Richelieu a partir de 1626, sur les plans de Lemercier. La 

chapelle fut construite de 1635 a 1653. Ces batiments futent donnes en 1808 

a l'Universite de Paris. Elle est le siege des facultes des lebres et des K 

sciences et de l'Academie de Paris. Les batiment ont ete reconstruits ou 

remanies de idk 1884 a 1900 sur les Alan de Nenot.  

CHANPS-ELYSEES Celebre promenade, situee entre la Concorde et l'Etoi-

le. Les Ch,mps-Elysees, tels que nous les connaissons, ne datent quere que 

de 1818. Apres avoir forme un quartier residentiel aristocratique, ils sont 

atQourd' hui consacres surtout au commerce de luxe. Les nuhe-vaux de 

Marly", par G.Coustou, en ornent l'en-tree depuis 1794. 

Les CHEVAUX DF MARLY Groupe en marble, de G.Coustou, aux 

Champs-Elysees, auxquels rep,,ndent aes Chevaux ailes de Coysevox, a 

l'entree des Tuileries..  

CHAYIP-DE-MARS Vante terzzain situe entre la façade septentrionale de d 

l'Ecole militaire et la Leine. Autrefois affecté aux maveuvres et revues 

militaires, cet emplacement accuei: lit les grandes Expositione de 1867, 

1937. C'est la, aussi, que fut celebre la "fête de la Federation", de 14 juillet 

1790.  

ARC DE 1RIONPHE DU CARROUSEL Sur la place de ce nom; eleve en 

1806 d'apres les piam de Percier et Fontaine. 2ichement decore, il rappelle 

l'arc de Constantin, à ftome.  



Le PONT-NEUF Un des ponte les plus anciens de Paris. Construit de 1578 

a1607, il etait a son origine borde de boutiques e hantéx par les bateleurs qui 

lui donnaient une ani-mation particuliêre. 3on aspect vivant et curieux a 

souvent tente le crayon des peintres, entres autres celui du celebre Callot. 

Les boutiques da PonteNeuf n'ont completement disparu que vers 1854. On 

remarque le long de. ses corniches, au-dessus des arches, de curieux 

mascarons sculptes, dus a Germaiata Pilon, et, sur le terre-plein, la statue 

equestre de Henri IV. 23.  

Palais de JUSTICE  

CONCIERGERIE Prison enclavee dans les batiments du Palais de Jus-tice 

de Paris. Son nom lui vient de ce qu'elle était primitivement le logement du 

concierge ou bailli du palais royal. On y renferma, sous la Terreur, les con-

damnes a mort avant leur depart pour l'echafaud, entre autres Marie-

Antoinette, Mme. Elisabeth, Danton, nme. Roland,etc. 25.  

Eglise SAINT-SULFICE Situee a Paris, dans le quartier Saint-Gr-rieffr7 et 

terminee par l'architecte Servandoni (1745). Sur la pUce, de ce nom s'eleve 

une fontaine monumentale, que decorent les statues des quatres grands Í 

orateurs chretiens: Bossuet, Fenelon, Flechier et Mass2lon. Snr la meme 

place s'eleve le seminaire Saint-Sulpiee (desaffecté). Tableaux de 

Delacroix(Lutte de Jacob ave l'Ange).  

QUARTIER LATIN Quartier qui appartient au Ve. arrondissemènt (Panthec 

et au VIe. (Ltmembourg), et qui, a partir du XIIe. sielle devint le centre de 

l'enseignement. I1 comprend L'Institut, la Konnaie, la Sorbonne, le College 

de France, l'Ecole de Nedecine, d'iEcole de Droit, de musee de Cluny, etc. 

AVENUE FOCH  

DE BOULOGNE Promenade de Faris, entre Paris, Neuilly et Boulogne. Elle 

a ete artistement amenagee par Alphand. 29. butte MONTMARTRE Anc. 

commune de la banlieue de Paris, annexee a la ca-pitale en 1860. La colline 

de Nontmartre (ou butte) porte la basilique du $acre-Coeur.  

VINCENNES Chateu fort avec donjon, bati de 1337 a l 1370(sainte-

chapelle,XVIe.s.). .11 servit de residente aux rois de France.  

