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TESTEMUNHOS

"O QUE REPRESENTA PARA SI A INSCRIÇÃO DAS ENCOSTAS, 
CASAS E ADEGAS DE CHAMPAGNE NA LISTA DO PATRIMÓNIO 
MUNDIAL DA UNESCO?"

Pascal Férat, Presidente do Sindicato Geral dos Vinhateiros de Champagne 

"Inscrito! Nem imaginam o orgulho e a alegria sentida. É uma recompensa coletiva para todos 
os produtores de vinho. Durante quatro séculos, de geração em geração, moldaram a paisagem 
de Champagne, deixando a sua marca nos solos e subsolos. Esta inscrição é consagrada à nossa 
denominação, à sua organização, aos seus métodos e à excelência dos seus produtos. Grava para 
sempre nos cadernos da UNESCO, a nossa história de produtor de vinho no seio da grande 
família "champagne". Não há dúvida que as futuras gerações irão, por sua vez, continuar esta 
excecional valorização patrimonial." 

Jean-Marie Barillère, Presidente da União das Casas de Champanhe

Para começar, o meu agradecimento ao Comité que nos permite hoje realizar um sonho. Obriga-
do também a estes homens construtores de um património único com as suas paisagens agrícolas, 
as suas adegas e casas. Homens que permitiram a globalização do Champanhe, símbolo de re-
conciliação e celebração. Deixaram-nos um património excecional que acaba de ser reconhecido. 
Temos a obrigação de dar vida e enriquecer este maravilhoso legado... para as gerações futuras."

Franck Leroy, Presidente da Câmara de Épernay 

"O Champanhe é um produto único cuja reputação é mundial. E a UNESCO reconhece hoje 
um património vivo: paisagens notáveis moldadas por técnicas de cultivo e produção, ainda em 
vigor e próprias do Champanhe. Este reconhecimento também presta homenagem aos homens 
que deixaram a sua marca na região. Penso em Jean-Rémy Moët ou Eugène Mercier. Empresários 
visionários que participaram na construção da história de um território e, especialmente, de 
Épernay. Na nossa cidade, cercada por vinhas, a avenida de Champagne permite descobrir belos 
edifícios, combinando papel de representação e atividades económicas. Esta história, esta identi-
dade, estas paisagens vão a partir de agora tornar-se visíveis a nível mundial.
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Arnaud Robinet, Deputado-Presidente da Câmara de Reims 

"Esta inscrição é para mim, enquanto Deputado-Presidente da Câmara de Reims, mas também 
enquanto habitante da região de Champagne, um grande orgulho! Estou feliz pelo nosso terri-
tório, porque se é um reconhecimento do Champanhe, também é o reconhecimento dos conhe-
cimentos únicos destes homens e mulheres que moldaram ao longo dos séculos as paisagens de 
Champagne. Para Reims, esta inscrição do local das crayères e das casas de Champanhe da colina 
Saint-Nicaise é uma grande oportunidade de desenvolvimento. A elaboração da nossa candida-
tura congregou os esforços em torno do que representa hoje a "Champagne" e as suas vinhas, e do 
que elas representarão amanhã! Agora estamos empenhados em ser os garantes de um património 
que tem significado para a humanidade e a transmiti-lo às gerações futuras como a marca de 
uma identidade da região de Champagne recebida como herança. Um grande obrigado a Pierre 
Cheval e a toda a sua equipa! "

Catherine Vautrin, Presidente de Reims Metrópole, Deputada de Marne e Vice-Presi-
dente da Assembleia Nacional 

É uma recompensa excecional para todos os habitantes da área de denominação, um elemento 
legítimo de orgulho que defende a identidade de um território forjado por homens e mulheres 
durante uma história bimilenária intensamente rica. Desde o Portão de Marte que encerra nas 
abóbadas centrais o primeiro testemunho relacionado com as vindimas em Reims até à indus-
trialização e exportação no final do século XIX, tudo contribuiu, ao longo dos séculos, para a 
criação de locais notáveis e de um produto de renome internacional, que simboliza o espírito e o 
amor. A cidade da consagração real tem o seu lugar entre as mais belas cidades de França, cheia 
de tesouros arquitetónicos e monumentos excecionais muito tempo esquecidos; compete-nos a nós 
valorizá-los e convidar o mundo inteiro a fazer uma viagem inesquecível pela cidade de Reims, 
no coração de um território generoso e efervescente!"

Jean-Paul Bachy, Presidente da região Champagne-Ardenas e do Comité de apoio da 
associação Paisagens do Champanhe

"Esta inscrição é o resultado de um trabalho coletivo magnífico realizado pela associação Pai-
sagens do Champanhe, com o empenho de Pierre Cheval e que o Conselho regional apoiou do 
início ao fim. Todos os atores locais e os profissionais deram o seu contributo. Enquanto Presi-
dente do Comité de Apoio à nossa candidatura, terei o cuidado de fazer com que todo o território 
regional beneficie desta distinção cujas vantagens culturais e turísticas serão consideráveis".

Pierre-Emmanuel Taittinger, Vice-Presidente da Associação Paisagens do Champanhe

“É o reconhecimento do trabalho dos nossos antepassados, do seu saber-fazer, da nossa história, da 
cultura da vinha, da produção e comercialização dos vinhos na região de Champagne há mais 
de 1000 anos, da beleza das nossas paisagens... e, claro, daqueles que prepararam e construíram 
esta candidatura nos últimos anos! É uma mensagem de esperança para a obra futura a realizar. 
Iremos continuar o trabalho de valorização e embelezamento das nossas paisagens e locais, para 
sermos dignos desta inscrição.”
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EDITORIAL

Após 8 anos de trabalho, as Encostas, Casas e 
Adegas de Champagne estão inscritas na pres-
tigiosa Lista do património mundial. O que 
sente em relação a isso?

É uma decisão histórica para a região de Cham-
pagne, que acontece após muitos anos de trabalho 
e esperança. Penso em primeiro lugar, natural-
mente, em todos aqueles que trabalharam no pro-
cesso de candidatura, em todos os parceiros que 
apoiaram este projeto fora do comum, e nos ha-
bitantes da região de Champagne cujo território 
acaba de ser reconhecido a nível mundial.

Fazemos agora parte da grande família dos bens 
inscritos, e isso ressoa particularmente em nós: no 
momento em que o património mundial vive tra-
gédias terríveis, quer se trate de catástrofes naturais 
ou de guerras, a Champagne, que sofreu momentos 
sombrios com excessiva frequência, e que carrega 
o símbolo da reconciliação e da fraternidade entre 
os povos. É também essa dimensão da felicidade 
universal que a UNESCO quis destacar.

