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Natureza

1. Os Jardins à Francesa

Os jardins foram inteiramente redesenhados entre 1662 e 1674 
pelo arquiteto paisagista Le Nôtre, que criou o Grand Parterre 
(relvados de traçado geométrico e formal), Le Jardin de la 
Dauphine (Jardim da Delfina)  e Le Boulingrin (relvado onde se 
praticava um jogo com bolas de metal).  

2. La Cuvée des Grottes (A Colheita das Grutas)

Atravesse o Jardim Inglês para regressar ao Pequeno Terraço 
(Petite Terrasse) e admire, logo abaixo, os 1850 pés de videira : 
duas variedades de uvas com as quais se produz um Pinot Noir, 
dando continuidade a uma tradição com 13 séculos de existência.

3. La Table d’Orientation (a Mesa de Orientação)

Colocada a 84 metros de altitude, esta mesa com planta de  
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Saint-Germain-en-Laye conta-se entre as mais interessantes 
cidades históricas dos arredores de Pa-ris. Teve a sorte de ter 
herdado o antigo tecido urbano da Idade Média e conservado 
ruelas sinuosas e becos que remontam a épocas muito 
anteriores ao século XVII.

Seja muito bem-vindo à nossa cidade!

Emmanuel Lamy

Prefeito de Saint- Germain-en
-Laye.
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orientação oferece-lhe uma vista pano-
râmica excepcional do oeste parisiense. 

4. O Terraço ( La Terrasse)

Entre 1668 e 1675, Le Nôtre criou um 
conjunto de jardins próximo aos dois 
castelos: o Castelo-Velho de François I e o 
Castelo-Novo de Henri IV (este castelo e 
seus jardins foram completamente demolidos no final do século 
XVIII).
Le Nôtre completou sua obra com a construção de um terraço 
de 30 metros de largura e 2400 metros de comprimento. O 
balaustre em ferro forjado foi instalado entre 1857 e 1871.

5. O Carvalho dos Ingleses (Le Chêne des Anglais)

Junto à Demi-Lune (Meia-Lua).
Era junto a este carvalho, ante uma imagem da Virgem, que 
Jaime II de Inglaterra e VII da Escócia vinha rezar. Este rei viveu 
exilado em Saint-Germain-en-Laye de 1689 até à sua morte em 
1701.
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6. Carvalho de François Ier (Le Chêne de François I)

Parcela 204, seguindo o itinerário do Sentier des Oratoires 
(Trilho dos Oratórios) assinalado com cor azul, a árvore 
encontrava-se à esquerda, a poucos passos da Etoile des 9 
Routes (Entroncamento das 9 Ruas). Era uma das mais antigas 
árvores da floresta e ficou conhecida pelo nome de Francisco I, 
porque este rei, grande caçador, por ela passava muitas vezes 
ao dirigir-se para o pavilhão de caça que mandara construir na 
La Muette. A esta parte da floresta dá-se o nome de Petit Parc 
(Pequeno Parque) e foi mandada murar por Francisco I para 
que os príncipes ali pudessem passear a salvo de ladrões e de 
lobos.

7. O Jardim Inglês (Le Jardin Anglais)

Em 1845, o prolongamento da linha férrea atravessou o Grand 
Parterre. A estação foi instalada em frente ao Castelo, no local 
onde se situava uma das fontes projetadas por Le Nôtre. 
Esta perda foi compensada pela criação do Jardim Inglês em 
terreno subtraído à floresta por ordem do rei Luís Filipe.
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Reis e Soberanos em Saint-Germain-em-Laye

Luís VI, O Gordo (Louis VI)

Por volta de 1122, Luís VI mandou construir um 
castelo fortificado no planalto florestal de Laye,    
cuja vista domina uma curva do rio Sena.

São Luís (Luís IX)  (Saint Louis)

A capela do Castelo foi mandada construir em 
1238 a pedido de Luís IX (canonizado São Luís) e 
prefigura a Sainte-Chapelle de Paris, construída 
alguns anos mais tarde.

Carlos V (Charles V)

A torre de menagem (Donjon) do Castelo é o único vestígio da 
época medieval e do castelo fortifi-cado construído no século 
XIV e incendiado durante a Guerra dos Cem Anos.

Francisco I (François I)

O Castelo-Velho (Château-Vieux) foi mandado construir a seu 
pedido por Pierre Chambiges que utilizou as fundações já 

existentes e nele integrou 
a capela. As salamandras 
(emblema adotado por 
Francisco I) evocam a sua 
pessoa nas salas do castelo. O 
estilo renascentista é evidente 
no pátio interior. 



