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Foto: Ponte Adolphe- Construção: 1889-1904
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A história registrada, em síntese, do Grão-Ducado do

Luxemburgo começa com a construção do Castelo do

Luxemburgo na idade média. Em torno desta fortaleza

desenvolveu-se gradualmente uma cidade, que se

transformou no centro de uma pequena mas importante

nação com grande valor estratégico para a França,

Alemanha e Holanda. Depois de séculos de conquistas e

governado por estados estrangeiros, o Luxemburgo

acabou por se tornar uma nação independente e neutral

no século XIX

No entanto, o país foi repetidamente atacado pela  

Alemanha século XX, o que o levou a abandonar a sua 

política de neutralidade depois da Segunda Guerra 

Mundial, quando se tornou num membro fundador da 

NATO, das Nações Unidas e da Comunidade Econômica 

Européia  (mais tarde União Européia).

Em 1964, o grão-duque Jean d'Aviano substitui a grã-

duquesa Charlotte, que reinava desde 1919. A poderosa

indústria siderúrgica faz do país um centro de imigração.



Foto: Esch-sur-Sûre Clicar
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O Grão-Ducado do Luxemburgo é um dos menores países da Europa e é o 166º país no

mundo, com os seus cerca de 2 586 km². Tem por limites a Norte e a Oeste a Bélgica, a Este

a Alemanha e a Sul a França. Não tem litoral. De norte a sul tem um total de 82km e de oeste

para leste um total de 57km.

Morfologicamente, o território a Norte (região das Ardenas) é constituído por vales estreitos 

dos afluentes e subafluentes do Mosela, colinas e montanhas pouco elevadas. A Sul (região 

do Gutland) encontramos planícies e superfícies planálticas, onde se apresentam os solos 

mais ricos. Caracteristicamente pouco acidentado, o Bourgplatz, de 558 m, é o seu cume 

mais elevado.

O seu clima é temperado continental atenuado, com Invernos moderados e Verões quentes. 

Registra-se, porém, fortes quedas de neve no Inverno, no Norte do território. 

Graças às características acima apresentadas, a sua flora é diversificada: a Norte 

encontramos florestas de coníferas e caducifólias, que ocupam cerca de um terço do 

território; a Sul, uma região mais agrícola, surgem espécies submediterrânicas como a 

vinha. É o local ideal para a pesca, visto que nos seus rios e lagos abundam trutas, lúcios, 

enguias, carpas, entre outras espécies de peixe. 

O Parque Natural do Upper-Sure (também chamado "A pequena Suiça do Luxemburgo") é 

uma zona protegida que serve de habitat para muitas espécies de plantas e animais.

A fronteira oriental do Luxemburgo é formada por três rios, o Mosela , o Süre e o Our . A

capital, Luxemburgo , é a maior cidade do país. Outras cidades importantes são Esch-sur-

Alzette (ou apenas Esch), a sudoeste da capital, e Eschternach, junto à fronteira alemã, a

leste.

Foto: Ardennes



Foto: Cidade de Remich – Rio Moselle

O país tem uma divisão administrativa de  distritos, 

Luxembourg, Diekirch e Grevenmacher que por sua vez 

se dividem em “cantões” .  São em doze (12) os cantões e 

são em 118 as cidades com áreas de conselho locais.

Regiões naturais: Oesling no Norte (32% do território), 

Gutland no Sul  (68% do território)
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37% da população 

luxemburguesa são de origem 

estrangeira: 13% portugueses 

- sendo o português a terceira 

língua mais falada no país -; 

6,6%franceses; 4,3%italianos; 

3,4% belgas e 2,2% alemães

Luxemburguês (língua 

luxemburguesa)
O luxemburguês é uma língua germânica

falada em Luxemburgo e nas regiões de

fronteira com este país da Bélgica ,

Alemanha e França. Divide com o alemão

e o francês a condição de língua oficial

do Grão-Ducado de Luxemburgo. É

falada por cerca de 300.000 pessoas

neste país.

Para a maioria dos falantes é a língua da

criatividade. A literatura floresce

modestamente. É usada em todos os

locais: em casa, escolas, tribunais,

parlamento. É uma marca da identidade

e do orgulho étnico dos

luxemburgueses. As variedades

ocidental e central são consideradas

mais sofisticadas.



Foto: Castelo em Clervaux - cidade ao Norte do país

Luxemburguês (Luxemburgish, Luxemburgian, 
Luxembourgish, Letzburgisch)

Falado em: Luxemburgo, Bélgica, França e 
Alemanha

Total falantes: 391.000 (aproximado)

Genética

• Classificação:

Indo-européia
Germânico

Ocidental
Alto alemão

Alemão
Médio  Alemão
Médio Alemão Ocidental
Franconiano Moselle

Luxemburguês

Estatuto Oficial

Língua oficial de:

Língua nacional:
Língua da legislação:
Línguas administrativa
e judicial:

Luxemburgo

Luxemburguês
Francês

Francês, alemão e luxemburguês
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Total: 451 600 habitantes 

sendo  81 800 residentes na 

capital Luxembourg.

Mais de  174 200 

estrangeiros (38,6 %)



Média anual do tempo de chuva:  

782.2 mm

Média da temperatura em Janeiro: 

0.8ºC

Média da temperatura em 

Julho:17.5ºC

Clima temperado.

De maio a meados de outubro as 

temperaturas são, particularmente, 

agradáveis. Julho e Agosto são os 

meses  mais quentes, maio e junho 

são, normalmente ensolarados.

Em setembro e outubro  

Luxembourg vive, frequentemente 

seu próprio “verão indiano”.

Foto: Pequena torre espanhola – cidade de Luxembourg
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Foto: Inverno-cidade de Luxembourg

Nomes: Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg - Grousherzogdem Lezeburg - Grossherzogtum 

Luxemburg

Capital: Luxemburgo - Luxembourg.

Moeda: Euro em 01/01/2002, anteriormente: franco luxemburguês e franco belga.

Idioma: Luxemburguês (Luxemburgisch) oficial, alemão e francês (French).

Nacionalidade: luxemburguesa.

Religião: estimativa de 87% católica,13% protestantes, ortodoxos, judeus e muçulmanos

Localização: centro da Europa.

Características: planalto cortado pelos afluentes do rio Sûre (3/4 do território, N), com escarpas e amplos vales 

ao longo dos rios Mosela (SE) e Alzette (centro-sul).

Composição: luxemburgueses 69,7%, portugueses 10,8%, italianos 5,0%, franceses 3,4%, belgas 2,5%, alemães 

2,2%, outros 6,4% (1993).

Cidades principais: Luxemburgo, Esch-Sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Petange.

Patrimônio da humanidade: Fortificações da Cidade de Luxemburgo.

Divisão administrativa: 12 cantões.

Chefe de Estado: grão-duque Jean Benoît Guillaume Marie Robert Louis Antoine Adolphe Marc D'Aviano (em 

1964). Henri (em 2000). Dinastia: Nassau.

Com 400 mil habitantes, Luxemburgo é o menor país-membro da União Européia (UE). Situa-se entre Alemanha, 

Bélgica e França. Ajudado pela localização central, estabilidade política e população poliglota, destaca-se como 

centro financeiro. Investimentos estrangeiros na indústria leve e no setor de serviços compensam o declínio da 

siderurgia, que já foi o ramo industrial mais importante do país. 

A forte participação de imigrantes em sua força de trabalho explica o fato de o segundo grupo étnico do país, na 

atualidade, ser o dos portugueses (10,8% da população), com o dos italianos ocupando o terceiro lugar (5%).
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Foto: Banco Nacional e Ponte Adolphe
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