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E eis mais um conselho de Melusina para os principiantes: o parque municipal tem uma área de jogos de aventura, onde os amigos de 
Melusina gostam de se encontrar para se divertirem. Nele existe, entre outras coisas, um enorme barco de piratas. Peçam indicações até lá 
no Luxembourg City Tourist Office! Esperamos voltar a receber-vos, em breve, no Luxemburgo, juntamente com as vossas famílias!
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Visitas guiadas 
regulares

• City Promenade

• Circuito Wenzel

• Casamatas do Bock

•  Palácio Grão-Ducal 
(no verão)

• Visitas sazonais

Visitas guiadas com 
guia privado

Apetece-lhe uma visita per-
sonalizada ou, simplesmen-
te, um guia privado para  
1 pessoa ou até 25 pessoas 

Propomos 30 circuitos  
em até 25 línguas com os 
nossos guias!

CONHEÇA AS NOSSAS OUTRAS OFERTAS

30, Place Guillaume II
L-1648 Luxemburgo
T. (+352) 22 28 09
touristinfo@lcto.lu
luxembourg-city.com

 Olá, caras crianças,
 Nós, o conde Siegfried e a sereia Melusina, convidamo-
-vos a juntarem-se a nós para um apaixonante passeio à 
descoberta da cidade-fortaleza do Luxemburgo. Quere-
mos apresentar-vos as mais fascinantes curiosidades e 
permitir que se familiarizarem um pouco com a história 
desta cidade com mais de mil anos.

Enquanto Melusina faz das suas no vale do Alzette – ela 
virá juntar-se a vocês mais tarde neste vosso passeio 
cheio de aventuras –, eu tentarei mostrar-vos a minha 
fortaleza.

Infelizmente, já não há muito para mostrar. No entanto, 
as ruínas oferecem uma impressão incrível das constru-
ções fortificadas de outrora.

Vamos apresentar-vos várias curiosidades sobre a  
cidade e faremos sempre uma pergunta sobre elas.

Convidamo-vos a indicar os números vermelhos que 
correspondem às soluções da última página, de forma 
a completarem o código de acesso solicitado. Depois 
de responder corretamente a todos os enunciados, o 
código de acesso permitir-vos-á abrir o cofre-forte do 
Luxembourg City Tourist Office (place Guillaume II).  
Há uma surpresa à vossa espera!

O conde Siegfried e a sereia Melusina esperam que se 
divirtam durante a vossa visita de descoberta à cidade 
do Luxemburgo.

 PARTAM À DESCOBERTA DA CIDADE  
DO LUXEMBURGO E GANHEM A VOSSA  
RECORDAÇÃO PESSOAL!

A lenda de Melusina 
 A fundação da cidade do Luxemburgo pelo conde  
Siegfried em 963 está estreitamente ligada à  
personagem da sereia Melusina. Ela aceitou  
casar-se com o conde sob condição de poder  
dispor livremente de todos os sábados.

Passado alguns anos, o ciúme acabou por levar o  
primeiro conde do Luxemburgo a quebrar a promessa 
que havia feito e a seguir Melusina nas imponentes  
casamatas do Bock para aí a observar discretamente.  
Foi assim que, num certo sábado, viu os membros  
inferiores de Melusina transformarem-se em cauda  
de peixe, que ela mergulhava na água às escondidas.

Depois de reparar que Siegfried a observava, Melusina 
desapareceu nas águas do Alzette. O conde não voltou, 
nunca mais, a ver a sua amada.

CITY PROMENADE  
FOR KIDS
Uma visita à cidade do  
Luxemburgo na companhia do  
conde Siegfried e da sereia  
Melusina



 Dente Furado 9  
 Do outro lado da rua, junto ao Dente  
Furado, há uma torre isolada à qual é  

possível subir. Aqui, podem deixar que  
vos contem a história de uma personalidade 
considerada como um dos pais fundadores  

da União Europeia: Robert.

  Qual é o apelido deste Europeu  
que nasceu no Luxemburgo em 1886?

11  Marche-aux-Poissons
O mercado de peixe é o quarteirão mais antigo da cidade. Conta  
com inúmeras casas antigas, que revelam o aspeto da antiga  
cidade. É nesta praça que foi construído um museu, que alberga  
nomeadamente um dos pavimentos em mosaico mais bem  
conservados da época romana.

  Completem o nome oficial do museu (em francês, fazendo refe-
rência à saliência em pedra que se encontra à frente do edifício).

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’

No Marché-aux-Poissons, poderão também descobrir uma frase em 
luxemburguês: “Mir wölle bleiwe wat mir sin”. Tentem descobrir o que ela 
significa!

Sigam agora ao longo do Palácio Grão-Ducal para voltar à place  
Guillaume II, até ao balcão do Luxembourg City Tourist Office, onde pode-
rão introduzir o seguinte código de acesso no teclado do cofre-forte. Terão 
direito a uma recordação pessoal do Luxemburgo, desde que indiquem a 
combinação de números correta (com as respostas aos enunciados 1, 2, 
3, 4, 6 e 8).

4  Place de la 
Constitution

A Praça da Constituição distingue-se 
pelo obelisco com, no seu topo, uma 
estátua em ouro chamada Gëlle Fra 
(mulher de ouro). Este monumento 
foi erigido depois da Primeira Guerra 
Mundial, para homenagear os 
soldados luxemburgueses caídos no 
campo de batalha. Depois de ter sido 
destruído durante a Segunda Guerra 
Mundial, foi reconstruído em 1985.