Office de Tourisme de Saint-Germain-en-Laye

Henrique II — Henrique IV (Henri II — Henri IV)

Henrique II mandou construir, na extremidade do atual 
terraço, o Castelo-Novo (Château-Neuf) e seus jardins que 
só seriam concluídos no reinado de Henrique IV. Do Castelo-
Novo resta somente o Pavilhão Henrique IV, atualmente um 
hotel-restaurante.

Luís XIII (Louis XIII)

Encomendou pinturas e quadros a Poussin, Lebrun, Simon 
Vouet e Stella para ornamentar a capela do Castelo.

Luís XIV (Louis XIV)

Nascido e batizado no Castelo-Novo em 5 de setembro de 
1638, estabelece residência habitual no Castelo-Velho de 
1666 a 1681. Em 1682 incumbe Jules Hardouin Mansart 
de acrescentar cinco pavilhões de ângulo com o objetivo 
aumentar a capacidade de acolhimento.
Encomenda também a construção do Château du Val.

Luís XV (Louis XV)

A igreja, encomendada em 1683 
por Luís XIV, foi construída de costas 
voltadas para o Castelo (nessa época 
as igrejas deviam estar orientadas para 
nascente). Em 1765, Luís XV incumbe 
Potain de novo projecto que só viria a 
ser concluído em 1827. « Desorientada 
», a igreja apresenta-se desde então de 
frente para o castelo.

Posto de Informações Turisticas
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Napoleão I (Napoleão Bonaparte) (Napoléon I)

Madame Campan, primeira dama de 
companhia de Maria Antonieta, fundou em 
Saint-Germain um prestigioso internato 
para meninas. Entre as suas alunas mais 
conhecidas, destaca-se a enteada de 
Napoleão, Hortência de Beauharnais 
(futura mãe de Napoleão III). Reconhecido, 
o imperador en-trega-lhe a direção da 
primeira escola de órfãs da Legião de 
Honra, em Ecouen.
Durante o Primeiro Império, o Castelo funcionou como Escola de 
Cavalaria de 1809 a 1812.

Luís XVIII (Louis XVIII)

Criou as companhias das Gardes des Corps (Guarda Real que 
assegurava a defesa da família real), que recebiam instrução no 
Manège Royal (Picadeiro Real), sala de 50 m por 18 m, construída 
em 1816, cujo telhado está assente sobre uma magnífica 
estrutura de madeira semelhante ao casco in-vertido de um 
navio.

Napoleão III (Napoléon III)

Em 1862, criou o Museu de Antiguidades Célticas e Romanas no 
Castelo-Velho, que foi restaurado pelo arquiteto Eugène Millet 
em 1867.

Pontos Turísticos e Museus

Prever um dia inteiro para visitar todos os locais.



A- Château-Vieux (Castelo-Velho)

Foi construído pelo arquiteto Pierre Chambiges, a pedido de 
Francisco I, que aproveitou as fundações de forma pentagonal 
do castelo edificado por Carlos V, no séc. XIV. Chambiges 
incluiu também a capela construída em 1238 no reinado de 
São Luís. Francisco I e seus sucessores ali passaram muitas 
temporadas. Luís XIV, que nasceu a 5 de setembro de 1638 
no Castelo-Novo (do qual poucos vestígios restam), fixou a 
sua residência principal em Saint-Germain-en-Laye de 1666 
a 1681.

Saint-Germain-en-Laye passou a ser, 
então, a sede do governo do reino. O 
aspecto geral do centro da cidade data 
dessa época. Napoleão III entregou 
a restauração do Castelo-Velho a 
Eugène Millet que mandou demolir 
os pavilhões acrescentados por Luís 
XIV. O Imperador criou em 1867 o 
Museu de Antiguidades Célticas e 
Galo-Romanas.

B- Musée D’Archéologie Nationale (Museu Nacional de 
Arqueologia)

O acervo arqueológico do Museu traça a vida do homem 
em França desde as suas origens até à Idade Média, por um 
período de quase um milhão de anos. Atualmente, o museu 
possui a maior coleção de arte pré-histórica do mundo e uma 
das mais ricas coleções arqueológicas da Europa.
No museu estão expostos cerca de trinta mil objectos, entre 
os quais a famosa Dama de Brassempouy, descoberta na 
região de Landes.
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C- Igreja Saint-Germain

O edifício atual foi consagrado em 1827. Tal como os dois 
precedentes, foi construído no local do pequeno priorado, 
dedicado a Saint Germain e a Saint Vincent, na qual nasceu Saint-
Germain-en-Laye no início do século XI. Desde o seu peristilo, 
domina um vasto espaço que se estende do parque do castelo 
até o Jardin des Arts onde se situa o moderno teatro municipal 
Alexandre Dumas.

