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Paris, eu  fui! 

Deve-se ir à Paris por, no mínimo, uma semana. A não ser que você esteja 

de passagem a trabalho ou que queira apenas 'respirar o ar de Paris'. 

Então resolvi fazer esse guia de Paris onde passo umas dicas da cidade, 

mas dos lugares que mais gosto. Os pontos turísticos clássicos estarão 

presentes, claro, porque não se deve à Paris e não ver a Torre Eiffel. São 

pontos indicativos, e os mais perfeccionistas encontrarão mais detalhes em 

outros sites de viagens. 

Agora, o que fazer em Paris e arredores no tempo que o viajante dispuser 

será uma decisão pessoal. Mas se quer viver Paris no seu dia a dia, gaste 

mais tempo com a cidade e suas maravilhas. Esse guia é uma espécie de 

auto ajuda, e que ajuda a planejar todas as suas idas à Paris porque uma, 

certamente, será pouca. 

Divirta-se! 

 

                       Textos e fotos @direitos reservados à autora. 

 

 



Capítulo um - preparação 

1 - Para começar, ao programar a viagem procure uma operadora ou 

agência de turismo cujos funcionários conheçam um pouco Paris. Apenas 

para não cair na esparrela de ser colocado num hotel, 'tipo baratinho', mal 

localizado e cheio de problemas. Quando lhe sugerirem um hotel vá na 

internet e procure o mapa de Paris, e localize o seu hotel para saber onde 

estará. Aproveite para 'viajar' pelo mapa da cidade e se ambientar.  

http://www.parisrues.com/ 

http://maps.google.fr/maps?oi=eu_map&q=Paris&hl=fr 

2 - Cuidado com esses pacotes 'conheça a Europa em 12 dias'. A coisa que 

você mais vai fazer é arrumar malas, fazer check-in e check-out, pegar 

avião ou trem, carregar malas e 'passar pelas cidades’. Viagem tipo 

maratona, sabe como é? Escolha duas cidades de sua preferência e curta 

as duas tranquilamente nesses 12 dias, sem estresse. Ou alugue um carro 

com GPS e siga as estradas. É fácil dirigir na Europa. 

3 - Desembarcar em um dos aeroportos de Paris já é uma aventura, pois 

eles são grandes, porém bem sinalizados. O CDG - Charles de Gaulle -  e 

Orly, ficam a 23 km de Paris e uma corrida de táxi custa mais ou menos 50 

euros, o trajeto pode durar 30 minutos se o trânsito ajudar. Siga para o 

aeroporto com bastante antecedência pois o tráfego na cidade está sempre 

congestionado. 

O trajeto pode ser feito de metrô RER, e os aeroportos estão bem 

sinalizados para essa opção. Certifique-se de se aguenta arrastar a sua 

mala pelos caminhos, pois em algumas estações enfrentará escadas.   

4 - Faça um seguro viagem.  Não se esqueça dos seus medicamentos, e do 

receituário médico.  

5 - Jamais vá à Paris quando o casamento, o namoro ou noivado, enfim o 

relacionamento anda mais para lá do que para cá. Pode ser uma péssima 

experiência, porque vocês podem não se acertar e a culpa será de Paris. Já 

ouvi frases assim: "não achei nada interessante em Paris". Então eu 

pergunto: com quem você foi? Com o ex-marido. Pronto! Não se pode achar 

nenhum lugar encantador numa viagem quando um casal vai mal na 

relação. Paris é legal para lua de mel, a primeira, a segunda ou terceira, 

desde que a dupla vá para curtir boas lembranças e viver outras novas. 

Paris a gente vai bem acompanhada, com pessoas agradáveis e bem-

dispostas, ou mesmo sozinha. Aqueles que topam tudo e não há 



desentendimentos. Reflita se vai levar amigos mal-humorados, baixo astral.  

Se for com amigos ou grupo, os programas de cada um também podem ser 

diferentes em determinados dias, e depois marquem um encontro ao 

entardecer embaixo do Arco do Triunfo, no Trocadéro, na Ponte Alexandre 

III, em qualquer lugar, para celebrar o momento e trocar experiências, e 

assim ninguém fica enjoado um do outro. Leve taças e uma garrafa de vinho 

para celebrar no meio da rua. 

6 - Esse guia não pretende ser um 'guia de compras' e nem um 'guia de 

restaurantes'. Talvez algumas dicas.  Quem vêm à Paris para comprar já 

sabe a onde vai, porque as amigas já deram as dicas das lojas, em geral a 

Galeria Lafayette e o Printemps. Mas curta as vendas de mercadorias nas 

calçadas das grandes lojas, ou outras menores, que tem coisas de ótima 

qualidade e a preços melhores ainda.  Para comprar, uma dica é a Rue de 

Rivoli, no 1º arrondissement, ou nas lojas dos Grandes Arcos, Grande 

Arche, em La Défense. 

 De maneira geral, come-se bem num bistrô, num ´restô´, em um café, 

numa calçada onde se vende crepe quentinho ou sanduíche fresco, ou pode-

se comprar alimentos e bebidas no mercadinho árabe da esquina e nos 

supermercados. A todo o momento beba sempre água, ou 'une bière' 

(cerveja) se preferir. E depois guarde umas moedas para pagar o banheiro 

onde fará xixi, pois em muitos lugares isso pode acontecer. Ou pare num 

Café peça um, e aproveite para ir ao banheiro. Em qualquer lugar, mesmo 

na França o país rei da gastronomia, pode-se comer algo que passou do 

tempo de validade e ter problemas. Olhe a data de validade dos alimentos 

prontos e passe os olhos no ambiente para certificar-se da higiene do local 

do restaurante. 

7 - Aprenda algumas palavras e frases feitas em francês, ou compre aquele 

livrinho de diálogo pronto. Existem programas de tradutores de palavras 

para celular e tablete. É sempre simpático você tentar se comunicar na 

língua do país anfitrião, mesmo que misture os idiomas que saiba. O seu 

interlocutor vai entender e, às vezes ajudar.  

Gente mal educada e mal humorada existe em todos os cantos do mundo 

e não é um privilégio de Paris. Sorria quando alguém fizer uma grosseria 

ou não for gentil, e use o jeitinho alegre do brasileiro. Isso sim é de lascar, 

porque a alegria de brasileiro é contagiante! Faça como no Brasil onde tudo 

acaba em samba e futebol. Evite falar alto ou gritar. 

8 – Gente, tem coisa pior do que fazer malas, e pouco importa o tempo de 

duração da viagem! O medo do frio e a falta de costume, pode nos fazer 



levar um 'guarda roupa' inteiro, e ao final usaremos 20%. Importante é 

levar peças que possam ser conjugadas.  

9 - Uma dica de viagem econômica e para aproveitar bastante o tempo. Se 

estiver num hotel, aproveite para se alimentar bem no café da manhã. Não 

gaste tempo almoçando, prefira um sanduíche, um crepe nos quiosques 

(existem inúmeros por Paris afora). Faça um 'pit stop' no final do dia para 

recompor as energias e saia para jantar. Tente voltar caminhando e 

passeando pela noite de Paris, enquanto faz a digestão. A França é rica em 

pescado e frutos do mar e onde existe uma diversidade enorme de 

mariscos, incluindo alguns que nunca vimos. Curta a noite com jantares 

leves assim. Carne de boi custa caro, mas existem patos, carneiros, carne 

de porco, coelho.  

 

Quem é bom gourmet, bom de garfo mesmo, já pode pesquisar na internet 

os restaurantes de sua preferência, agendar a sua ida. O chef francês 

Roland Villard diz que 'uma das melhores coisas da vida é comer, e comer 

bem'. Experimente os escargots. 