1  Place Guillaume II
Esta praça ostenta o nome do rei dos Países Baixos, Guilherme II, que era 
também grão-duque do Luxemburgo. Viveu há mais de 150 anos. Uma 
estátua equestre que o representa domina a praça.

  O que é que o antigo soberano do Luxemburgo tem na mão 
direita?

1. Uma espada           2. Uma pomba           3. Um chapéu

3  Place d'Armes
Agora, estão, por assim dizer, 
na ”sala de estar da cidade”, 
a Praça de Armas. Inúmeros 
bares e esplanadas convidam 
à descontração. No centro da 
praça, existe um coreto onde há 
concertos quase todos os dias 
no verão. O grande edifício que domina a praça é o “cercle  
municipal”, construído em 1905. Está ligado a outro edifício por  
uma passagem em vidro.

  O que se encontra dentro do “cercle municipal”?

1. Um salão de festas              2. Uma sapataria

 3.  As casamatas

5  Catedral “Notre-Dame de Luxembourg”
A catedral é a maior igreja da cidade. Dentro deste venerável edifício, vão 
descobrir inúmeros brasões de cidades que faziam antigamente parte do 
Luxemburgo. O recinto da catedral está dedicado à veneração de uma 
estátua da Santíssima Virgem, com quase 400 anos. Todos os anos, em 
abril-maio, muitos Luxemburgueses fazem a peregrinação para virem 
adorar a Nossa Senhora do Luxemburgo. Durante este período de pere-
grinação, designado por Octave, a vizinha place Guillaume II recebe um 
mercado de feirantes, chamado Mäertchen.

  Quantas torres tem a catedral?

7  Lëtzebuerg City Museum
Atrás da Corniche, a ”mais bonita varanda da Europa”, passam pela  
entrada traseira do Lëtzebuerg City Museum. Este museu conta a história  
da cidade, do início até aos dias de hoje. Na fachada mais clara do  
terceiro edifício a contar da direita, identifique, por cima do segundo andar, 
uma data que começa por 17.

   De que ano se trata?

17

Continuem agora até ao berço da cidade do Luxemburgo, o rochedo do 
Bock. Foi aí que o conde Siegfried construiu o seu castelo em 963. Deu-lhe o 
nome de Lucilinburhuc (pequeno castelo). Foi este o termo que deu origem 
ao nome atual da cidade e do país: Luxemburgo.

Podem passear pelas ruínas da antiga fortaleza e aproveitar as vistas sobre 
o vale do Alzette, na companhia dos vossos pais. Percebem agora o motivo 
pelo qual Siegfried e Melusina ficaram tão fascinados por este sítio, ao ponto 
de decidirem, há mais de mil anos, construir o seu castelo deles em cima 
desta enorme formação rochosa?

Subam até ao miradouro, onde descobrirão um quadro circular. O círculo 
exterior deste quadro indica as distâncias que separam o Luxemburgo de 
outras cidades europeias.

  O que é que a ”mulher de ouro” tem nas mãos?

1. Uma esfera de ouro              2. Uma coroa de ouro
3. Um livro de ouro

Qual é o c digo de acesso ao cofre-forte?

10  Igreja de São Miguel
A igreja de São Miguel é a igreja mais 
antiga da cidade do Luxemburgo  
(o edifício original remonta ao século 10). 
Uma estátua do arcanjo Miguel  
encontra-se erigida diante da igreja  
(do lado esquerdo da entrada).

   O que é que São Miguel tem no 
braço esquerdo?

O recinto tem uma série de vitrais inte-
ressantes, que contam a movimentada 
história da igreja, do ano 987 até aos 
dias de hoje.

Procurem uma bola de canhão na torre 
de igreja de São Miguel!

Parabéns e divirtam-se no Luxemburgo!

8  Rochedo do Bock
O rochedo do Bock alberga galerias subterrâneas que, na altura da fortaleza, 
podiam acolher milhares de soldados com os seus cavalos.

  Como se chamam estas galerias subterrâneas fortificadas?

1. As catacumbas             2. As casamatas
3. Os buracos de canhões

Sabiam que, originalmente, estas galerias subterrâneas se estendiam por  
23 quilómetros e que ligavam os primeiros bastiões e obras fortificadas entre 
eles? Durante 8 meses, viveram nelas soldados austríacos que enfrentavam 
as tropas revolucionárias francesas, em 1794 e 1795.

2  Palácio Grão-Ducal
A estátua do rei e grão-duque Guilherme 
II está virada para o Palácio Grão-Ducal,

residência oficial do grão-duque do 
Luxemburgo. Construído na Idade Média, 
este edifício era inicialmente a câmara 
municipal, antes de se tornar sede do 
governo. É aí que, desde finais do século 
XIX, o grão-duque mora e trabalha.

No verão, é possível visitar as magníficas 
divisões do palácio. Para saber se o 
soberano está em casa, basta ver se a 
bandeira está hasteada no cimo da torre.

  Que animal está representado no brasão do grão-ducado,  
fixado no parapeito em ferro forjado da varanda?

1. Uma águia                2. Um leão               3. Um pelicano

6  Place de Clairefontaine
Esta praça acolhe o monumento da grã-duquesa Carlota (a avó do  
atual monarca), que se distinguiu pelo seu empenho durante e após a  
Segunda Guerra Mundial, e que era uma soberana muito apreciada  
pelos Luxemburgueses.

  Completem a duração do reinado da grã-duquesa, indicando  
o ano assinalado no pedestal em mármore do monumento.

 Entre 1919 e 

Indiquem o último dos quatro números do código, debaixo do 6.

               H        M