Que impacto, em seu entender, terá esta ins-
crição no território e nos seus habitantes?

Primeiro, e porque sabemos que é o caso para qual-
quer inscrição, revela um sentimento de orgulho, 
que nos ajuda a superar a nossa vida quotidiana. 
Na região de Champagne, em terrenos difíceis e 
sob um clima em mudança, estamos acostumados 
a proporcionar o maior cuidado às nossas vinhas 
e vinhos, mas a ponto de por vezes o quotidiano 
ocultar a exceção. Esta inscrição ajuda-nos a re-
descobrir a dimensão universal da nossa história, 
do nosso território e da nossa ação. 

Além disso, este orgulho "revelado" incentiva 
uma atitude virtuosa em relação ao nosso patri-
mónio que devemos preservar, manter e transmi-
tir intacto às gerações futuras. A inscrição é um 
reconhecimento, mas também um compromisso 
com as Nações. Teremos de ser dignos dela.   É o 
compromisso que assumimos perante o Comité do 
património mundial reunido em Bona.

E finalmente, esta inscrição destaca os locais de 
nascimento e elaboração do Champanhe, pai-
sagens culturais muitas vezes escondidas atrás da 
imagem simbólica do vinho de festa. Esperamos 
agora partilhar melhor esta realidade com muito 
mais pessoas.

Esta inscrição é o encontro de uma comuni-
dade com a História?

Foi feito um grande percurso para conseguir este 
encontro! Lembro-me daqueles momentos intensos 
em que o governo, em janeiro de 2014, selecionou 
a nossa candidatura para representar oficialmente 
a França no Comité do património mundial em 
2015. Bona marca um momento único, excecio-
nal e histórico para a região de Champagne. 

Tomamos consciência de que o século 18 foi o sé-
culo do nascimento do Champanhe, o século 19 o 
da sua multiplicação e difusão à escala mundial 
graças à revolução industrial, e o século 20 o da 
sua democratização. O século 21 celebra hoje o 
seu Valor Universal Excecional.  Então, sim, é um 
encontro com a História, a nossa História!

Pierre CHEVAL,
 Presidente da Associação  
Paisagens do Champanhe

Old Piper 
Cellar, Avenue 
de Champagne, 
Epernay
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INSCRIÇÃO DAS ENCOSTAS, CASAS E ADEGAS DE 
CHAMPAGNE NA LISTA DO PATRIMÓNIO MUNDIAL DA 
UNESCO!
Será no início de julho de 2015, em Bona, na 
Alemanha, que os 21 representantes dos Estados 
Partes na Convenção do património mundial da 
UNESCO votarão unanimemente a inscrição 
das "Encostas, Casas e Adegas de Champagne" 
na Lista do património mundial, na categoria 
das "Paisagens culturais evolutivas e vivas"! Os 
membros do Comité reconheceram o seu Valor 
Universal Excecional e consideraram que as 
condições de proteção e gestão do Bem proposto 
para inscrição estavam preenchidas. 

Um momento inesquecível para a Associação das 
Paisagens de Champagne, que há 8 anos conduz 
e apresenta o processo de candidatura, para todos 
os atores e habitantes da região de Champagne 
que o apoiaram - cerca de 53000 embaixadores -. 
"Penso em todos aqueles que trabalharam nesta 
candidatura, em todos os parceiros que apoia-
ram este projeto louco e nos habitantes da região 
de Champagne, cujo território acaba de ser re-
conhecido a nível mundial. É um encontro com 
a História e com a nossa história!"  congratula-
va-se Pierre HORSE, Presidente da Associação, 

após o anúncio da inscrição.

UMA INSCRIÇÃO NA CATEGORIA 
DAS "PAISAGENS CULTURAIS"

Uma categoria criada em 1992 para designar 
uma obra combinada do Homem e da Natu-
reza. Ultrapassa a simples escala do monumento 
ou local e permite mostrar como uma atividade 
humana é a fonte de novas paisagens e de uma 
cultura distinta. 

A inscrição na Lista do património mundial 
da UNESCO:

As "Encostas, Casas e Adegas de Champagne” 
são apresentadas como a paisagem cultural que 
deu nascimento ao vinho de Champanhe. E, 
mais amplamente, todo o trabalho de produção, 
elaboração e difusão do vinho de Champanhe 
transmitido e preservado nos 320 municípios 
da área de denominação de origem controlada 
(AOC) Champagne, distribuídos pelos 5 de-
partamentos franceses de Marne, Aube, Aisne, 
Haute-Marne e Seine-et-Marne. "

O VALOR UNIVERSAL EXCECIONAL 

significa uma importância cultural e/ou natu-
ral tão excecional que transcende as fronteiras 
nacionais e reveste o mesmo carácter inesti-
mável para as gerações atuais e futuras de toda 
a humanidade.
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As Encostas, Casas e Adegas de Champagne 
são o testemunho vivo de um sistema perfei-
tamente integrado e evolutivo , que permitiu a 
passagem de um produto artesanal para uma pro-
dução perfeitamente controlada, orientada para a 
excelência. Um sistema de produção, de elabora-
ção e de comercialização do vinho de Champanhe 
que marcou profundamente um território, o seu 
desenvolvimento, as suas paisagens rurais e urba-
nas e moldou a organização profissional e social, 
bem como a economia local, durante quase dois 
séculos. Um conjunto patrimonial vitícola único, 
ainda em exploração atualmente.

O VALOR UNIVERSAL EXCECIONAL 
DAS ENCOSTAS, CASAS E ADEGAS DE 
CHAMPAGNE

O conjunto "Encostas, Casas e Adegas de 
Champagne" não é uma paisagem vitícola clás-
sica e não se assemelha a nenhuma outra. O que 
a torna diferente: demonstra através da organiza-
ção das suas terras, do aumento da importância a 
partir do final do século XVIII de um modo de 
produção original que moldou a paisagem e deu 
origem a um vinho de renome mundial, símbolo 
de festa e celebração. É a própria base do seu Valor 
Universal Excecional. Paisagens únicas que foram 
e ainda são o ponto de confluência, entre o rural e 
o urbano, entre as práticas culturais tradicionais e 
as inovações tecnológicas. 

O sucesso internacional do Champanhe, 
ligando intrinsecamente produção e comer-
cialização, é tanto o resultado dos vinhateiros 
- pequenos ou grandes proprietários de vinhas e 
posteriormente cooperativas - que foram capazes 
de tirar partido das condições no limite da sobre-
vivência da videira (terras frias e calcárias), como 
dos negociantes visionários que souberam ele-
var este produto para um nível de excelência e 
divulgá-lo junto às elites, à escala internacional. 
Estes últimos apresentam, para alguns deles, a 
originalidade de serem emigrantes, geralmente 
provenientes da Alemanha (antigos comerciantes 
de tecidos), ou viúvas, nomeadamente mulheres 
líderes da indústria naquela época, como a Ma-
dame Ponsardin, chamada Veuve Clicquot ou 
Madame Pommery. A história do Champanhe é 
acima de tudo uma história humana. 