D- Residência de Claude Debussy

Primeiro espaço de exposição permanente dedicado a 
Claude Debussy (1862-1918), um dos maiores compositores 
franceses, cuja obra inovadora marcou uma etapa importante 
da história da música. Na residência onde nasceu, apresentam 
-se objetos pessoais e documentos iconográficos que contam 
a sua vida, sua obra e suas afinidades artísticas; assim como as 
grandes tendências da época. Temporada musical, exposições 
temporárias, ateliês educativos. 

E- Museu departamental Maurice Denis « Le Prieuré »

O museu está instalado na antiga residência de Maurice Denis 
(1870 – 1943), pintor e teórico do grupo dos Nabis. 
Nele está exposta uma coleção de obras de artistas 
simbolistas, pós-impressionistas e da escola de Pont 
-Aven. Podem apreciar-se as pinturas de Maurice Denis 
bem como as obras de Gauguin, Bernard, Sérusier, 
Bonnard, Vuillard, Ranson, ...



F- Praça dos arcos

Estas casas, formando um conjunto bastante homogêneo, 
foram construídas no início do século XIX (1820 para os arcos). 
Do outro lado, encontrava-se o antigo mercado de trigo e 
farinha, construído em 1770 e que foi substituído pela “La 
Poste” (os correios) em 1911.
O atual “Marché Neuf” (mercado novo) se instala na Praça dos 
Arcos desde 1776, no lugar do cemitério que foi removido 
para o oeste da cidade (cemitério antigo). O mercado continua 
sendo ainda hoje um ponto central e animado da cidade.

Posto de Informações Turisticas Office de Tourisme de Saint-Germain-en-Laye
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Casas de História

Tempo do trajeto: 1 hora e 30 minutos

1. Local de Partida - Posto de Informações Turísticas  

No n° 38, rue au Pain 
Casa do século XVII à qual foi acrescentado um andar no século 
XVIII. Como muitas casas modestas do centro da cidade, 
foi construída de acordo com um modelo elaborado pelo 
arquiteto do rei, Pierre Le Muet (1591-1669): o edifício 
tem duas partes separadas por um pátio e com fachada 
voltada para uma rua muito estreita. O pátio possui um 
poço. A ver: uma magnífica escadaria de madeira e a casa 
onde nasceu Claude Debussy em 1862.

2. Rue de la Salle 

É uma das ruas pedestres mais antigas da cidade, existia desde 
1542, mas só foi assim nominada em 1640. A primeira hipótese 
para a origem do nome da rua é que viria de uma linhagem de 
Capitães Governadores de Saint-Germain-en-Laye, nos séculos 

XVI e XVII.
No nº 16: a casa mais antiga da cidade, casa 
medieval em enxaimel (estrutura de madeira 
aparente do século XVI). 
No n° 18: ”Hôtel des Maréchaux de Villeroy” 
- Residência nobre dos Marechais de Villeroy 
cujo proprietário foi Nicolas de Neuville, duque 
de Villeroy, (1597-1685). Grande restauração 
feita em 1980.



3. Rue du Vieil Abreuvoir 

Na entrada desta rua, em frente ao castelo, se encontrava um 
grande bebedouro para animais (datado de 1547), que foi 
demolido no século de XVIII para facilitar a circulação.
No n° 24: “Hôtel dit de la Feuillade” - Residência nobre 

denominada “de la Feuillade”, 
pertenceu a Jean Bertrand de 
Masgontier, oficial designado ao 
quarto do Rei (1708 ).
No n° 23: Hôtel de La marquise 
de Maintenon - Residência muito 
modesta construída em 1643, e 
adquirida em 1680 pela marquesa 
de Maintenon. O balcão foi 
acrescentado em 1880.
No n° 22:  “Hôtel dit du duc de 
Montausier” - Residência nobre do 
duque de Montausier, imóvel do 

século XVII bastante remodelado no século XIX. Pertenceu 
ao Duque de Montausier (1610 -1690), preceptor do Delfim 
(herdeiro do trono). O Marechal Lyautey residiu nesta casa 
entre 1887 e 1891.

4. Rue des Coches 

No nº 17, o Hôtel de Guise (Residência nobre de Guise), um 
belo exemplo de residência, entre pátio e jardim, reconstruído 
no século XVIII, teria pertencido a Henri de Guise, neto de 
Henri I conhecido como Balafré («com Cicatriz no Rosto», em 
português).