 



 

Uma dica para os gourmets: leia o livro "Um Ganso à Toulouse", de Mort 

Rosenblum, onde ele faz uma viagem pela gastronomia francesa e tudo o 

que está no livro pode-se perfeitamente pedir em Paris ou em outras 

cidades francesas. Mais à frente darei umas dicas de restaurantes passadas 

por Rosenblum. 

www.parisinfo.com 

 

10 - A última dica é proposital, porque é o que mais amo fazer em Paris e, 

claro, nem todo mundo gosta ou tem tempo disponível nas viagens para o 

circuito turístico-cultural. Costumo dizer que para curtir Paris, nem é preciso 

tanto dinheiro. A cidade tem programas para todos os tamanhos de contas 

bancárias, limites de cartões de créditos ou cheques viagens. Mas pouco 

importa a quantidade de EUROS disponíveis, quando o prazer, a boa 

companhia, a alegria, o bom humor, a disposição, o amor, o olhar, a 

sensibilidade e, também, a razão, falam mais alto.  

Não basta ir à Paris. E preciso viver Paris! 

http://www.parisinfo.com/


 

 Livreiros do Sena 

Então minha dica:  sair pelas ruas da cidade - sem lenço e com documento 

- simplesmente olhando os seus monumentos, as esculturas, o rio Sena, os 

livreiros do Sena, as vitrines, as fachadas dos prédios que nos remontam à 

história, as pessoas nos cafés, o povo subindo e descendo a Champs-

Elysées e o burburinho dos boulevards Saint-Michel e Saint-Germain! Gaste 

tempo observando as pessoas no seu ir e vir, no trabalho de rua, nos bares 

e restaurantes, nas lojas, trabalhando ou comprando ou mesmo 

consumindo. Pare nas pontes de Paris para ver o rio Sena subir ou descer, 

ou simplesmente ver os bateau-mouches. Sente-se numa praça, num banco 

da avenida Champs-Elysées, ou ainda na escadaria do Sacre-Coeur em 

Montmartre, pare e o olhe o céu azul de Paris, ou sente-se para um café e 

aprecie a cidade e o seu burburinho. E se chover, ande na chuva, porque 

Paris sem chuva não é a mesma coisa. 

Porque não basta ir à Paris. E preciso viver Paris! 

E só se vive Paris nas ruas, andando, observando, escutando os vários 

idiomas falados em suas ruas. Se gostar de moda, fique atento para o 

grande desfile que rola naturalmente pelas ruas da cidade. Tem de burcas 

à 'haut-couture', passando pelas minis saias que nunca saem de moda, pois 

no inverno ou verão elas se fazem presentes, calças jeans, das roupas 

compradas na Tati ou nas boutiques da rua Faubourg Saint-Honoré.  



Se o seu ramo, ou a curiosidade, recai sobre a moda 'cabelos', Paris é um 

prato cheio. Temos um salão em cada esquina. Nas avenidas, boulevards, 

ruas, travessas. Temos os diversos tipos de cortes, cores, tamanhos, com 

chapéus ou sem, raspados inteiramente ou apenas uma parte; arrepiados, 

para cima, ou para o lado, ou tipo arrumado, rastafári.  

Paris faz a cabeça. E preciso viver Paris! 

E se o seu negócio é cultura, não poupe energias e nem grana. Caia firme 

nos museus da cidade. Se uma coisa que Paris tem, e que o mundo inteiro 

ajuda a construir e manter, é espaço de arte e cultura. Fique atento aos 

artistas que levam a música para as ruas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo dois - relax total 

Malas prontas, bilhetes nas mãos, é hora de partir. Celular ou tabletes nas 

para registrar os momentos e enviar on line aos amigos e família, dividindo 

a alegria e os bons momentos, a beleza da cidade.  

 

Torre Saint-Jacques 

Confira os documentos: passaporte (faça uma cópia para casos de perda 

ou roubos e coloque à parte), bilhetes, use uma 'guaiaca ' com dinheiro e 

cartão de crédito que vão na cintura, e se a agência não te oferecer, faça 

uma, é simples: uma bolsinha de tecido com elástico em volta, se tem 

cheques de viagem não esqueça de anotar os números deles e guarde em 

lugar diferente na bolsa para em caso de roubo poder cancelar informando 

os números.  

Todos os hotéis possuem cofre, e deve ser usado para guardar os pertences 

de valor. O passaporte coloque junto do corpo sempre em lugar seguro. 

Você vai ter uma baita dor de cabeça se perder o documento. Verifique a 

data de validade. E se não tem o documento, é muito fácil pedir um, faça 

os comandos pela internet.  

http://www.policiafederal.gov.br/ 

http://www.policiafederal.gov.br/


Se você é do tipo que gosta de apreciar exposições, óperas, teatros, shows 

musicais, entre na internet e compre antecipadamente os seus bilhetes 

pagando com cartão de crédito internacional. A Fnac também vende os 

ingressos de tudo quanto é espetáculo, teatro, museus: 

 www.fnac.com  

Ah, se vai alugar um carro saiba desde já que não tem estacionamento fácil 

e gratuito em Paris. Garantir uma vaga em Paris para o seu carrinho vai 

custar uma grana legal. Verifique no site do seu hotel se tem 

estacionamento. Se for pegar o carro em um ponto de entrega na cidade, 

certifique-se a loja mais perto do seu hotel (olhe o mapa da cidade no 

Google).  

Agora, se você é do tipo aventureiro, aquele que pega o bilhete, o 

passaporte, a grana, a mala e cai no mundo sem consultar nada antes, vá 

fundo, e divirta-se com os erros e acertos da viagem. Descobrir o mundo 

sozinho também faz parte de uma viagem legal e rende boas histórias para 

contar. 

 

Canal Saint-Martin 

 

 

 



PARIS E 'ARRONDISSEMENTS' - temos 20 Paris dentro de apenas uma. 

                                   

 

Fonte Mairie de Paris – www.paris.fr 

 

Ao contrário do que estamos acostumados, Paris não tem exatamente um 

centro da cidade nos nossos moldes. O formato geográfico forma um 

caracol, partido do meio para as beiras, no contorno da cidade. Veja no 

mapa os números registram os ´bairros´. A prefeitura da capital francesa 

chama-se Hotel de Ville, e fica na região N° 4, ou, 4eme arrondissement. A 

cidade é dividia em 20 arrondissements, ou regiões, e em cada uma delas 

existe uma Mairie, uma prefeitura.  

 

 

 

 



1° Arrondissement-Louvre  

 

 

A região é uma das mais nobres da capital Francesa, disputando toda a 

pompa com a Avenida de Champs-Elysées. É o miolo da cidade. 

 

O Louvre, talvez o palácio mais famoso do mundo, está nesse endereço 

abrigando o museu onde se encontram algumas das mais famosas e mais 

caras obras de arte do planeta: a Monalisa e a Venus de Milos, por exemplo, 

dentre milhares de esculturas e quadros, muitos trazidos pelos 

conquistadores franceses nas suas históricas e trágicas guerras pela 

conquista do mundo. Mona Lisa, possui um espaço quase todo para ela que 

recebe cerca de dois milhões de visitantes por ano. A mais famosa dama foi 

retratada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506. Trata-se do retrato de 

Lisa Gherardini, esposa de Francesco Del Giocondo, mercador de tecidos 

florentino, cujo sobrenome dá à dama do quadro o apelido de La Gioconda. 



A obra foi pintada e não entregue a quem o encomendou. Conta a história 

que Leonardo da Vinci levou a sua Gioconda para a França e que ela 

retornou à Itália através do seu herdeiro, Salai. Ninguém sabe como ela foi 

parar na coleção de François I, rei da França. 

 

Venus de Milos 

Mona Lisa encanta a uns e nem tanto a outros. É preciso conhecer um pouco 

de sua história e da técnica de sua pintura para poder apreciá-la melhor. O 

quadro tem 77 cm x 53 cm. Monalisa guarda segredos? E o seu sorriso 

emblemático?  Em 1911 a obra foi roubada e reencontrada dois anos depois. 

O seu valor é inestimável. Guardada a sete chaves, com a segurança mais 

moderna da atualidade e sempre acompanhada por seguranças ao seu lado, 

o quadro está sempre rodeado de gente de todo mundo curioso e ávido por 

conhecer a tão famosa dama florentina.  

Segundo informações do Museu do Louvre, nenhum outro quadro italiano 

antes da Monalisa apresenta um modelo enquadrado na forma em que ela 

se encontra, em meio corpo, incluindo os braços e as mãos. A modelo 

aparenta estar sentada, e o seu sorrido é o seu atributo. Atrás de si há um 

campo. Visite o site do Museu www.louvre.fr e veja a obra em detalhes e 

com lente de aumento. É maravilhosa. E depois curta a dama ao vivo no 

museu, invista um tempo a contemplá-la e ela estará te acompanhando. 