O seu modo particular de produção, que inclui 
nomeadamente uma segunda fermentação em 
garrafa, induziu toda uma organização da ativi-
dade e do espaço, com um desenvolvimento ex-
cecional de adegas (cerca de 370 crayères (adegas 
subterrâneas) e 25 km sob a colina Saint-Nicaise 
em Reims, 110 km de adegas sob a avenida de 
Champagne em Épernay, 10 km sob as encostas 
históricas). Uma paisagem subterrânea excecional 
que constitui um dos exemplos mundiais mais 
representativos do património industrial vitiviní-
cola, ainda em exploração atualmente.

Vent stacks 
marking the 
presence of 
cellars, Aÿ
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O urbanismo e a arquitetura das Casas de 
Champanhe  são a expressão mais completa da 
aliança entre a produção e o comércio, agrupan-
do em torno das vias de comunicação (estradas, 
canais, caminhos de ferro) ferramentas de pro-
dução e representação. Esta busca da qualidade 
urbana, arquitetural e do quadro de vida cara-
teriza-se também pela atenção dada à presença 
de espaços verdes, parques e jardins. Encontra-
se também, de forma exemplar, no património 
operário abrangido pelo mecenato patronal, 
como o atestam a cidade jardim do Chemin-Vert 

em Reims e a sua igreja Saint-Nicaise decorada 
por artistas famosos da época, como o mestre 
vidreiro René Lalique.

O Champanhe é um símbolo universal. Desde 
o século XVIII em que ele é servido nas cortes 
europeias até aos dias de hoje em que se demo-
cratizou, o Champanhe, proveniente de um 
solo pobre repetidamente devastado por guer-
ras, é, como nenhum outro produto, asso-
ciado à arte de viver, à festa, à celebração e à 
imagem da França.

Historical 
Hillsides, Aÿ
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O PATRIMÓNIO MUNDIAL EM 
POUCAS PALAVRAS 

O património mundial é uma designação atri-
buída pela UNESCO a lugares ou bens que pos-
suem um Valor Universal Excecional (V.U.E), 
isto é, digno de interesse para toda a humani-
dade, sem paralelo no mundo. A lista de 2014 
dos locais universais e excecionais incluía 1007 
Bens no mundo, dos quais 39 em França. 
Entre eles, o conjunto da Catedral Notre-Dame, 
a antiga abadia de Saint-Remi e o palácio de Tau 
em Reims. 

Em 1992, a UNESCO mudou a visão do Pa-
trimónio Mundial ao introduzir gradualmente 
bens e paisagens culturais extensas ou instalações 
industriais que fazem sentido na construção da 
humanidade. 

Desta forma, a UNESCO já reconheceu vinhas 
pela sua beleza espetacular (Lavaux na Suíça, o 
Douro em Portugal) e extraordinária (a ilha do 

Pico nos Açores) ou pelo seu carácter histórico 
(a Costa de Tokaj na Hungria, Saint-Emilion 
em França). O valor excecional das "Encostas, 
Casas e Adegas de Champagne" materializa-
se de uma maneira muito diferente em rela-
ção a estas paisagens. Moldada pela sua história 
movimentada e a sua posição geográfica, a região 
de Champagne é também uma terra onde o ho-
mem conseguiu moldar um património único 
(rural, urbano e subterrâneo) na pedra calcária 
e retirar de uma terra ingrata um néctar apre-
ciado no mundo inteiro. A inscrição das "En-
costas, Casas e Adegas de Champagne" é um 
reconhecimento para este património único 
e para o saber-fazer dos homens que permi-
tiu ao método de elaboração do Champanhe, 
tornar-se uma referência e um incentivo para 
continuar os esforços para preservar e promo-
ver as paisagens vitícolas.

Pékin Castel, 
Avenue de 
Champagne, 
Epernay
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UM BEM ÚNICO INSCRITO NA LISTA DO PATRIMÓNIO 
MUNDIAL 
No nordeste da França, em solos frios e calcários, 
muitas vezes devastados por guerras, as Encostas, 
Casas e Adegas de Champagne revelam uma pai-
sagem vitícola específica, entre vinhas, que repre-
sentam a bacia de aprovisionamento, e aldeias ou 
bairros das cidades que concentram as funções 
de elaboração e comercialização. 

Os imperativos de elaboração do vinho de 
Champanhe geraram uma organização ternária 
original, com base num urbanismo funcional, 
uma arquitetura de prestígio e um património 
subterrâneo único. Este sistema de organização 
vitícola, que estrutura a paisagem, mas também 
a economia e a vida diária locais, resulta de um 
longo processo de planeamento, de inovações 
técnicas e sociais, de transformações industriais 
e comerciais que aceleraram a passagem de uma 
cultura artesanal para uma produção perfeita-
mente controlada, com uma difusão planetária.

Esta evolução, onde as mulheres e os herdeiros 
franco-alemães das antigas feiras de Champagne 
desempenham um papel único, enraíza-se his-
toricamente nas encostas de Hautvillers, Aÿ e 
Mareuil-sur-Aÿ, em pleno coração do vinhedo, 
antes de se estender entre os séculos XVII e XIX, 
nas cidades mais próximas. A colina Saint-Ni-
caise em Reims e a avenida de Champagne em 

Épernay são puras criações da atividade vitiviní-
cola da região de Champagne. 

Estes três conjuntos que constituem o Bem ins-
crito encarnam a terra do Champanhe e com-
binam as funções de quadro de vida, quadro de 
trabalho e montra de um saber-fazer tradicional. 
São o berço do método de referência da vini-
ficação efervescente. Produto de excelência, o 
Champanhe é reconhecido como o símbolo uni-
versal da festa, da celebração e da reconciliação.

