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Arco do Triunfo

Situado na ponta ocidental dos Campos Elísios, o icónico 
Arco do Triunfo ergue-se no centro da Praça Charles de 
Gaulle, também conhecida como a “Place de l’Étoile”.
Foi construído entre 1806 e 1836 em honra daqueles que 
lutaram pela França e é considerado o núcleo do eixo 
histórico (L’Axe historique) - uma sequência de monumentos 
e grandes vias públicas numa rota que se estende desde o 
pátio do Palácio do Louvre até aos arredores de Paris.

[ “Irão regressar a casa 
através de arcos de triunfo” ]

Napoleão para as suas tropas 
após a vitória em Austerlitz, 1805
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Antes e agora

Mandado construir por Napoleão I para comemorar as suas 
conquistas militares, o Arco do Triunfo era o maior arco 
triunfal do mundo quando finalmente foi concluído em 1836. 
A criação do arquiteto Jean François Thérèse Chalgrin tem o 
dobro do tamanho do antigo arco romano de Constantino 
que lhe serviu de modelo. Os trabalhos do Arco foram 
parados quando Napoleão foi derrotado em 1814, mas foram 
retomados em 1833 em nome do Rei Louis-Philippe I, que o 
dedicou à glória das forças armadas francesas.

Visto como um emblema do patriotismo francês, o Arco do 
Triunfo está gravado com os nomes de vitórias de guerra e 
de 558 generais (aqueles que morreram em combate estão 
sublinhados). Um Soldado Desconhecido está sepultado sob 
o arco e uma chama eterna de memória, acesa desde 1920, 
recorda vítimas das guerras mundiais.

Cada um dos pilares do Arco está adornado com um dos 
quatro grandes relevos esculturais: A Partida dos Voluntários 
em 1792 (La Marseillaise), o Triunfo de Napoleão de 1810, 
a Resistência de 1814 e a Paz de 1815. O design simples 
e o enorme tamanho do Arco do Triunfo são típicos do 
neoclassicismo romântico dos fins do século XVIII.

O terraço panorâmico na parte superior do topo do Arco 
continua a proporcionar algumas das melhores vistas em 
Paris. No cimo dos 284 degraus, pode ver-se uma grande 
parte da cidade e contemplar os panoramas espetaculares: 
La Défense, Campos Elísios e Sacré Coeur.
Em dias de feriado nacional como o Dia do Armistício e o 
Dia da Bastilha, o Arco do Triunfo decorado figura sempre no 
início ou no fim do desfile ou celebração.
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Os arquitetos e a 
história do design

Em Março de 1806, o arquiteto Jean-Francois-Therese 
Chalgrin (1739-1811) recebeu a tarefa de encontrar a melhor 
localização para um “arco triunfal” em Paris. Estudou várias 
opções diferentes e a 9 de maio, Napoleão concordou com 
o local: Place de l’Etoile.

Em seguida Chalgrin foi incumbido de desenhar o projeto 
e construir o Arco, e a 15 de Agosto de 1806 foi colocada 
a primeira pedra para coincidir com o aniversário de 
Napoleão. Chalgrin conseguiu ver os seus desenhos ganhar 
vida quando foi feita uma réplica em madeira e tela pintada 
do Arco, exatamente da mesma forma que este deveria 
ser construído. Isto permitiu ao arquiteto fazer algumas 
alterações de última hora após ver como ficaria.

Após a lamentável morte de Chalgrin em 1811, o trabalho foi 
continuado por Louis-Robert Goust (1762-1838) que tinha 
sido seu aluno. A construção do arco foi interrompida e 
temporariamente parada em abril de 1814, devido à derrota de 
Napoleão e seguintes décadas de agitação política. Em 1832 
o arquiteto Guillaume-Abel Blouet (1795-1853) tomou conta do 
projeto e o Arco foi finalmente concluído em 1836. Blouet é 
na verdade o arquiteto a quem é feito o agradecimento no 
próprio monumento.

Enquanto a versão Neoclássica de arquitetura romana antiga 
era obra de Chalgrin, as esculturas principais, tratadas como 
troféus independentes e colocadas no vasto edifício de 
alvenaria, foram criadas por muitos dos mais famosos artistas 
franceses da época, tais como Jean-Pierre Cordot, François 
Rude, Antoine Étex, James Pradier e Philippe Lemaire.
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Os túneis pedestres situados por baixo da 
intersecção de intenso tráfico oferecem aos 
visitantes um acesso seguro ao monumento.

O Arco do Triunfo continua a ser o segundo 
maior arco triunfal do mundo.

A derrota final de Napoleão em Waterloo não 
está incluída na lista de batalhas comemoradas 
no Arco.

O Arco do Triunfo é visitado anualmente por 
mais de 600.000 pessoas.

O Arco do Triunfo custou 9,3 milhões de 
francos franceses para ser concluído, um 
montante avultado de dinheiro para aquela 
altura.

Todos os anos, a 11 de novembro, tem 
lugar uma cerimónia para comemoração do 
aniversário do Armistício de Compiènge, que foi 
assinado entre França e Alemanha em 1918.

Factos e citações

Factos

Localização:  ............................................. Paris, França
Período de Construção:  ...............  1806 a 1836
Estilo arquitetónico: .......................... Neoclássico, século XIX
Dimensões:  ...............................................  49,5 m de altura,   

45 m de largura e   
22 m de profundidade

Materiais de construção:  ............ Pedra calcária branca
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LEGO® Architecture – antes e agora

Existiu sempre uma ligação natural entre a peça LEGO® e o  
mundo da arquitetura. Os fãs que constroem com elementos 
LEGO desenvolvem intuitivamente um interesse na forma e 
função das estruturas que criam. Ao mesmo tempo, muitos 
arquitetos descobriram que as peças LEGO são a forma 
perfeita de expressar, de modo palpável, as suas ideias 
criativas.

Esta ligação foi confirmada no início dos anos 60 com o 
lançamento da linha LEGO “Modelo em Escala Reduzida”. 
Adequava-se ao espírito da época, em que os arquitetos 
modernistas estavam a redefinir o aspeto dos edifícios e 
as pessoas participavam ativamente na elaboração do 
projeto da sua nova casa. Estes conjuntos eram feitos para 
se distinguirem das habituais caixas LEGO de cores vivas, e 
também incluíam um livro sobre arquitetura para servir de 
fonte de inspiração.

Décadas mais tarde, o arquiteto e fã LEGO Adam Reed 
Tucker reavivou a ideia de expressar a arquitetura com peças 

LEGO e, em parceria com o Grupo LEGO, lançou a linha 
LEGO Architecture que conhecemos hoje.

Os seus primeiros modelos, e os conjuntos originais da atual 
série LEGO Architecture, foram interpretações de famosos 
arranha-céus da sua cidade natal, Chicago. Desde então, 
LEGO Architecture desenvolveu-se e evoluiu, primeiro com 
os conhecidos edifícios de outras cidades dos Estados 
Unidos e agora com estruturas icónicas da Europa, Médio 
Oriente e Ásia.

A introdução do nosso conjunto LEGO Architecture Studio 
faz ecoar as ambições da primeira linha LEGO “Modelo 
em Escala Reduzida” e alarga o potencial da série LEGO 
Architecture. Agora pode construir e descobrir mais sobre 
determinados edifícios históricos ou criar espantosos 
modelos arquitetónicos a partir da sua própria imaginação. 
Um livro inspirador de 270 páginas, que inclui diversos 
arquitetos de renome de todo o mundo, vai guiá-lo através 
dos princípios da arquitetura e encorajá-lo a desenvolver a 
sua própria construção criativa.
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