Dizem que para conhecer direito todo o museu é preciso de no mínimo três 

dias, e muita disposição. O palácio é magnífico. E outra obra que emociona 

é a Venus de Milos lindamente instalada no andar térreo. 

Metrô do Louvre: Linha 1, Palais Royal-Museu Du Louvre ou Louvre Rivoli. 



 

  

Carrocel do Louvre 

 

O conjunto arquitetônico do Louvre inclui o Jardim de Tuileries, a Praça do 

Carrossel em frente à Pirâmide de vidro. O Jardim proporcionará um bom 

descanso. O Carrossel, conta a história, foi construído por Napoleão I no 

lugar do Arco do Triunfo (esses mesmo que está na Champs-Elysées) numa 

época em que o seu governo estava em procedimentos de guerras e que 

não podia dispensar recursos com obras caras. Então, primeiro nasceu o 

carrossel, um mini arco do triunfo. Já o grande arco sendo erguido pouco 

anos depois. Uma dica: se coloque em frente ao Carrossel, a uma certa 

distância, e veja ao longo a união dos dois Arcos do Triunfo. Na projeção 

um encaixa-se dentro do outro. O bom nisso tudo, é que nada foi edificado 

ao longo desse caminho entre os dois monumentos. Divina visão.  

Toda a área é repleta de coisas a fazer. No prédio ao lado do Louvre, no 

número 107 da rua de Rivoli, está o Museu Les Arts Décoratifs, dedicado ao 

design, à moda e aos tecidos, e arte decorativa moderna. Em frente ainda 

do museu, tem o Louvre des Antiquaires, todo um prédio dedicado aos 

antiquários, e no local um restaurante e um café podem ser uma boa opção 

para uma pausa.  



 

Continuando na mesma rua em direção à Praça da Concorde, a dica é uma 

paradinha no restaurante e casa de chás Angelina, onde tem o melhor 

chocolate do mundo e deliciosos doces de Paris. O local existe desde 1903, 

e durante a ocupação nazistas de Paris, a Angelina também foi ‘tomada’ 

pelos alemães. Fique de olho do décor do local, é o fino do fino.  

Angelina: http://www.groupe-bertrand.com 

26, Rua de Rivoli, reservas pelo fone, 01 42 60 82 00 

 

             

 

Não saia ainda da Rua de Rivoli. Ao longo existem várias lojas com diversos 

artigos parisienses e lembrancinhas para os amigos. A via é uma das mais 

http://www.groupe-bertrand.com/


longas da cidade, e inclui muitas lojas de grifes, cafés, restaurantes, 

espa9os de arte alternativos. E ela dará acesso a outros interessantes locais 

turísticos, como o Marais. Em uma de suas pontas encontra-se a praça da 

Concorde e do outro a Bastilha. Gaste tempo nela, é agradável. 

 

Loja na praça Vendôme 

Gaste tempo na Praça Vendôme, uma das mais belas de Paris. Observe a 

arquitetura dos seus imóveis que abrigam famosas grifes e hotel. 

      

Obelisco 

 No obelisco central, edificado por Napoleão I, arte em relevo para contar 

algumas das várias de suas batalhas. Uma homenagem do Imperador aos 



seus soldados, e do alto o próprio Napoleão reina absoluto vestido de 

romano numa reverência ao também colega Imperador Nero, de quem era 

fã. No entorno da praça temos o famoso hotel Ritz, o mesmo onde a falecida 

Princesa Diana passou os seus últimos dias de vida, e várias grifes de peso 

reinam no local. Faça um tour pela praça e não deixe de observar a beleza 

da arquitetura dos prédios que compõem esse fantástico conjunto de 

imóveis. Não existe um pé de alguma coisa verde, mas nem precisa, nesse 

local, pelo menos. A Place Vendôme é uma de minhas preferidas. 

 

  

 

O Palais Royal, o Palácio Real, está na ala norte do Louvre e deve ser 

visitado. Como praticamente tudo na França e em Paris tem a sua razão de 

existir, o Palais Royal também tem a sua história. ”Embora nunca tenha 

sido de fato um palácio real, apesar do nome enganoso, o Palais Royal foi 

construído pelo arquitecto Jacques Lemercier, a mando de Richelieu, a partir 

de 1624. A sua localização corresponde, em parte, à do antigo Hôtel de 

Rambouillet, onde a Marquesa de Rambouillet mantinha um brilhante salon 

frequentado assiduamente por Richelieu. Nesta época era chamado de 

Palais Cardinal. Richelieu deixou-o para a Coroa Francesa”.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lemercier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal_Richelieu
http://pt.wikipedia.org/wiki/1624
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Rambouillet
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Rambouillet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Vivonne
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A3o_liter%C3%A1rio


 

Leia mais: http://pt.wikipedia.org/wiki/Palais_Royal#Origens 

 

Aproveite toda região, passeie pela Rua Saint-Honoré e dê uma olhada nas 

vitrines as grifes badaladas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palais_Royal#Origens


 

 

Contorne o Museu Do Louvre até chegar à avenida que leva dois nomes 

Quai Du Louvre e depois Quai de Tuileries.  Um passeio relaxante à beira 

do Sena, e onde está a Ponte des Arts, um charme feita em madeira, onde 

se tem uma bela vista de Paris. E, seguida passe pelas pontes do Carrossel 

e na Ponte Royal.  

 

Ponte des Arts 

É também nessa região em que se encontra o Les Halles, um antigo 

mercado onde foi construído o Forum des Halles point da juventude, dos 

modernos e onde se encontra um shopping construído para baixo da terra 

e que dá acesso a uma das mais movimentadas estação de metrô de Paris, 

Les Halles. 

Nessa mesma estação de metrô, Les Halles, visite ou assista uma missa na 

igreja Saint-Eustache de preferência num domingo de manhã. A igreja é 



considerada um dos mais belos monumentos de Paris e foi construída entre 

1532 a 1640. Única no seu estilo trata-se de uma catedral gótica e 

decoração renascentista. Tem 33,5 m de altura, 100 m de comprimento e 

43 m de largura.        

 

http://www.saint-eustache.org 

Número 68 da rue Saint-Dennis, está o restaurante e choperia Hall’s Beer 

Tavern (telefone 01 42 36 92 72) um pub simpático, cuja especialidade é 

a cerveja belga e que oferece ainda outras marcas de várias partes do 

mundo. O teor alcoólico também difere e todo o cuidado é pouco. As 

cervejas belgas que são ótimas, mas experimente as francesas, alemãs, 

holandesas... 

 



É no 1º arrondissement que começa a Rue Saint-Denis, uma outra dica para 

quem quer conhecer o um pouco do ‘baffon’ de Paris, e onde estão algumas 

das mais curiosas boutiques da cidade com roupas exóticas, exuberantes, 

sensuais, provocantes...diferentes. É na também na Rue Saint-Denis em 

que se encontram trabalhadores e avulsos representando todas as nações 

do planeta, num ir e vir de transportes de caixas, pacotes, pacotões. É a 

rua da liberdade, da igualdade e, quem sabe, da fraternidade. Caminhe 

tranquilamente e observe esse mundo de Paris. Sem medo. 

 

 

Place Dauphine 

Paris tem uma série de pontes ligando as suas ilhas e os lados direito e 

esquerdo. Passe pela Pont Neuf, atravesse para a Ilha de La Cité e chegue 

à Place Dauphine que está atrás do Palácio da Justiça. A praça espremida 

no meio da cidade, é um charme com os seus prédios contornando-a, e foi 

ai que o famoso ator e cantor francês Yves Montand e Simone de Signoret   

viveram.   



  

O Palácio da Justiça ocupa cerca de um terço da ilha, e no conjunto 

arquitetônico se encontra a Saint Chapelle e a Conciengerie. Durante a 

revolução francesa o Palácio foi a sede do Tribunal Revolucionário, e na 

Conciengerie Maria Antonieta ficou presa e só saiu para a guilhotina. 