Vineyard lodge

Man’s savoir-
faire : pruning
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Qualquer candidatura ao património mundial 
exige a definição e delimitação de um perímetro 
do Bem proposto para inscrição. Um exercício 
que requer uma série de escolhas, em função de 
critérios exigentes que garantem o Valor Univer-
sal Excecional das Encostas, Casas e Adegas de 
Champagne. Assim, no centro da área de produ-
ção pertencendo à denominação AOC Cham-
pagne, situada nos departamentos de Marne, 
Aube, Aisne, Haute-Marne e Seine-et-Marne, 
o Bem selecionado faz a síntese entre os locais 
de aprovisionamento, onde nasce e amadurece 
a uva, os locais de elaboração, onde o vinho é 
misturado e maturado, e os locais de comercia-
lização, onde o Champanhe é exposto e escoado 
para o mundo. O Bem inscrito é composto por 
três conjuntos representativos - As encostas 
históricas, a colina Saint-Nicaise e a avenida 
de Champagne - localizados no departamento 
de Marne, na região Champagne-Ardenas e 
que se estende por uma área de 1100 hectares. 
Uma zona "tampão", de vigilância, foi definida 
em torno de cada um dos três locais para promo-
ver a conservação. Uma zona de compromisso 
também entra no perímetro do Bem inscrito, 
a fim de preservar as paisagens e o património 
do Champanhe. Uma zona que inclui os 320 
municípios da área de produção pertencendo à 
denominação AOC Champagne.  

Siga o guia...

AS ENCOSTAS HISTÓRICAS, BERÇO 
DO CHAMPANHE

A linha de produção é ali representada através da 
importância da vinha, bem como através do pa-
trimónio arquitetónico e das adegas. O patrimó-
nio construído dentro das aldeias ilustra precisa-
mente o conjunto do setor profissional vitícola: 
vendangeoirs (lagares) (onde as uvas são prensa-
das), casas dos vinhateiros, cooperativas, Casas 
de Champanhe (instalações de linhas de produ-
ção, adegas e edifícios de prestígio). Os sinais da 
produção também são visíveis na vinha: essors 
(chaminés de ventilação que indicam a presença 
de adegas), terminais (delimitação das parcelas), 
cabanas (abrigos) dos vinhateiros.

As encostas de Cumières em Mareuil-sur-Aÿ 
constituem o berço histórico e simbólico do 
Champanhe, no coração do Parque Natural Re-
gional da Montanha de Reims. A existência da 
Abadia de Hautvillers é a prova de uma história 
vitícola muito antiga e que perdurou. Na ver-
dade, é em Hautvillers que o monge beneditino 
Dom Pierre Pérignon desempenhou um papel 
fundamental na génese do Champanhe.

Por fim, este local apresenta características es-
pecíficas da vinha da região de Champagne: om-
nipresença do giz, disposição e configuração das 
aldeias, escalonamento ordenado da ocupação 
do solo, monocultura.

Sainte-Hélène, 
wine-making 
facility, 
Hautvillers
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A COLINA SAINT-NICAISE EM REIMS, CRAYÈRES E CASAS 
DE CHAMPANHE 
Este local atípico é emblemático da integração 
espacial do processo de fabrico do Champanhe e 
da intervenção das Casas de Champanhe na es-
truturação urbana. Mas deve-se principalmente 
ao "génio champanhês" pela reutilização das an-
tigas crayères (pedreiras subterrâneas de extração 
de giz), verdadeiras catedrais subterrâneas aban-
donadas após a exploração do período medieval, 
como adegas até hoje em atividade.

Inclui assim todos os componentes do processo 
de elaboração:

• a vinha, nas proximidades, que se estende 
até à cidade em parcelas urbanas demarca-
das, ritmada pelos essors (extremidades dos 
cones das antigas crayères, aberturas através 
das quais as pedras eram extraídas, e utiliza-
das hoje como chaminés de ventilação);

• principais espaços públicos e grandes 
parques;

• proximidade do canal e das estradas de pene-
tração e distribuição (nomeadamente o bou-
levard Henry-Vasnier, a route d’Angleterre 
que Madame Pommery fez passar pela sua 
propriedade, e a avenida do Général Gou-
raud);

• um conjunto de crayères antigas e medie-
vais, as adegas escavadas no século XIX e as 
galerias de ligação, utilizadas como espaços 
de vinificação e armazenagem;

Mas também:

−  edifícios de elaboração, que também desem-
penham um papel representativo (nomeada-
mente exibição de poder em relação à concorrên-
cia) e, progressivamente, de sedução da clientela, 
à medida que se desenvolvia uma abordagem 
comercial;

− as residências patrícias dos dirigentes das Casas 
de Champanhe (o Château des Crayères, a Villa 
Demoiselle...)

− os testemunhos do mecenato e das ações 
sociais das empresas, com o parque de Cham-
pagne, criado para as atividades desportivas dos 
empregados da Casa Pommery, a cidade jardim 
do Chemin-Vert construída para os trabalha-
dores das indústrias de Reims, incluindo creche, 
escola, centro de saúde e a notável igreja Saint-
Nicaise, decorada por Lalique e Maurice Denis.

O património subterrâneo apresenta, quanto 
a ele, uma dimensão sem precedentes (mais de 
1000 poços de extração e mais de um milhão 
de m3 de giz extraído). Constitui atualmente a 
maior parte do património industrial da cidade. 
Hoje, dezenas de milhões de garrafas são armaze-
nadas no subsolo calcário desta parte da cidade, 
com uma frescura (11-12 °) e uma humidade 
(90 a 95 %) constantes, permitindo ao vinho 
de Champagne alcançar uma maturação incom-
parável.

Left to right,
Old Pommery 

Garden

The Villa 
Demoiselle, 

Pommery Estate

Detail of an 
ironwork, Veuve 

Clicquot
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A AVENIDA DE CHAMPAGNE EM 
ÉPERNAY, PRINCIPAL VIA DA 
"CAPITAL DO CHAMPANHE"

A "estrada real do Champanhe" é um dos exem-
plos mais completos de criação ex-nihilo de um 
quadro de produção tanto aéreo como subterrâ-
neo. Com efeito, reúne vinhas, edifícios de ela-
boração, adegas, edifícios de receção e prestígio. 
A sua história fala do nascimento, do desenvolvi-
mento e da atualidade das Casas de Champanhe, 
tanto para o desenvolvimento das ferramentas 
de produção, das infraestruturas de comunica-
ção (para Paris, depois para as capitais europeias 
e finalmente a nível mundial) como dos edifícios 
de representação. 

Esta avenida apresenta assim um património 
excecional, tanto no subsolo como à superfície. 
As adegas de Champagne, riqueza territorial 
única, foram escavadas a partir do final do século 
XVIII e durante todo o século XIX, e graças à 
natureza móvel do subsolo de giz adequada para 
estes trabalhos de terraplenagem, foram realiza-
das longas galerias, colocando algumas delas em 
comunicação direta com o canal e depois com o 
caminho-de-ferro.

