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Cemitério militar
português
em Richebourg
l’Avoué
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ONDE COMER
E O QUE FAZER
BrasserieComptoir44
Restaurante central com
menus entre 19 e 34 euros.
Prove o pato com puré e
abóbora e o petit gateau
com espuma de baunilha. I

A cerca de 30 minutos
de Lille, em Richebourg
l’Avoué, há um cemitério
que preserva a memória de
1831 (238 desconhecidos)
soldados portugueses que
morreram durante a I Guerra
Mundial e que estavam sepultados noutros cemitérios
franceses. Este cemitério militar, exclusivamente português, construído nos anos 30,
e desenhado pelo arquiteto
Tertuliano Lacerda Marques,
integra ainda o Altar da Pátria,
um grande memorial que pretende homenagear a memória dos portugueses que caíram em defesa do país. I
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Maison Meert
Nasceu em 1761 – em 1980
foi classificada monumento
histórico – e tem os melhores bolos e chocolates
de Lille. I
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Place du
Général-de-Gaulle
Aproveite para apreciar a pacatez de Lille num dos cafés
desta praça, também conhecida por Grand Place. I

1. CEMITÉRIO PORTUGUÊS DE RICHEBOURG
L’AVOUÉ PRESERVAAMEMÓRIADE 1831 SOLDADOS 2. LAPISCINE, EM ROUBAIX: MUSEU DE ARTES APLICADAS COM UMAANTIGAPISCINAMUNICIPAL 3. VILLACAVROIS CONSTRUÍDAEM 1932

MUSEU LENS-LOUVRE
EXTENSÃODEPARISA40QUILÓMETROSDELILLE
EM LENS, a 40 quilómetros da cidade
de Lille, nasceu uma
ext e n s ã o d o M u s e u d o
Louvre de Paris. O Louvre de
Lens, que no último ano recebeu mais de um milhão de visitantes, está aberto seis dias
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por semana, com entrada gratuita à exceção das exposições
temporárias. Na parede da
sala principal do museu está
impressa uma cronologia que
ajuda os visitantes a localizarem no tempo cada uma das
obras de arte.

Pontualmente, o museu do
Louvre de Nord-Pas de Calais
recebe coleções do Museu do
Louvre da capital francesa. Até
março de 2016, pode ver a exposição ‘Les Métamorphoses’
uma ode à narrativa erótica do
poeta romano Ovideo. I