  

Conciengerie 



 

A Saint-Chapelle é uma das maravilhas de França. A sua capela é de estilo 

gótico e foi construída no século XIII por Luís IX (o São Luís) e foi projetada 

em 1241, iniciada em 1246 e concluída muito rapidamente, sendo 

consagrada em abril de 1248. Os seus vitrais retratam cenas do antigo 

testamento e da Paixão de Cristo.  

 

 

Pont Neuf 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a


2° Arrondissement - Bourse (Bolsa de Valores)  

A região não faz parte de programas feitos para turistas, mas vale a pena 

ser visitada. A área é comercial, portanto onde encontramos os parisienses 

e outras pessoas que chegam ao local para fazer compras em atacado para 

revender em suas lojas nas mais diversas cidades do país. Trata-se de um 

grande centro comercial a céu aberto, para onde convergem as ruas 

Daboukir, du Caire, Reaumur, 4 Septembre, Du Sentier, Alexandrie e 

adjacências.  

Compras: Portanto, para as compras, uma dica é essa região cuja estação 

de metrô é Sentier ou Reaumur Sebastopol. 

  

Bolsa de Valores 

A sede da Bolsa de valores de Paris está aqui nesse endereço, 2 Rue de la 

Bourse. Em 1808, Napoleão I colocou a pedra fundamental para a 

construção do Palácio  de Brongniart, projeto do arquiteto  Alexandre 

Théodore Brongniart, destinado a abrigar a Bolsa de Valores de Paris, uma 

instituição considerada de utilidade pública. A sua inauguração aconteceu 

somente em 1826.  

http://bourse-paris.fr 

De um lado desse quarteirão, estão os Boulervads de Capucines e des 

Italiens, que ajudam a fazer o contorno do segundo arrondissement. As 

ruas começam pertinho da Ópera de Paris. O Boulevard des Capucines 

compõe uma das telas do artista Claude Monet.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/1808
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Brongniart
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Th%C3%A9odore_Brongniart
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Th%C3%A9odore_Brongniart


 

     

Boulevard des Capucines 

Ainda nesse mesmo arrondissement, vamos ao entroncamento dos 

Boulervards de Bonne Nouvelle, Boulevard de Saint Dennis e Sebastopol, 

estão duas preciosidades de Paris pouco mostradas aos turistas. Conhecidas 

como as Portes de Saint-Denis, os dois arcos foram concebidos em 

homenagem as vitórias do rei Luiz XIV na Holanda e a sua construção 

começou em 1672. Duas pérolas da arquitetura e da arte francesa do século 

XVII. O cronista e desenhista Gabriel de Saint-Aubin marcou para sempre 

a beleza das duas portas de Saint-Denis. 

                  

Obras de Gabriel de Saint-Aubin 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.journaldespeintres.fr/IMG/jpg/Cat31PorteSaintDenis.jpg&imgrefurl=http://www.journaldespeintres.fr/article.php3?id_article=123&usg=__KdwyDC342D7Fgg1Mcaqwdhf_xrI=&h=514&w=334&sz=40&hl=pt-BR&start=1&sig2=yMJt2ANZG4mbd9TDvhmuBQ&um=1&itbs=1&tbnid=_pFvk5sjhWKOQM:&tbnh=131&tbnw=85&prev=/images?q=portes+de+saint+denis+de+gabriel+de+saint+aubin&um=1&hl=pt-BR&sa=G&tbs=isch:1&ei=XKq2S_bwJI7-M6j88JoJ


 

 

Portas de Saint-Denis 

O elo entre esse arrondissement e o próximo, é o Boulevard de Sebastopol, 

outra grande e movimentada avenida de Paris. Uma caminhada é bom 

programa. 

 

 

 

 



3° Arrondissement – Temple 

 

Esse é um dos pedaços de Paris que cerca a Praça da República, ou ‘Place 

de La Republique’. O local é um dos mais animados e populares de Paris, 

e palco para muitas manifestações na cidade pela sua simbologia 

republicana. O grande espaço em torno da Escultura Republicana é o 

preferido por políticos e sindicalistas para realizarem os seus eventos e 

manifestações.  

 

Monumento à República Francesa construído em 1879 



Nada em Paris é feito, construído, criado ou modificado por acaso. E a Place 

de La Republique é um exemplo de que a história se faz no presente para 

quem vai viver no futuro. Além disso, a palavra MEMÓRIA para os franceses 

tem importante significado: não deixar ser esquecido os fatos que 

constituem o país e os franceses. E a Constituição da República Francesa é 

um divisor de águas entre o fim do império e um novo país onde a trilogia 

de sua bandeira não será esquecida, e servirá de exemplo para muitos 

povos: Liberté, Égalité et Fraternité, ou Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. 

Assim, a Praça da República é o ponto máximo do bairro que, ainda oferece 

aos turistas, um vasto mercado de lojas, cafés, restaurantes, 

quinquilharias. Digamos que o arrondissement não é tipicamente turista, 

mas quem quiser conhecer Paris no seu jeito parisiense de ser, deve dar 

uma passada pelo local. O ‘quartier’ abriga um importante museu o de Arts 

e Metiers, arte e trabalho, com um acervo do universo do trabalho, das 

artes e ofícios. 

Mas, estando na Republique – Metrô de mesmo nome ou ainda Temple – 

faça mais um esforço e caminhe pelos Boulevards do Temple, Filles Du 

Calvaire e Beaumarchais, pois esse caminho vai te levar para um dos mais 

interessantes e importantes locais da capital: a Bastilha. E ai, não perca 

essa emoção de estar no ponto máximo da história da Revolução Francesa. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9


4° Arrondissement - Hôtel de Ville (Prefeitura de Paris) 

 

 

 

Este é o um dos locais, acredito, depois da avenida Champs-Elysées, mais 

frequentado de Paris.  É o Marais com todo o seu charme e beleza. 

Começamos pelo seu maior símbolo: o Hotel de Ville de Paris. 

Hotel de Ville de Paris - Hotel em francês não é somente o local onde a 

gente vai se hospedar, é também a prefeitura da cidade. Cuidado, pois 

prefeitura é a sede da Polícia de Paris ou Prefecture de Paris. E Mairie 

também é prefeitura. Comece visitando o Hotel de Ville de Paris onde, em 

sua imensa calçada, acontecem grandes e importantes eventos políticos, 

sociais, culturais e esportivos. O prédio também abriga sala de exposições, 

fique atento para ver se rola alguma expo interessante.  É possível visitar 

o prédio com horário marcado. A prefeitura de Paris se instalou nesse prédio 

no século XIII, exatamente em 1537 quando os empresários da época 

assumiram a administração da cidade e coube a um deles, Éttiene Marcel a 

gestão. A praça tão badalada já foi chamada de praça da Greve, um local 

de manifestações populares e suplícios públicos. 



 

O Hotel de Ville é um cartão postal da cidade luz, mas certamente uma das 

mais marcantes fotos foi registrada pelas lentes do fotógrafo Robert 

Doisneau, o Beijo do Hotel de Ville de 1950. 

 

 



Depois de muitos anos o mistério da legendária foto foi revelado. Doisneau 

teria recebido a tarefa de falar do amor em Paris e, meio que sem 

inspiração, pediu a um casal de estudantes de arte dramática que posasse 

para a foto. O amor do casal durou o tempo do clic da foto que, aliás, foi 

leiloada em 2005 pela quantia de 184.960 euros. 

www.paris.fr 

Nessa região há uma infinidade de coisas a fazer, e tente extrapolar os 

guias. Na ilha de la La Cité está a Notre Dame cuja ponte abriga, agora, os 

famosos cadeados dos enamorados que passam pela cidade.   

 

Aqui também se encontra a Ilha de Saint-Louis, onde prédios residenciais e 

pequenos comerciantes disputam um exíguo espaço de Paris, tornando o 

local um charme. Na praça da Catedral está o Hotel Dieu, um dos mais 

importantes hospitais da capital francesa. Atrás da Notre Dame tem o 

pequeno parque que leva o nome do Papa João XXIII, perfeito para um 

repouso e um lanchinho à moda francesa, sanduíche de baguette com vários 

recheios, mas experiente os tipicamente da terra: os de queijo e de rosbife 

e uma bebida de sua preferência, tudo vendido por todos os cantos. Aprecie 

a arquitetura da igreja desse ângulo, bem diferente de sua fachada.  