Os comerciantes de vinho de Champanhe 
que se instalaram nesta rua, sob o Diretório, 
construíram locais de produção magníficos por 
cima das adegas e, em seguida, no século XIX, 
residências elegantes em que as mais majesto-
sas são chamadas de "châteaux". O entusiasmo 
dos comerciantes por esta avenida leva a uma 
verdadeira concentração de estabelecimentos, 
consolidada também pela presença do canal e do 
caminho-de-ferro.

A avenida de Champagne, antiga route d'Alle-
magne (estrada real de Paris para Metz e Saar-
brücken, depois Nacional 3) constitui uma via 
secular para o transporte de mercadorias, mas 
também para as intrusões da História (invasões 
e conflitos devastadores): Champagne pagou 
nomeadamente um preço muito elevado durante 
as últimas guerras que devastaram a sua popula-
ção, o seu território e a sua economia. Esta via 
de comunicação notável, usada durante séculos 
para entrar ou sair da cidade, materializa as rela-
ções comerciais com a capital e toda a Europa.

Pela beleza dos edifícios que a ladeiam, entre pá-
tio e jardim, a ornamentação dos seus parques, 
as suas vistas para a vinha e a sua recente remo-
delação, é representativa da importância do co-
mércio no desenvolvimento do Champanhe. Left to right, 

Avenue de 
Champagne,

Boisel Wine 
cellar 
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O PERÍMETRO DO BEM INSCRITO NA LISTA DO PATRIMÓNIO 
MUNDIAL
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UMA HISTÓRIA QUE REFLETE PERCURSOS DE HOMENS E 
MULHERES OBSTINADOS, FUNDADORES E VISIONÁRIOS.

A história do Champanhe é marcada pela his-
tória de homens e mulheres precursores que pela 
sua inventividade e dinamismo, construíram, 
desenvolveram e transmitiram um património, 
uma cultura,... que estão hoje inscritos na Lista 
do património mundial da UNESCO!

Entre os primeiros "aventureiros" do Champan-
he, para além do monge Dom Pierre Pérignon 
de Hautvillers, enólogo antes do tempo, Claude 
Ruinart (1732-1798), advogado e comerciante 
natural de Reims, foi o primeiro a instalar a 
sua Casa na colina Saint-Nicaise. Visionário e 
corajoso, compra e explora as crayères (pedrei-
ras subterrâneas) escavadas sob a colina, então 
abandonadas. 

Estas crayères revelam-se ser ótimos locais de 
conservação do Champanhe! Assim começa a 
onda de implementação das Casas de Champan-
he na colina Saint-Nicaise em Reims. Casas essas 
que lhe comprarão algumas das suas crayères! 

Mais tarde, em Épernay, Claude Moët, comer-
ciante em vinho de origem alemã, funda a casa 
Moët em 1743. Em 1792, Jean-Rémy Moët 
assume a direção da casa fundada pelo seu avô. 
Manda construir o seu novo hotel particular, no 
faubourg de la Folie, hoje a célebre avenida de 
Champagne. A primeira Casa de uma longa sé-
rie. Eleito então para a câmara de Épernay, dará 
um grande impulso económico à cidade durante 
mais de um século. 

Nos séculos XVIII e XIX, o comércio do Cham-
panhe atrai e desperta o interesse dos nossos 
vizinhos alemães. As grandes Casas de Cham-
panhe nasceram geralmente de histórias fran-
co-alemãs, como a Casa Veuve Clicquot, a Casa 
Krug ou ainda Bollinger. São na sua maioria 
jovens alemães, motivados e criativos, que vêm 
para a Champagne para formar-se, integrar-se e 
que acabam por juntar-se ou criar a sua própria 
Casa.

Portrait of Jean-
Rémy Moët 
(1758-1840)

Map of the Saint-
Nicaise Hill 1948

First book 
of accounts 
dedicated to 
Champagne 
wine of Nicolas 
Ruinart, 1729
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Falamos dos homens, mas as mulheres ocu-
pam um lugar preponderante na história e na 
evolução da indústria do Champanhe. Basta 
pensar nas viúvas Clicquot-Ponsardin (1777-
1866) e Pommery (1819-1890), as duas figu-
ras femininas emblemáticas que contribuíram 
grandemente para o desenvolvimento da sua 
Casa e a reputação do Champanhe a nível in-
ternacional. Mulheres de negócio e de caráter, 
sabiam também perfeitamente rodear-se de pes-
soas importantes. Mas, pensamos também em 
todas as mulheres, filhas, esposas ou mães de 
vinhateiros, até mesmo trabalhadoras das Casas, 
muitas mulheres anónimas que trabalharam 
principalmente nas vinhas. Na segunda metade 
do século XX, com o desenvolvimento das coo-
perativas, os vinhateiros começaram a produzir 
o seu próprio Champanhe e a comercializá-lo, 
ajudados de forma voluntária pelas suas esposas. 
Em 1980, conseguiram finalmente um reconhe-
cimento social e profissional graças à criação de 
uma comissão feminina no Sindicato geral dos 
vinhateiros de Champanhe. 

Outros visionários perceberam rapidamente 
que, para desenvolver e salvaguardar a quali-
dade e a reputação do vinho de Champanhe, era 
necessário que os vinhateiros e comerciantes 
trabalhassem juntos em harmonia. Em 1931, 
é criada uma primeira associação multipartidária 
(Comissão de propaganda e defesa dos vinhos 
de Champanhe), composta por parlamentares 
e eleitos locais, funcionários e representantes 
dos vinhateiros e comerciantes. Hoje, o Comité 
Champagne (Comité interprofissional do vinho 
de Champanhe), criado em 1941, reúne por 
um lado, 21000 viticultores que entregam as 
suas uvas aos comerciantes e/ou elaboram o seu 
Champanhe no seio de cooperativas (viticultores 
membros) ou sozinhos (viticultores manobra-
dores) e, por outro lado, 320 comerciantes, que 
elaboram e comercializam os 2/3 do Champan-
he no mundo. Um organismo interprofissional 
paritário, unido e forte em nome do vinho de 
Champanhe!

Page on the 
Right

Industrial 
staircase in the 

cellars of the 
Deutz House, Aÿ

Logo of the Co-
mité Champagne

Making of wire-
caps, Pommery 

estate
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HISTÓRIA DE UMA INSCRIÇÃO
Oito anos de trabalho e mobilização à volta 
de um projeto com muito significado, hoje 
recompensados com esta inscrição na Lista 
do património mundial da UNESCO, esta-
belecida em julho, em Bona. Regresso a uma 
aventura "excecional"!

O PROJETO DE CANDIDATURA, A 

ASSOCIAÇÃO PAISAGENS DO CHAMPANHE...