Posto de Informações Turisticas Office de Tourisme de Saint-Germain-en-Laye
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5. Rue des Vieilles Boucheries 

Esta via estreita abrigou o mercado de carne, desde a Idade 
Média até o século XVII.

6. Cour Larcher

Sua entrada se encontra entre os números 40 e 42 da rua de Paris. 
As antigas casas foram construídas sobre porões abobadados, 
vestígios da Maison-Dieu, fundada por Regnault, o antigo 
arqueiro do rei Philippe Auguste em 1225.

7. Allée des Récollets 

A partir de 1620, a pedido do padre e de uma assembleia de 
habitantes, Louis XIII aceitou ceder aos religiosos Récollets 
(Recoletos), o terreno onde se situava a antiga Maison-Dieu do 
século XXIII, já em ruínas, com a condição de que o culto a Santo 
Elói fosse mantido.

8. Rue Voltaire

No n° 2: Hôtel de Fieubet (Residência nobre de Fieubet): a casa foi 
ampliada e ornamentada por Gaspard de Fieubet, conselheiro 
do Rei Louis XIV e chanceler da Rainha. Ele comprou-a em 1670 
e revendeu-a em 1693. Um segundo andar foi acrescentado em 
1790.

9. Rue Saint-Pierre

Ver: «Hôtel de Folard»
Ver proximidades: «Hôtel de Navaille» ( Residência nobre de 
Navaille)
A fonte denominada “de Colbert” foi desmontada da rua de la 
Surintendance em 1970 quando se deu a construção do RER e 



foi reinstalada na praça, pela prefeitura, em 1988. O fundo 
deste beco é interessante dado à diversidade das casas e dos 
telhados.

10. Rue du Gast

Desde o século XVII esta rua deve seu nome a uma família de 
grande renome, cujos membros tinham ofícios importantes 
e notáveis na época de Louis XIV : um de seus membros é 
procurador da capitania, um outro é oficial florestal do rei. 
No n° 6, a fachada apresenta um pequeno nicho com São 
Cristóvão. Em frente, desde 1980, um portão de ferro forjado 
substitui um antigo muro e permite avistar os jardins do Hotel 
de Créquy, residência nobre edificada entre o pátio e o jardim. 
Sua entrada se encontra entre os números 10 e 12 da Rue de 
Paris. A casa do século XVII foi transformada e ampliada no 
século XVIII e em 1979/80.

11. Rue du Vieux-Marché 

François I institui as feiras e os mercados por cartas patente no 
dia 13 de Abril de 1528 e manda construir o primeiro mercado 
coberto em 1543, estimulando assim o comércio da cidade.
Cria o “grande cruzamento” na intersecção atual das ruas au 
Pain / de Paris / du Vieux Marché.

12. Rue des Louviers 

Na altura do n° 34 do Impasse(beco) dos Louviers, um nicho 
abriga uma estátua de São Pedro. 
O termo “Louviers” pode ter origem numa deformação 
da palavra “Louvetiers” (caçadores de lobos nomeados 
oficialmente) ou ainda ser derivado do nome de negociantes 
de tecidos originários da cidade de Louviers.
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13. Rue des Ecuyers 

Pode descobrir na fachada situada em frente da escola, 
o brasão dado por Louis XVIII, um berço sobre fundo 
azul e dourado, a fim de honrar o nascimento de seu 
antepassado, Louis XIV.
Você vai desembocar na rue de la  République,  com um 
conjunto de prédios dos séculos XIX e XX dos dois lados 
da  rua. Ao fundo, em perspectiva, destaca-se a igreja de 
Saint-Germain.

14. Rue des Bûcherons 

Antes de seguir pela rua, volte-se e admire o peristilo com quatro 
colunas jônicas e frontão triangular da capela construída por 
Antoine-François Peyre em 1788 para o Instituto Saint-Thomas 
-de-Villeneuve, instituição de ensino desde 1698.
A entrada situa-se no n° 15 da rua dos “Louviers” : “Hôtel de 
Soissons”( mansão de Soissons) palácio entre pátios e jardins 
construído por Eugène-Maurice, conde de Soissons e sua esposa  
Olympe Mancini (1639-1708).
No n° 10: memórias do “Hôtel de Reims”(Mansão de Reims), 
residência dos cardinais Barberini e Le Tellier, no século XVII.
No n° 7: memórias dos pequenos estábulos do Rei.

15. L’Hôtel de Ville (Prefeitura)

A prefeitura instala-se em 1842 num imóvel 
construído em 1777 no lugar do Hôtel  de La 
Rochefoucault (Mansão da Rochefoucault).
A sala dos casamentos conservou seu aspecto 
típico do fim do século XIX (1895).