A missa aos domingos, das 18hs, é disputada pelo público e normalmente 

rezada pelo arcebispo de Paris.  

 

 

Esse arrondissement está espremido entre o Boullevard de Sebastopol e a 

Praça da Bastilha, cercado de importantes e movimentadas ruas e 

boulevards, praças, museus e centros culturais.  

Aqui também temos o Centro Cultural George Pompidou, o mais importante 

espaço de arte moderna e contemporânea da cidade. A sua arquitetura já 

é uma atração à parte, e a sua praça é sempre palco de eventos e 

manifestações artísticas e políticas.  

Centre Cultural George Pompidou – Metrô linhas 1, Hotel de Ville ou 11, 

Rambuteau 

www.centrepompidou.fr 

No quartier temos o Marais que deve ser visitado à pé. Lojas, galerias, 

museus, igrejas, cafés e restaurantes estão à disposição dos turistas. Para 

quem gosta de comprinhas, aproveite a loja de departamentos BHV, que 

está em frente ao Hotel de Ville. 

E para finalizar as dicas desse ‘arrondissement’ nada melhor do que 

programar um passeio com direito a um descanso na Place de Vosges, puro 

charme de Paris.  Os Metrôs mais próximos são Saint-Paul e Bastilha. O 

http://www.centrepompidou.fr/


conjunto arquitetônico da praça é outra atração com residências, galerias, 

restaurantes e cafés. 

  

 

Place des Vosges 

 



 

5° Arrondissement - Panthéon (Quartier Latin) 

 

Estamos apenas no quinto arrondissement. E ainda tem viajantes que 

programam viagem a Paris por 3, 4 ou 5 dias. É melhor guardar o dinheiro, 

economizar, para ir à Cidade Luz e ficar pelo menos 10 dias.  

No cinquième, nessa região, está localizada uma das ruas mais 

movimentadas de Paris e ponto de referência para muitos outros locais: o 

Boulevard Saint- Germain. 

 

O Quartier Latin é o famoso local dos movimentos estudantis e, claro, onde 

se encontra a famosa Sorbonne. É um centro nervoso de Paris, porque 

abriga outras universidades e instituições de ensino e também uma 

infinidade de pequenos hotéis a preços, normalmente, mais em conta. No 



‘bairro’ tem bares, cafés, restaurantes, pubs, boates, discotecas, e uma 

infinidade de lojas e boutiques, tornam o local borbulhante, vivo. É um 

movimento de gente sem fim dia e noite. 

 

 

Sorbonne 

Para começar as nossas dicas, temos a charmosa Rue de Mouffetard - 

Metrô Censier Daubenton - com o mercado, cafés, restaurantes, as 

lojinhas, floriculturas. É onde os moradores vão para as compras. 

Vale um passeio bem agradável no Jardin des Plantes - Metrô Austerlitz 

ou Jussieu - que na primavera e verão fica divino, todo verde e florido, 

com ar fresco e próprio para um repouso. O local é um grande jardim 



botânico e está na beira do Sena. Nesse encontra-se o Museu Nacional de 

História Natural que abriga um enorme dinossauro (as crianças adorarão).  

 

http://www.mnhn.fr 

No mesmo local aproveite para visitar o Museu de Mineralogia e Geologia 

de Paris que abriga uma coleção de belas  pedras preciosas, semi preciosas, 

ouro, prata, cristais e quartzos. Uma boa parte das rochas são provenientes 

do Rio Grande do Sul e Minas G  erais. 

 

http://www.mnhn.fr/


 

 

Bem pertinho temos as Arenas de Lutèce construídas no século I, que são 

um anfiteatro gallo-romano que na época podia receber 17 mil 

espectadores. 

 

Arenas de Lutèce 



Caminhando de retorno pelo Sena no Quai Saint-Bernard, o turista passará 

pela Faculdade de Ciências e chegará ao Instituto do Mundo Árabe que 

possui uma interessante arquitetura e fica na Place Mohammed V, ex-rei de 

Marrocos. Ele reúne museu, cinema, música biblioteca e, claro, está voltado 

para as culturas árabes.  

 

Fachada do instituto 

Para os artistas, é uma região propícia para comprar materiais para as 

artes, pintura, etc. Também para quem estuda medicina existe uma 

infinidade de lojas e livrarias prontas para atender as necessidades dos 

estudantes. Por ser uma área estudantil, o que existe de interesse para esse 

público rola aqui. 

Para não esquecer anote na agenda outras dicas: visitar o Pantheon, as 

Thermas de Cluny e a Grande Mesquita de Paris. A Mesquita oferece visitas 

guiadas.  

http://www.mosquee-de-paris.org 

A Rua de La Huchete fervilha de dia ou de noite. Ela é pequena, mas 

adorável com a sua permanente ‘confusão’ de gente que entra e sai por ela. 

Já teve os seus áureos tempos, com vários restaurantes gregos onde se 

podia quebrar pratos à moda grega, atualmente proibido pela 

municipalidade. Hoje, os restaurantes são em número bem menor, alguns 



sem música ao vivo, mas com boa comida. Os sanduíches gregos são bem 

vindos pelos turistas. 

 

Rua de La Huchete 

 

 



6° Arrondissement - Luxembourg (Jardins e Palácio) 

 

Esse arrondissement é cercado por ruas badaladas da capital francesa: 

Boulervard Saint-Michel, Raspail, Saint-Germain e de Montparnasse, e as 

ruas de Sèvres, Du Cherce-Midi, de Rennes e de Saints-Pères. Além dessas, 

temos a Rua de Vaugirard considerada a maior – em extensão – da cidade. 

Portanto, o movimento nesse local é intenso com inúmeras lojas, cinemas, 

cafés, restaurantes – um dos mais famosos é o Café La Coupole, 

imortalizado por personalidades conhecidas como Jean-Paul Sarte, Simone 

de Beauvoir entre outros. Se quiser um passeio diferente nessa região, 

caminhe pela rua Du Cherche-Midi, ela é silenciosa, charmosa e residencial. 

Um pouco da cara de Paris. 

 



Na área está localizada a praça Saint-Súplice, que também dá nome a Igreja 

citada no livro e filme O Código da Vince. Tome um café no local e aprecie 

a arquitetura parisiense do entorno. 

 

Saint-Sulpice 

Mais próximo está a praça Saint-Germain-de-Prés, com a igreja que leva o 

mesmo nome. Dê uma parada em um dos vários cafés das proximidades, 

caminhe pelas pequenas ruas do entorno e irá descobrir mais um pouco do 

charme de Paris. Passe pela rua de Seine e Dauphine e veja a Paris das 

artes nas inúmeras galerias e lojas do local. No Carrefour Buci tem 

restaurantes, um mercadinho, cafés, gaste tempo na rua Saint-André-des 

Arts. Divirta-se no Boulevard Saint-Germain, é tudo de bom. 



 

 

 

Place Danton 

 



E bem no meio desse espaço está a rua des Grand-Augustins, caminhe em 

direção ao rio Sena e observe ao lado esquerdo uma casa onde uma placa 

indica que ali viveu o grande pintor Pablo Picasso quando fez a obra 

Guernica, e na mesma casa morou Balzac. 

                  

 

 



Uma das maravilhas de Paris certamente é o Jardins de Luxembourg, onde 

o Palácio incluído no conjunto arquitetônico e cultural merece ser visitado. 

Dois momentos podem ser imemoráveis no Jardin de Luxembourg: na 

Primavera quando o verde e o colorido das inúmeras flores nos levam a 

suspirar, e o outro é no Outono quando todo o seu frescor se esvai 

preparando o local para o frio do Inverno. É o meu canto predileto em Paris. 

 

 



 

7° Arrondissement – Palácio Bourbon 

 

 

 

Para começar esse arrondissement temos que falar da ponte Alexandre III, 

um luxo só! A mais elegante e de onde se pode ver um magnífico pôr do 

sol em Paris. O nome é uma homenagem ao czar da Rússia, Alexandre III, 

que em 1896 lançou a pedra fundamental para a sua construção. A ponte, 

junto com o jardim e o edifício dos Invalides, forma um dos mais belos 

cartões postais da capital francesa. De lá se tem uma bela vista da torre 

Eiffel, principalmente no horário do por do sol. 