Foi por iniciativa do Comité Champagne, que 
uma equipa de especialistas começou a trabalhar 
em 2006 sobre a oportunidade e viabilidade de 
uma candidatura a património mundial da hu-
manidade. A associação Paisagens do Cham-
panhe foi criada em 2008 para estruturar o 
processo, desempenhar um papel mobilizador 
e unificador junto de todos os protagonistas 
da área pertencendo à denominação AOC 
Champagne. Desde então, a associação consti-
tuiu o processo de candidatura inventariando 
uma incrível riqueza do património vitivinícola. 
Entre as principais datas da aventura UNESCO, 
recordemos setembro de 2012 quando Daniel 
RONDEAU, Embaixador da França junto da 
UNESCO, entregou a proposta de inscrição ao 
Centro do património mundial, para analisar a 
integridade do processo, mas também janeiro de 
2014, quando Aurélie FILIPPETTI, Ministra 
da Cultura e da Comunicação, decide propor a 
candidatura das Encostas, Casas e Adegas de 
Champagne, junto com a dos Climas do vin-
hedo da Borgonha, para o verão 2015! A última 
etapa determinante para o processo, antes da 
decisão final em Bona, foi a publicação do pare-

cer ICOMOS - órgão consultivo independente 
do comité do património mundial -, após 18 
meses de avaliação longa e rigorosa. Parecer que 
recomendava "que as Encostas, Casas e Adegas 
de Champagne, França, estivessem inscritas na 
Lista do património mundial..."  ... O resto da 
história já conhecem!

A associação Paisagens do Champanhe, gerida 
em partes iguais entre as coletividades locais 
e os profissionais do Champanhe, teve não só 
como missão a elaboração do processo de candi-
datura, a mobilização dos atores e da população, 
mas também a organização e o planeamento de 
uma gestão eficaz e sustentável das Paisagens 
do Champanhe, indispensável e desejada pela 
UNESCO para preservar este conjunto de bens 
valiosos e portador de uma história forte e única. 
Assim, os atores do território, os decisores públi-
cos, os universitários, as associações, todos toma-
ram consciência deste património cultural vivo 
único e comprometeram-se coletivamente. 

Pierre CHEVAL é quem preside à associação Pai-
sagens do Champanhe. Viticultor em Aÿ onde 
dirige o Champagne Gatinois, foi durante mui-
tos anos administrador do Sindicato Geral dos 
Vinhateiros antes de se tornar vice-presidente. 
Também foi o segundo vinhateiro a ser Comen-
dador da Ordem das Encostas de Champagne e 
foi presidente do Liceu Vitícola da Champagne 
em Avize até 2012. Além disso, desde 1989, 
Pierre CHEVAL é vice-presidente da câmara de 
Aÿ.

Left to right
Support balloon 
Release, Avenue 
de Champagne, 

Epernay

Candidacy 
Application

Pedagogical 
Comic on the 
Outstanding 

Universal Value
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…E UMA MOBILIZAÇÃO 
EXCECIONAL À VOLTA DE UM 
PROJETO COM UM FORTE 
SENTIDO DE UNIDADE

• A população local apoiou massivamente a 
candidatura

A associação Paisagens do Champanhe criou fer-
ramentas que permitem a todos dar o seu apoio 
moral à candidatura. Foram distribuídos vales 
de apoio em toda a região de Champagne para 
reunir o apoio dos habitantes e dos visitantes 
(cerca de 53 000 embaixadores apoiaram a can-
didatura!). 

A associação Paisagens do Champanhe associou-
se a vários eventos locais para dar a conhecer a 
sua abordagem ("Habits de Lumière", Jornadas 
Europeias do Património…).

• Os municípios com a designação AOC 
Champagne aderiram à Associação

Os 320 municípios pertencendo à área AOC 
Champagne (nos departamentos de Marne, 
Aube, Aisne, Haute-Marne, e Seine-et-Marne) 
foram solicitados para aderir à associação. 

• A criação de instrumentos de 
conhecimento para valorizar o património 
do Champanhe

Foram criados guias e referenciais para sensibi-
lizar e acompanhar os promotores do projeto. 
Podem ser consultados em www.paysagesdu-
champagne.fr.

Foi realizado um filme pela associação para par-
tilhar os valores fundamentais com o maior nú-
mero de pessoas. É acessível por todos no canal 
"You Tube" da associação. 

Foram implementados projetos pedagógicos em 
parceria com a Reitoria de Reims. Um concur-
so foi lançado em 2013 sobre o património do 
Champanhe...

• A transmissão

Temos a responsabilidade de transmitir às gera-
ções futuras a riqueza do nosso património e 
ensiná-las assim a desfrutar do que as rodeia e 
que faz parte do seu quotidiano.

As ações realizadas em relação às crianças são 
sempre muito apreciadas. Os jovens foram en-
volvidos várias vezes durante o ano, através de 
concursos de criatividade, de suportes de edição 
lúdicos ou lançamentos de balões.

Saint-Vincent 
Celebrations 
2014 displaying 
the colors of the 
candidacy

Pedagogical 
workshops in 
the vineyard
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A GESTÃO DAS PAISAGENS DO 
CHAMPANHE – A VIDA APÓS A 
INSCRIÇÃO

Os critérios de inscrição de um Bem na Lista do 
património mundial são de grande exigência. 
Exigência essa que se prolonga após o reconheci-
mento obtido, uma vez que os atores devem de-
monstrar a sua capacidade em geri-lo e protegê-lo 
a longo prazo. 

Conscientes da necessidade de desenvolver um 
programa de medidas que garanta não só a boa 
conservação do Bem a curto, médio e longo pra-
zo, mas que também garanta a sua valorização, a 
Associação Paisagens do Champanhe construiu a 
partir de 2012, um plano de gestão virtuoso para 
toda a região de Champagne, em concertação 
com o conjunto dos atores intervenientes no ter-
ritório com a denominação AOC Champagne. O 
plano de gestão das Encostas, Casas e Adegas de 
Champagne é inovador porque integra o quadro 
geral relacionado com a sua história, o seu terri-
tório percebido e vivenciado.

O plano de gestão é constituído por três partes:

–– Parte I - Documento de orientação por local: 
documento-quadro subscrevendo as orientações a 
longo prazo do Bem, proveniente de oficinas par-
ticipativas prospetivas, relacionado com os dia-
gnósticos do estado de conservação e dos fatores 
que afetam o Bem.

–– Parte II - Declinação temática a curto prazo: 
ações específicas e faseadas, parceiros identifi-

cados, indicadores de avaliação e financiamento 
definidos.

–– Parte III - Carta: compromisso voluntário dos 
atores da área AOC Champagne no âmbito das 
suas competências para preservar e valorizar as 
paisagens do Champanhe.