16. Hôtel de Noailles 

Esta suntuosa residência dos três duques 
de Noailles, que foram governadores 
de Saint-Germain até a Revolução, foi 
construída no fim do século XVII por 
Hardouin Mansart, num terreno de 40 
hectares. Com o loteamento deste terreno, 
uma via foi criada em 1836, atravessando 
o corpo central do edifício. As duas alas 
ainda existem e estão nos n° 10 e n° 11 rue 

d’Alsace. Mozart aí hospeda-se em 1778.

17. Rue Roger-de-Nézot

No n° 9: construído no século XVII, o Hôtel  de Bontemps alojou 
Alexandre Bontemps, primeiro camareiro do Rei “Sol”. Portão e 
pátio pavimentado.
Caminhe ao longo dos jardins do Domínio Nacional, do castelo 
que abriga o Museu de Arqueologia Nacional e da Igreja em 
frente para chegar à Praça André Malraux .

18. Place Charles de Gaulle 

A sua frente, descubra dois magníficos prédios residenciais 
construídos entre 1754 e 1758 no lugar das duas mansões 
Conti e Soubise.

Arrivée / Chegada
Estas fachadas que viu resumem, em sua variedade, as 
diferentes épocas do nosso passado, e representam uma bela 
página do grande livro da história de Saint-Germain-en-Laye.
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Informações sobre os locais

 Musée d’Archéologie Nationale 
(Museu Nacional de Arqueologia) 
Château de Saint-Germain (Castelo de Saint-
Germain)
Telefone : 01 39 10 13 00
Aberto todos os dias das 10h às 17h00 exceto terças-feiras 
De 1° de maio a 30 de setembro: sábados, domingos e feriados 
de 10h a 17h00
Tarifa completa: 9 €    -    Tarifa reduzida: 7,50 € 
Gratuito para pessoas com menos de 26 anos, estudantes e para 
todos no primeiro domingo de cada mês 

Musée Départemental Maurice Denis Le Prieuré (Museu 
Departamental Maurice Denis « Le Prieuré »)

2 bis, rue Maurice Denis
Telefone : 01 39 73 77 87
Aberto de terça-feira a sexta-feira das10h às 17h30
Fins de semana e feriados até 18h30
Fechado 1° de janeiro, 1° de maio e 25 de dezembro
Tarifa completa: 4,50€    -    Tarifa reduzida: 2,50€ 
Gratuito no primeiro domingo do mês

Maison Natale Claude Debussy (Casa Natal de Claude 
Debussy)

38, rue au Pain
Telefone : 01 30 87 20 63 (informações)
Aberto de terça-feira a sábadosdas 14h às 18h00
(de Novembro a Abril das 14h às 17h30)
Fechado às segundas, domingos e feriados
Entrada livre

i
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Domaine National 

Terraço e jardins do Castelo de Saint-Germain
Aberto todos os dias das 8h às 17h durante o inverno e das 8h 
às 20h durante o verão (no máximo 21h30 em junho / julho)
Horários variáveis todos os meses, indicado nas grades de 
entrada do parque
Entrada livre

Office de Tourisme 

Maison natale Claude Debussy
38 rue au Pain
01 30 87 20 63 
info@saintgermainenlaye-tourisme.fr
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Alta temporada: de maio a setembro
Segunda-feira das14h às 18h
Terça-feira a sexta-feira das 10h às 13h e das 
14h às 18h
Sábado sem interrupção das 10h às18h
Domingos e feriados das 9h às 13h

Baixa temporada: de outubro a abril
Terça-feira a sábado das 10h30 às 13h e das 
14h às 17h30
Sábado sem interrupção das 10h30 às 18h
Fechado domingo, segunda-feira e feriados

i

Zevisit

→ www.saintgermainenlayegreeters.fr
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Créditos fotográficos:
Capa: Photothèque de l’OT de Saint-Germain-en-Laye,David Blondin – CRT PldF
Interior: Ville de Saint-Germain-en-Laye, Musée Claude Debussy, Musée 
départemental Maurice Denis, Musée d’Achéologie nationale, M. Chevalier-Joly, 
Photothèque de l’OT de Saint-Germain-en-Laye,M. C.Roche, G. Chevalier, D. 
Simon, A. Rougeot.
Texto: baseado na ideia origina do OT com participações do Musée Claude 
Debussy – Musée Departamental Maurice Denis – Musée d’archeologie Nationale 
– J.Berlie – M. Cachera – traduction : groupe usuphone d’Accueil International.

i
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