 

Esse é um dos mais belos locais de Paris, não somente porque abriga a 

badalada torre Eiffel, mas também guarda o túmulo de Napoleão I no Museu 

‘des Invalides’. Marca uma parte da história das artes com Auguste Rodin e 

Camile Claudel. É um bairro ‘trés chic’ e que vale à pena ser conhecido 

caminhando. 



 

O Pensador e o Beijo de Rodin estão no museu na rue de Varenne 

O ‘bairro’ é ladeado pelo rio Sena, contornado pelas avenidas Quai Brandly 

e Quai d’Orsay, e onde estão dois dos maravilhosos museus da cidade que 

levam os nomes dessas vias. Mas o 7º Arrodissement é também uma área 

nobre politicamente: abriga a Assembléia Nacional e a Câmara dos 

Deputados que estão em prédios de arquitetura invejável e o gabinete do 

primeiro ministro francês no Hôtel Matignon, na rua de Varenne.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Matignon


 

Museu D´Orsay 

O Museu Militar, que fica nos Invalides, guarda um pouco da história 

vitoriosa da França em suas imemoráveis batalhas e seus generais, entre 

eles, Napoleão I. O endereço é Esplanade des Invalides, 129, rue de 

Grenelle. Metrô linhas 8, 13 e RER C. O jardim é convidativo a um 

repouso, faça isso e dê uma boa cochilada para recompor as energias. Outro 

jardim de fazer inveja, é o da torre Eiffel e que tem ao fundo a Escola Militar. 

É um local, bem residencial, charmoso e nas caminhadas observe bem os 

prédios e as suas imensas portas, com detalhes para as fechaduras, e em 

muitos cantinhos existem pequenos jardins dispostos com árvores e 

bancos. 



                 

Para quem gosta de fazer compras de produtos de excelente qualidade e super 

na moda, o setième arrondissement é um prato cheio, ou dar uma paradinha 

para repouso.  

 

 

 

 



8° Arrondissement - Elysée  

 

Ah! Avenue de Champs-Elysées ! A mais bela do mundo, há quem diga. A 

grande passarela do planeta em suas duas largas calçadas. Sem 

discriminação, sem distinção e o mundo se encontra aqui, na Champs-

Elysées.  O terceiro metro quadrado mais caro do mundo, o segundo é 

Causeway Bay, Hong Kong e o primeiro é, claro, a 5e Avenida de New York. 

 

Esse espaço entre o Arco do Triunfo e a Praça da Concorde, é a Paris mística, 

a Paris que leva ao sonho, a do amor e da moda, do romance, a Paris da 

conquista...a conquista de todos os habitantes do planeta. 



 

Mais uma vez as mãos do general Napoleão I passam por aqui. O que seria 

da Champs-Elysées sem o Arco do Triunfo, construído pelo Imperador para 

comemorar as vitórias de sua grande armada em 1836. Ali está o túmulo 

do soldado desconhecido, aquele que morreu em defesa da Pátria e obriga 

os chefes dos poderes mundiais a dar uma passadinha para depositar flores 

na mais respeitosa tradição. É na Champs-Elysées que no dia 14 de julho, 

o dia da queda da Bastilha, os desfiles militares acontecem e os civis tem a 

oportunidade de ver o chefe de estado da França se apresentando em carro 

aberto. 

 



 

A grande praça onde está o Arco chama-se Étoile, estrela. São nada mais, 

nada menos, que 12 avenidas desaguando na praça Étoile, o que nos leva 

uma vastidão de carros, ônibus, motos, transitando em torno do Arco do 

Triunfo. A França considera os seus heróis de guerras e às suas batalhas, a 

tal ponto que as vias que estão no entorno levam nomes de vitórias como 

Friedland, Iéna, Wagram ou dos seus generais, Carnot, Foche, Kléber, 

Marceau. 

 

O Arco do Triunfo e a Champs-Elysées são um espetáculo!  Não se pode 

dizer que está em Paris sem passar por aqui. O monumento das vitórias 

tem 50 metros de altura e 45 de largura, e entre as imagens que compõem 

as suas esculturas em alto relevo está a Marselhesa símbolo da República 

Francesa, e nele estão gravados os nomes de 128 batalhas e 558 generais. 



 

O 8º arrondissement é muito mais do que a sua famosa avenida. Nesse 

poderoso e super chic, estão ainda dividindo espaços o poder político 

francês com as sedes do Estado, na avenida Matignon e o  Palácio de 

Elysées, com o outro poder, o da moda. As mais badaladas maisons de 

estilistas que mandam no comportamento das mulheres e homens do 

mundo inteiro se encontram nessa área.  

  

Palácio Elysées 

É uma concentração de riquezas de fazer inveja. Nesse espaço estão os 

Museus do Petit e Grand Palais. Pegue um mapa da cidade e vá passear  

nas avenidas e ruas: Montaigne, George V, Marceau, Marbeuf, Faubourg 

Saint-Honoré, Marigny, Haussmann, Franklin Roosevelt, la Boetie, de 

Monceau...  



 

Não desperdice oportunidades de apreciar os belos jardins da região  

sempre repletos de tulipas. Aliás, Paris e toda a França capricham nos 

jardins durante a temporada primavera/verão. 

    

 

E para terminar as dicas para a avenida Champs-Elysées: não importa a 

época em que esteja em Paris, pare, sente-se em um dos bancos e observe 

o sobe e desce da passarela, e veja os representantes de várias nações do 

mundo desfilando um pouco de sua cultura, claro, cada um à sua maneira. 

Esteja antenado para ouvir os diversos idiomas falados e, muito cuidado 

com o que falar, pois pode ter um brasileiro ou um irmão de língua 



portuguesa por perto. O nosso Santos Dumont morou nessa avenida e uma 

placa indica exatamente o prédio de número 102. O Brasil está na Champs-

Elysées e no 8eme. 

 

       

 

No arrondissement estão duas das mais belas igrejas de Paris, a Madeleine 

– Madeleine, Metrô  linhas 8, 12 e 14, e Saint Philippe Du Role metrô de 

mesmo nome, linha 9. 



 

Igreja da Madeleine 

Num ponto extremo do ‘quartier’, mais ao Norte de Paris, está a Gare Saint-

Lazare, a primeira das estações parisienses, construída em 1837, 

responsável pela linha que vai para a Normandia e Gran-Betanha. É a 

segunda em movimento na capital, transportando mais de 100 milhões de 

pessoas por ano. Vale à pena uma visita para conhecer a sua arquitetura e 

fotografar a praça dos relógios, e nos horários de pico ver o movimento de 

franceses que chegam e saem de Paris.  

Metro Saint-Lazare, linhas 3 9 12 13 14, RER E. 

 



 

Gare Saint-Lázare 

 

 

 

 



9° Arrondissement – Opéra 

 

O ‘quartier’ é mais conhecido como a Paris Vitrine. E, também, onde se 

respira o ar da cultura. 

 E o local que abriga uma das mais famosas casas de espetáculo, o Palácio 

Garnier, ou a Opéra de Paris, o templo da arte lírica e da coreografia. Não 

fique apenas de fora fazendo fotos de sua fachada e escadas. Aproveite 

para visitar o seu interior, e a tarifa varia entre 9 e 12,50 euros dependendo 

de onde gostaria de ir. E, se for amante das artes, visite o site e veja a 

programação, compre o seu bilhete pela internet e aproveite o espetáculo. 

Metrô Opéra, linhas 3, 7, e 8, RER Auber. 

www.operadeparis.fr 

  

Opéra Garnier 

http://www.operadeparis.fr/


No entorno da Praça de L’Opéra existem mil e umas coisas a fazer, compras, 

cafés, restaurantes, e a ver. A avenida de l’Opéra é uma atração à parte. 

Por onde se anda, o visitante deve também olhar para cima, para apreciar 

a arquitetura dos prédios, as suas janelas, as grades de ferro, ricamente 

decoradas. Conheça o tradicional Café de La Paix, do Intercontinental hotel, 

e olhe a fachada também. 