VERSAILLES Magnifique palais, pare dessine par Le Notre et deco-re de 

superbes àx jeux hydrauliques, chaplle de Mansari et R. de Cotte(1710) , 

opera de Gabriel. Dans le pa-lais, oue completent le Grand et le Petit Trianon 

et d'autres edifices separes, on admire un riche musee de peintures et de 

sculptures relatives a l'histoire des Affaires etrangeres (XVIIIe.s.). Versailles 



est l'oeu-vre de Louis XIV qui conserva le petit chateou de chasse bati par 

Louis XIII et fit edifier , a partir de 1661, par Le Vau et Mansart, de 

monument qui fut le centre d'attraction de la ville royale, aux rues 

symetriques et aux avenues imoosantes. Trois traitës y furent signés. 4n. 

1788, l'Assemblée.des notables, suivie de la convocation des Etats generaux 

et du ser-ment de la Jeu de Paume, fut le prelude de la Revolu, tion: En 1815, 

Versailles fut dcvastee par les armees d'occupation. C'est au palais que siegea 

le Parlement français de 1871 a 1878.  

LE GRAND ET LE PETIT TRIANON Nom de deux chateaux batia dans le 

pare de Versailles, le premier sous Louis XIV, par Hardouin-Mantart, en 

1687, le second sous Louis XV, par Gabriel, en 1755: deux morceaux 

d'architecture d'une perfection achevee. Au Grand Trianon fut signe le 4 juin 

1920, le traité qui mettait fio aux hostilites entre les Allies et la Hongrie. 

 

LOUVRE  

1. Venus de Nilo 

2. Victoire de Samothrace, statue Grecque decouverte en 1863 dans cette ile, 

et qui devait se dresser a L'avant d'un nalrire.  

3. La Joconde, c'est de portrait de Monna Lisa, femne du Florentin Francesco 

del uiocendo.  

4. l'Atelier du,peintre- vaste composition de Courbet. Il est considere co►me 

le manifeste du realisme.  

5. Le Balcon, tableau d'Ed.Manet(li.:68)  

6. Psyché, marbre de Pradier.  

7. Nilon de Crotone, du sculpteur Puget.  

8. Doces de Cana, tableau de Veronese.  

9. La belle Jardiniere, de Raphael  

10. Sacre de Napoléon Ier. (David)  

11. La Source (Ingres.  

12. Suzanne au bain (Tintoretto)  

13. Lu Vierge aux rochers (Vinci)  

14. Pastorale (Boucher)  



15. Le Couronnement de la Vierge(Fra Angelico)  

16. La Barque de Dante (iJelacroix) . 

17. Embarquement pour Cythére (atteau)  

18. Saint Georges (Raphael)  

19. Portrait de Louis de France (Quentin de La Tour)  

20. Sain Sébastien (Mantegna)  

21. Nise au tombeau (Titien) 

 22. François Ier. ÇClouet)  

23. La Joconde (léonaaid de Vinci): Une impercePpible con-traction du coin 

des levres et des yeux provoque ce mysterieux "sourire de la Joconde". 

Voada vaporeux adoucissent les pentes abruptes des nontagnes.  

24. L'Infante Jarguerite (Velasquez)  

25. Le Cardinal ax ele Richelieu (Philippe de Champaigne)  

26) Le Chancelier Séguier entrant a Rouen (Le Brun)  

27. Louis XIV (Rigaud)  

28. La Mort de la Vierge (Caravage)  

29. Debarquement de Cleopatre a Tarse (Le Lorrain)  

30. La Marquise de Pompabour (ç-tuentin de la Tour)  

31. Le Serment des Horaces (DAVID). Au centre, le vieil .Horace an',orte 

les trois epees a ses fils qui, d'un me-me mowement, jurent de vaincre ou de 

perir. A droite, trois fenmes en 'armes, la mere, la soeur, l'epouse, oppo-sent 

lcur douleur a l'heroisme des jeunes gens. 

 32. L'Eglise d'Auvers (Van Gogh)  

33. Regates a Argenteuil (Nonet)  

34. La Balançoire (Renoir)  

35. Les Massacres de Seio (Delacroix)-Nanifeste de la peie ture romantique 

en France. Rappelle la cruaute que le: Tures avaient montrée dans l' ile de 

Seio (Chio).  

36. Les Felerins d'Emmaus (Rembrandt). 

 37. L'Enfant au toton (Chardin) 



 38. Diane au Bain (Boucher)  

39. Les Baigneuses (i.i'ragonard)  

40. Robert Andrews et sa femne (Gainsborough) 

 41. Les Sabinds (David)  

42. La Hort de Sardana ale DELACROIX.  

43. Chasseur a Uheval ericault  

44. Olyrnpia (Nanet2.  

45. La haison dulendu (Cezanne) 