Este é o projeto de um destino de interesse comum, 
partilhado por todos e para todos. O plano de ges-
tão fixa o nível de comprometimento de todos os 
atores do território, coletivamente determinados - 
quer sejam das coletividades, do setor privado ou 
da sociedade civil - para garantir a continuidade 
e a valorização do Bem. Esta abordagem, que já 
gerou grandes obras de desenvolvimento e res-
tauração do Bem, tanto públicas como privadas, 
é apoiada por um programa de ações ambicioso. 
A instauração de procedimentos de avaliação e de 
acompanhamento irá permitir apreciar os efeitos 
do sistema de gestão sobre o Bem, bem como 
apoiar com o passar do tempo a mobilização dos 
atores. Isto torna-se ainda mais necessário tendo 
em conta que a inscrição na Lista do património 
mundial é reavaliada a cada seis anos! 

TRÊS PROJETOS-PILOTO – O PROGRAMA "AGIR" 

No âmbito do plano de gestão do processo de candidatura Encostas, Casas e Adegas de Champagne, 
três projetos-piloto foram selecionados para se tornarem as montras em matéria de ordenamento 
paisagístico e de gestão sustentável das atividades vitícolas. Estes projetos-piloto têm como nome 
de programa "AGIR": [Aménagement et GestIon duRable] Ordenamento e gestão sustentável das 
Encostas, Casas e Adegas de Champagne.
O programa AGIR nasceu de uma abordagem de parceria entre o Comité Champagne, o Parque 
Natural Regional (PNR) da Montanha de Reims e a associação Paisagens do Champanhe.
Os projetos-piloto estão localizados nas encostas históricas de Cumières em Mareuil-sur-Aÿ, nas 
encostas do município de Riceys no departamento de Aube e nas encostas dos municípios de Azy-
sur-Marne e Bonneil no departamento de Aisne. Para os gestores do território, o AGIR é uma ver-
dadeira oportunidade para ser acompanhado pelo centro técnico ambiental do Comité Champagne 
e pelos serviços do PNR da Montanha de Reims para a implementação de novas práticas amigas do 
ambiente e do Valor Universal Excecional do Bem.
O nosso parceiro, o PNR da Montanha de Reims, publicou no âmbito deste programa um 
guia prático sobre o local das encostas históricas: "Uma paisagem de excelência para um vinho 
de exceção! ". Está disponível para download a partir do sítio do PNR da Montanha de Reims:  
www.parc-montagnedereims.fr
As fichas de recomendações do programa AGIR também estão disponíveis no sítio Internet da asso-
ciação Paisagens do Champanhe www.paysagesduchampagne.fr

Signing of the 
Commitment 
charter, 2011
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Para assegurar a governação e a gestão dos 
Bens franceses inscritos na Lista do patrimó-
nio mundial, o Estado e o Centro do patri-
mónio mundial solicitam a criação de uma 
instância de coordenação e a nomeação de 
um gestor responsável pela implementação 
do plano de gestão.

Em 3 de outubro de 2014, a primeira confe-
rência territorial (o maior órgão da futura 
estrutura de gestão que reúne todos os atores, 
parceiros, patrocinadores...) reuniu-se em 
Épernay. Esta conferência permitiu definir 

colegialmente os princípios fundamentais da 
futura estrutura de gestão: 

- a paridade: entre as coletividades e os profis-
sionais do Champanhe, 

- a leveza: a estrutura de gestão assumirá a 
forma associativa (lei de 1901),

- a coordenação: a principal missão desta asso-
ciação será a de coordenar todos os atores do 
território em torno da gestão do bem inscrito 
na Lista do património mundial.

O PLANO DE GESTÃO, O RESULTADO DE UMA ABORDAGEM PARTICIPATIVA 
A associação Paisagens do Champanhe reuniu os parceiros locais e a população para identificar 
os pontos fortes e fracos do território e construir em parceria com todas as partes interessadas um 
sistema de gestão partilhado e eficaz para preservar e valorizar o Bem e a sua área alargada.
O plano de gestão é o resultado de um amplo processo de concertação:
•  Mais de 3000 pessoas foram entrevistadas durante as reuniões organizadas em todas as muni-

cipalidades vitícolas;
•  Foram criadas oficinas pedagógicas para transmitir as boas práticas aos principais promotores 

da Champagne vitícola, nomeadamente os viticultores, os responsáveis das cooperativas e os 
eleitos;

• Os principais eixos de gestão foram definidos na sequência de mesas-redondas com repre-
sentantes do Estado, autarquias locais, associações, profissionais vitivinícolas, câmaras locais, 
profissionais do urbanismo, do turismo e universitários.

OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO PAISAGENS DO CHAMPANHE

A Associação é constituída por 4 colégios:

• Os membros fundadores: o Conselho Regional de Champagne-Ardenas, os Conselhos Gerais 
de Marne, Aube e Aisne, a cidade de Reims, a cidade de Épernay e o Comité Champagne que 
reúne o Sindicato Geral dos Vinhateiros (SGV) e a União das Casas de Champagne (UMC 
– Union des Maisons de Champagne);

• Os membros associados: os municípios ou grupos de municípios da área AOC Champagne 
e Châlons-en-Champagne;

• Os membros de direito: o Instituto Nacional da Origem e da Qualidade (INAO), o Parque 
Natural Regional da Montanha de Reims;

• Os membros honorários: as pessoas singulares ou coletivas aprovadas pela assembleia-geral, 
que contribuem decisivamente, pela sua ação ou apoio financeiro, na realização dos objetivos 
da associação, tais como a Câmara de Comércio e Indústria de Champagne-Ardenas, os ser-
viços do Estado, os patrocinadores...
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SABER MAIS …      
DOM PIERRE PÉRIGNON, O PRECURSOR  

Se ele não descobriu o espumante propriamente dito, o monge 
celeireiro Dom Pierre Pérignon (1639-1715) da Abadia de Hau-
tvillers foi o primeiro na região de Champagne a ter uma aborda-
gem fundamentada da elaboração dos vinhos e a entender que a 
associação das uvas é uma etapa-chave para a sua qualidade. Deste 
modo, este enólogo estabeleceu antes do tempo as bases da elabo-
ração moderna do Champanhe e promoveu a viragem qualitativa 
da vinha.

Repousa na Abadia Saint-Sindulphe em Hautvillers desde 1715.