 

As vitrines das lojas da região não são à prova de bolso e bolsas. Portanto, 

reserve os euros para gastar nas grandes lojas de departamento Lafayette 

e Printemps, os templos do consumo.  

 

Cúpula da Galerie Lafayette 



Outra dica é o Museu Grevin, o museu de cera de Paris, que fica no 

número10, do boulevar  Montmartre. Metrô Grands Boulevards, linhas  

8 ou 9. 

www.grevin.com 

Nunca é demais, dizer para se ter cuidados por onde anda, mas nesse 

‘quartier’ a atenção deve ser redobrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grevin.com/


10 ° Arrondissement - Enclos Saint-Laurent 

 

O arrondissement não atrai as atenções dos visitantes. Mas o ‘quartier’ é 

de grande importância para os cidadãos parisienses. Na área existem três 

hospitais em funcionamento e reúne duas importantes estações de trem de 

Paris, a do Leste e a do Norte. Nesse pequeno espaço de Paris, existem 

quatro igrejas, e nada menos que sete teatros. Parte do local faz divisa com 

a Praça da República. 

Uma curiosidade: é um dos pontos de Paris onde se encontram um grande 

número de imigrantes, se destacando os do oriente. A minha dica é para 

quem gosta de artigos indianos, visitar a rua Faubourg Saint-Dennis onde 

inúmeras lojas vendem os mais diversos artigos da Índia, incluindo música, 

DVDs e alimentos.  Pesquise pois as melhores lojas vendem tecidos, roupas 

e bijuterias indianas de encher os olhos. Nesse caso o Metrô é Gare Du 

Nord. 

 

Interior de um café no 10º arrondissement 



11° Arrondissement – Popingourt 

 

O local forma um quadrilátero espremido entre três interessantes locais de 

Paris: A Praça da República, a da Bastilha e a Praça da Nação. As suas 

estatísticas demográficas indicam que o ‘bairro’ tem mais de 150.000 

habitantes, sendo considerado o mais densamente habitado da vila de Paris, 

são mais de 42 mil habitantes por quilômetro quadrado ou quatro 

habitantes por metro quadrado. 

 

Bastilha 



O ‘onzième’ no passado já abrigou importantes personalidades conhecidas 

no mundo inteiro como o poeta Paul Verlaine, Max Jacob e Pablo Picasso e 

o escritor Alain-Fournier fez seus estudos no Colégio Voltaire. 

 

Uma outra curiosidade do ‘onzième’ é que ele possui o maior número de 

estações de metrô em seu espaço, um total de 25, o que faz com que tenha 

o melhor serviço de transporte público da capital da França. O bairro é 

servido pelas linhas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 do metrô, proporcionando aos 

seus moradores  a possibilidade de se deslocar para qualquer canto de Paris 

a partir dessas linhas. 

 

E para quem quiser conhecer essa intensa aglomeração de bicicleta, a 

prefeitura disponibiliza nada menos que 59 pontos estratégicos de ‘Velib’. 

Nada mal.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_2_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_3_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_5_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_6_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_8_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_9_du_m%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_11_du_m%C3%A9tro_de_Paris


 

 

 

 



12° Arrondissement -  Reuilly 

 

Vale à pena circular por Nation, para conhecer a avenida do Trone que liga 

o bairro à Cours de Vincennes. O nome das colunas se deve a Louis XIV e 

Marie-Thérèse d’Autriche, em comemoração ao casamento do casal. 

 

Nesse ponto tem um restaurante conhecido, Marco Polo, onde no inverno o 

prato principal aos sábados é a bouillabaisse, uma sopa à base de peixe e 

aromatizado, típica da região do mediterrâneo da França, e uma beleza para 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_d%27Autriche_(1638-1683)


esquentar o corpo, além de ser bem apreciada. Marselha é a cidade mais 

conhecida pela bouillabaisse. 

 

Metrô Nation, linhas 1, 2 e 6.  

A região é agradável, servida por muitos cafés e restaurantes, bem 

residencial, arborizada, e uma boa caminhada nos levará diretamente à 

Bastilha. 

E para quem pensa que Paris é uma festa somente para os adultos, agora 

segue uma dica para os pequenos: o Aquário Tropical de Porte Dorée, 

construído durante exposição mundial de 1931, para mostrar ao público a 

fauna aquática das ex-colônias francesas. A coleção conta com cerca de 5 

mil animais e 300 espécies. Ao longo dos anos, o aquário ganhou 

importância e novos moradores, entre eles a Piranha das águas doces da 

Amazônia. Metrô Porte Dorée, linha 8. 

Palais de la Porte Dorée - Aquarium Tropical 

293, avenue Daumesnil  



www.aquarium-portedoree.fr 

Para os amantes da sétima arte tem a Cinemateca Francesa. O mundo do 

cinema passa por aqui, com projeções, exposições, restaurações de filmes, 

festivais de cinema. O novo prédio da cinemateca foi inaugurado em 2005. 

Cinémathèque Française 

51, rue de Bercy 

www.cinematheque.fr 

Metrô Bercy, linhas 6 e 14. 

E, por fim, nesse ‘quartier’ uma surpresa a quem visita Paris, e quer ver 

algo diferente. É Bercy Village. Nascida de um projeto de aproveitamento 

comercial de uma parte de Paris, Bercy Village, conserva a riqueza de seu 

passado histórico, oferecendo aos seus visitantes uma pausa para o 

passado. Graças ao seu espaço arquitetônico ainda conservado, e às áreas 

de pedestres, o seu comércio, restaurantes e animações culturais, este local 

conserva a sua característica de convivência, de trocas e prazeres que ainda 

podemos encontrar nas pequenas vilas francesas. 

  

www.bercyvillage.com  

Bercy Village 

28, rue François Truffauf 

Metrô Cour Saint-Émilion, linha 14. 

 

 

http://www.bercyvillage.com/


13° Arrondissement - Gobelins Leste e Oeste 

 

O arrondissement, muito residencial, é um pedacinho de Paris que atrai 

pouca a atenção do turista. Porém, os amantes da literatura podem anotar 

no caderninho uma visita à Biblioteca Nacional François Mitterrand.  A 

Biblioteca Nacional Francesa conta mais de sete séculos de história, passa 

por inúmeras dinastias, guerras, revoluções, crises econômicas, mas dentro 

dela as páginas escritas marcam os grandes e importantes momentos do 

país, da Europa e do mundo. 

Dedique tempo visitando as modernas instalações da BNF, e as suas novas 

tecnologias. Foi aberta ao público em 1996. O projeto foi idealizado pelo 

então presidente François Mitterrand, que dá nome ao sacro espaço da 

literatura francesa e mundial. 

 

Bibliotheque National François Mitterrand 

Endereço : Quai François-Mauriac 



www.bnf.fr   

Metrô Bibliotheque François Mitterrand, linha 14 e RER C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14° Arrondissement – Observatoire 

http://www.bnf.fr/


 

O ‘quatorzième’ tem um dos locais mais simpáticos e agradáveis de Paris, 

preferidos pelos turistas para se hospedar: Alésia, cujo metro leva o mesmo 

nome. A região é calma, tranquila, com um aspecto bem de bairro e servido 

de pequenos comércios, bares, restaurantes, floriculturas e pertinho de 

Denfert-Rochereau, ou a praça dos leões. Os hotéis da região costumam ter 

bons preços. Para quem gosta de programas diferentes visite as 

Catacumbas de Paris. 

 

Denfert-Rochereau 



Além de tudo, Denfert-Rochereau está próximo de Montparnasse, ‘bairro’ 

notabilizado pelos notívagos de antigamente, artistas, escritores famosos 

que badalavam a região, como Jean-Paul Sartre.  Em Denfert pode-se pegar 

o metro RER B para ir ao aeroporto Charles de Gaule. 

Outro programa legal é passear pelo Parque de Montsouris, que fica 

praticamente em frente à Cidade Universitária, uma extensa área que reúne 

as representações de vários países em um só local, abrigando estudantes 

do mundo inteiro. Fazer um passeio pela Cité Universitaire é bem legal. 

