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Crécy-la-Chapelle

Bem-vindo a Crécy-la-Chapelle

Clicar nas fotos para ampliar

Situada 50 km a leste de Paris e a 14 km de « Resort
Disneyland de Paris », a cidade de Crécy-la-Chapelle é
riquíssima quer pelas suas paisagens como pela sua história.
Esta comuna também chamada a « Veneza Briarde» deve o
seu nome ao facto da água ser um elemento indissociável da
região: Crécy-la-Chapelle é rodeada pelo Petit Morin que lhe
confere toda a sua originalidade.
Originalmente, é composta por Crécy-en-Brie e Chapelle-sous-Crécy. Na Idade
Mèdia a cidade de Crécy encontrava-se fortificada por muralhas.
Este território esteve sempre ligado aos domínios reais e da Champagne.
A sua posição estratégica nas margens do Grand Morin deu-lhe rapidamente
um estatuto comercial importante no domínio da lã, têxtil, vinho, peles e
madeiras.
Vignoly até ao século XII, La Chapelle estende-se sobre um território de 1550
há. Fez parte de diferentes domínios senhoriais, nomeadamente o da família
de Moustier a partir de 1777.
As duas comunas fundiram-se em 1972.
A cidade tem um património
histórico notável. Citemos em
primeiro lugar, em la Chapelle,
a Collégiale Notre-Dame
de l’Assomption, jóia gótica
da Brie edificada entre 1202 e
cerca de 1250, e cuja abobada
do coro tem a particularidade
de se encontrar apoiada em
12 ogivas.
À Crecy, a Igreja de s. Jorge foi reconstruída a partir de 1779 no
domínio do Castelo por iniciativa do Duc de Penthièvre conservando a torre antiga datada do
século XIII.
O burgo de Crécy é atravessado por três riachos e pelo Grand Morin. A presença da água
releva de toda a sua importância quando se deambula na cidade e se encontram lavadouros,
passadiços integrados desde o período medieval.

http://www.crecylachapelle.eu/DetailElement.aspx?numStructure=39347&numElement=77166&print=ok

1/2

19/06/2018

Crécy-la-Chapelle

A partir do século XIX, grandes artistas demonstraram
o seu apego à comuna e representaram o beleza do
seu património natural e cultural. A região de Crécy é
fonte de inspiração de inúmeros pintores, escultores
que imortalizaram os seus encantos.
Reflexa da sua tradição cultural predominante, Crécyla-Chapelle é reconhecida pela sua convivialidade
graças às numerosas manifestações e actividades
culturais e desportivas: o concerto do Outono na
Collégiale, o Mercado do Natal, as exposições de pintura.,. o ‘Raid
Aventure’ os passeios pedestres. O canoe Kayak, o golf, etc.,.
A comuna oferece diferentes tipos de alojamento (hotel, turismo rural, camping) e de
restauração.
Boa visita.

http://www.crecylachapelle.eu/DetailElement.aspx?numStructure=39347&numElement=77166&print=ok

2/2