EUGÈNE MERCIER, O COMUNICADOR

Eugène Mercier (1838-1904) tinha 20 anos quando fun-
dou a sua casa de Champanhe. Mandou construir adegas 
gigantescas "contem em quilómetros e não em metros!", e 
é o primeiro a iluminá-las com uma máquina de vapor e a 
abri-las ao público. Mas é na Exposição Universal de 1889 
que a sua alma de publicitário se expressa sem restrição. 
Mandou construir previamente um "tonel grande" (pipa) 
em madeira esculpida com uma capacidade de 213 000 
garrafas de Champanhe e pesando 23 toneladas. São 
necessários dezasseis anos são para a sua construção (1871-
1887) e decide então deslocá-lo para a Exposição Univer-
sal em Paris. Puxado por 12 pares de bois, o transporte 
vai durar três semanas, atraindo a multidão e a imprensa! 
Onze anos mais tarde, será o primeiro a projetar um filme 
publicitário durante a Exposição Mundial de 1900.

TAMBÉM UMA HISTÓRIA DE MULHERES...

Na paisagem industrial francesa do século XIX, as mulheres refor-
çaram massivamente a mão-de-obra trabalhadora para fazer face à 
aceleração da produção, tendo também, sem o querer, liderado as 
Casas de Champanhe: Barbe Nicole Clicquot-Ponsardin, Louise 
Pommery, Mathilde Perrier ou Elisabeth Bollinger entre outras. 
Devemos a Madame Clicquot a técnica de sacudir e girar (re-
muage) as garrafas sobre mesas perfuradas, a criação do Cham-
panhe rosé e o sucesso da marca através de um comércio interna-
cional desinibido. Ansiosa por conquistar o mercado inglês e do 
norte da Europa, Louise Pommery lança o dry, o very dry e o bruto 
em 1870. Mulher de negócios, é também uma mulher generosa 
que estabelece o 1° fundo de pensões e uma segurança social 
para os seus funcionários, um orfanato e um fundo jardim-de-
infância para a cidade de Reims.

Bas-relief de 
dom Pierre 

Pérignon

Mercier 
Advertisement 

poster, the 
cask at the 

universal 
exhibit, 1889

Portraits of 
Madame 

Pommery 
and Madame 

Clicquot-
Ponsardin
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GARRAFAS… EXPLOSIVAS!

Todos concordarão: o Champanhe, é vinho dentro de uma garrafa. Mas, inicialmente, os frascos de 
vidro não suportavam a pressão destes vinhos espumantes. Por volta de 1745, a quebra atinge um 
terço e por vezes metade das garrafas nas adegas sendo necessário equipar-se com aventais em malha 
e proteções para o rosto. É por esta razão que a garrafa de champanhe é muito diferente das outras: 
é pesada, abaulada, com fundo côncavo permitindo-lhe resistir à pressão da segunda fermentação. 
Hoje uma garrafa pesa 835 g contra 1,2 kg no início do século XIX.

QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE AS CRAYÈRES E AS 
GALERIAS?  

Na sua origem, as crayères são pedreiras 
subterrâneas de extração de giz, esca-
vadas a partir do século III, que foram 
reutilizadas em seguida para a elabora-
ção do Champanhe. As galerias de arcos 
semicirculares ligam as crayères entre elas, 
sobrepõem-se e foram adaptadas para o 
armazenamento e envelhecimento dos 
vinhos.

Com 24 km, as crayères Veuve Clicquot 
são as maiores.

Com 50 m de altura, as de Ruinart são as 
mais altas.

A temperatura, constante, oscila entre 10 
e 12 °C e foram identificados 20 km de 
adegas sob as encostas históricas, 57 km 
e cerca de 350 chaminés de ventilação 
(essors) na colina Saint Nicaise e 74 km 
em Épernay.

CRAYÈRES BATIZADAS

Ao visitar as diferentes crayères (adegas 
subterrâneas) das Casas de Champanhe 
abertas ao público, descobrimos que pos-
suem muitas vezes uma placa. 

A placa em nome dos colaboradores com 
40 anos de Casa na Veuve Clicquot ou 
em nome dos destinos para exportação 
(Havana, Rio de Janeiro, Dakar...) à me-
dida das conquistas comerciais, na Pom-
mery por exemplo.

Galery quarries, 
Ruinart

Plate of the 
Veuve Clicquot 
cellars

Plate of the 
Pommery cellars
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O DESENHO E A INDÚSTRIA GRÁFICA...

Os rótulos das garrafas de Champanhe resultaram numa importante indústria do desenho e da 
indústria gráfica.

Na casa De Castellane, em Épernay, a magnífica sala dos rótulos representa um testemunho único. 
Mais de 5000 modelos estão assim conservados. 

Os cartazes também contribuem para estabelecer a notoriedade das marcas. O primeiro, litografado, 
data de 1891 e foi realizado pelo pintor Pierre Bonnard.

Advertisement 
poster, Ruinart

Labeling room, 
de Castellane
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“Eu só bebo champanhe quando estou feliz e quando 
estou triste. Às vezes, bebo quando estou sozinha. Mas, 
quando estou em companhia, considero-o obrigatório. 
Distraio-me com ele quando estou sem fome ou bebo-o 
quando estou faminta. Fora isso, nem toco nele, a menos 
que esteja com sede”

Elisabeth Bollinger em 1961 respondendo a um jor-
nalista do London Daily Mail que a interrogava sobre 
o seu consumo de Champanhe.

Vinhedo de Champagne

Números Comité Champagne 2014

5 departamentos: Marne (66%), Aube (23%), 
Aisne (10%), Haute-Marne e Seine-et-Marne

33 705 hectares para o AOC Champagne

280 000 parcelas de videiras

15 800 vinhateiros

140 cooperativas

300 Casas de Champanhe

337 Milhões de garrafas (colheita 2014)

EM RESUMO

Candidatura

3 sítios-testemunha: Colina Saint-Nicaise 
em Reims, Avenida de Champagne em Éper-
nay e Encostas históricas de Hautvillers em 
Mareuil-sur-Aÿ

320 municípios que formam o cenário e per-
tencem ao mesmo destino comum: a denomi-
nação AOC Champagne

Vineyard hillside, 
Aÿ

Elisabeth 
Bollinger

Fermenting 
room, 
Pommery
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CONTACTS PRESSE : 
Alquier  Press  Off ice

Rachel  RIANT – r.r iant@a-po.fr
Tél  :  +33(0)3 20 20 62 71 – Mob :  +33(0)6 85 12 40 14

Dorothée VILLEZ – d.vi l lez@a-po.fr
Tél  :  +33(0)3 20 20 62 76 – Mob :  +33(0)6 68 46 37 24

TWITTER

FACEBOOK

www.paysagesduchampagne.fr

#ChampagneUnesco

https://twitter.com/ChampagneUnesco
https://www.facebook.com/pages/Candidature-Unesco-Coteaux-Maisons-et-Caves-de-Champagne/199521753501330