Metrô Cité Universitaire, linha RER B 

 

Cité Universitaire 

 



 

Parque Montsouris 

 



 

15° Arrondissement -  Grenelle Oeste et Vaugirard Leste 

 

O quinzième é um bairro extremamente familiar, cheio de charme. Para 

quem está acostumado a grandes feiras e exposições, é nesse local em que 

encontramos o Parque de Exposições da Porta de Versailles, 

compreendendo oito pavilhões distribuídos em 220 mil metros quadrados.  

 

Torre de Montparnasse 



 

Do lado Leste do ‘bairro’ está Montparnasse com todo o seu esplendor de 

outrora e fama internacional conquistada graças aos famosos que 

frequentaram os bares, restaurantes ou moraram no local. Além disso, está 

situada nesse local a outra torre que disputa com a Tour Eifel os olhares 

sobre os ares de Paris. A Torre de Montparnasse tem 56 andares e uma 

vista de 360 graus da cidade luz. Em 38 segundos um elevador transporta 

o visitante até ao alto, 196 metros de altura. A Torre de Montparnasse mede 

210 metros, enquanto que a Eifel mede 312 metros até o finalzinho. 

 

Paris é uma festa, e a festa se passa também em Montparnasse. Deixe a 

vida te levar.  

 

 

 

 

 



16° Arrondissement - Passy e Auteuil Sul 

 

O ‘sezième’  é sim o local dos chics e famosos, onde um pequeno Studio de 

menos de 20 metros quadrados pode custar a bagatela de 180 mil euros. 

Além dos mais, é onde está um dos mais importantes monumentos 

mundiais, a Torre Eiffel, construída para compor a exposição mundial de 

1889, e comemorar o centenário da Revolução Francesa.  

 

www.tour-eiffel.fr 

 

http://www.tour-eiffel.fr/


Todo o local é agradável de passear, de aproveitar o ócio. Nada de pressa 

e nem programas pré-estabelecidos. Por ser extremamente residencial, à 

noite se torna um canto bucólico de Paris, onde um dos melhores programas 

é, certamente, conhecer a gastronomia francesa dos grandes chefs 

instalados na região e visitar as feiras livres do bairro. 

 

 

 



 

 

 

Vista aérea do Trocadéro 

 



17° Arrondissement -  Batignolles-Epinettes Leste e Monceau-Ternes a 

Oeste 

 

Fazendo limites entre o oitavo e dezoito arrondissement, esse ‘bairro’ 

praticamente não atrai tanto os visitantes que passam por Paris. É um 

‘quartier’ bem residencial a nordeste da Capital. 

Restaurantes movimentam o local destinados a moradores e trabalhadores.  

Suba pelo Boulevard de Clicy e faça uma boa caminhada curtindo o bairro 

boêmio de Paris, que é o 18º arrondissement, a nossa próxima parada. 

 

 

 

 

 



 

18° Arrondissement – Montmartre 

 

Claro que nessa região o destaque é a basílica do Sacre-Coeur e as suas 

escadarias que tanto encantam aos visitantes nessa colina. É quando se 

encontram o sacro e o profano e todos aqueles que se consideram ateus, 

religiosos, incrédulos, carolas, católicos, muçulmanos, judeus. Enfim, é o 

espaço místico e ecumênico e dos mais importantes pontos turísticos de 

Paris. De lá a vista panorâmica da Cidade Luz é divina a 127 metros de 

altura. Invista um tempinho e passei pela colina de Montmartre.   

e  



Nas suas escadarias se juntam artistas, cantores, músicos, gente que 

buscam curtir o ar da cultura. Um funicular e um pequeno ônibus estão à 

disposição para transportar até ao alto os visitantes, mas prefira as 

escadas. Ao lado a igreja – mais conhecida pelos parisienses como ‘bolo de 

noiva’ por conta de sua arquitetura com contornos romano-bizantino – está 

a Praça do Tertre, que ainda tenta manter o charme e o pitoresco da vida 

dos artistas do local. O pequeno e disputado quadrado, artistas e cavaletes 

encantam, mas não é fácil: em cada 1 metro quadrado dois artistas 

trabalham alternadamente. 

  

 

Na rua des Abbesses o artista plástico Juarez Machado mantém o seu 

atelier, uma espécie de consulado brasileiro, onde os conterrâneos gostam 

de se encontrar. Claro, quando há espaço na movimentada agenda de 

Juarez que anualmente faz uma exposição em Paris.  



 

Além disso, quem viu o filme ‘O Fabuloso destino de Amèlie Poulin’ poderá 

identificar algumas das locações, como o café e a quitanda da rua des 

Abbesses. Audrey Tautou, a atriz principal, e toda a equipe passaram três 

meses na região gravando. O local é repleto de livrarias e possui também 

cinemas, galerias e teatros, o que o torna um ponto de encontro de gente 

interessada em arte e nos boêmios de plantão.  

O marché Saint-Pierre, é uma grande loja de tecidos, que fica na rua 

Steinkerque, na parte baixa da Basílica. 

 



 

 O Moulin Rouge a sua história com as suas dançarinas mais belas do 

mundo, nos remete a Paris. A casa existe desde 1889 e sobrevive a tudo e 

a todos. Visite o site e conheça a casa que passou por duas guerras, 

vivenciou dois séculos, uniu o a burguesia com o popular e fez muita, mas 

muita gente, sonhar. Na internet voce encontra os valores para os jantares 

e espetáculos.  

www.moulinrouge.fr 

 

www.moulinrouge.fr 

O Moulin Rouge fica na avenida de Montmartre,82. 

Metrô Blance, linha 2. 

 

 

 

http://www.moulinrouge.fr/
http://www.moulinrouge.fr/


19° Arrondissement - Buttes Chaumont Norte e Sul 

 

Aqui, o bom mesmo é o Parque de La Villete, um complexo de área de lazer 

composta por um centro musical e de espetáculos, o Zenith e a Cidade da 

Musica, e o parque das Ciências e da Indústria, onde o destaque é a Geode. 

É o espaço das crianças, e um bom programa para quem leva os pequenos 

para essa viagem. Claro que os adultos também vão gostar. A ciência a 

serviço do conhecimento. 

 

www.cite-sciences.fr 

http://www.cite-sciences.fr/


 

Cidade da Música 

Metrô Porte de la Villette, linha 7. 

 



 

20° Arrondissement – Ménilmont 

 

Nesse ‘quartier’ o que se destaca ao visitante é o famoso cemitério Père-

Lachaise, onde estão sepultados os restos mortais de personalidades 

famosas como Edith Piaff, Oscar Wilde, Amedeo Modigliani,  Gertrude Stein, 

Allan Kardec, Isadora Duncan, Maria Callas, Marcel Proust, Fréderic Chopin,  

Dominique Ingrés, entre outros. 

 



 

O Père de la Chaise foi confessor de Luiz XIV e morava na colina de mesmo 

nome. O cemitério foi inaugurado em 1804 e ainda conserva árvores e 

castanheiras do seu antigo domínio jesuíta. O local recebe visitas do mundo 

inteiro e não se espante ao encontrar pessoas sentadas tranquilamente em 

seus bancos descansando ou lendo um livro. Não fossem as tumbas, 

milhares delas magníficas, o local poderia ser muito bem um parque. Ele 

fecha nos dias de feriados. 

 

 Faça uma visita virtual pelo site www.pere-lachaise.com 

Metrô Pére Lachaise, linhas 3 e 6. 

Feira e mercado das pulgas em Paris e nos arredores existem milhares 

deles. É um divertimento à parte para quem quer comprar, ou mesmo para 

quem não pretende gastar um tostão. No limite do bairro 20eme, já colado 

no boulevard Peripherique, aos sábados, domingos e segundas-feiras tem 

uma grande feira onde franceses, árabes e o mundo vendem de tudo. Um 

mercado das pulgas e um setor de antiquário onde pequenas relíquias 

podem ser encontradas. Metrô Porte de Montreuil, linha 9. 



 

Mediateca 

 

Agora, boa viagem e aproveite cada cantinho e cada minuto da Cidade 

Luz! 

Nesse site darei outras dicas de lugares interessantes de Paris. 

Aguarde. 

 

 

 

 

 

 


