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Sobre InVinoViajas

Rogério Ruschel
Jornalista de turismo e consultor em sustentabilidade 
socioambiental. Professor universitário por 15 anos; 
ex-executivo de propaganda por 17 anos; fundador da Ruschel & 
Associados Marketing Ecológico em 1989, a primeira empresa de 
consultoria em sustentabilidade das Américas. Editor de In Vino 
Viajas, dedicado a Enoturismo, Cultura do vinho e Turismo de 
qualidade, um dos mais visitados site sobre vinhos do Brasail 
e o mais internacional da America Latina, com leitores 
em 129 paises. 

"Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum
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Conheça a Basílica Sacré-Coeur de 
Montmartre, a mais querida igreja de 
Paris, cercada por cafés, artistas de rua, 
cabarés e muitos turistas. Construída 
para homenagear soldados mortos na 
guerra franco-prussiana, se tornou a 
preferida dos vivos e uma das cinco mais 
importantes atrações turísticas da 
Cidade-Luz
. 
A Basilica foi construida com arquitetura 
romana e bizantina para levantar a moral 
da comunidade parisiense logo após a 
Guerra franco-prussiana (1870-1871), 
como um memorial aos 58.000 soldados 
mortos na guerra. Foi construída por dois 
milionários - Alexandre Legentil e Hubert 
Rohault de Fleury - que haviam prometido 
construir uma igreja caso a França 
sobrevivesse às investidas do exército 

A Basilica foi construida com arquitetura 
romana e bizantina para levantar a moral 
da comunidade parisiense logo após a 
Guerra franco-prussiana (1870-1871), 
como um memorial aos 58.000 soldados 
mortos na guerra. Foi construída por dois 
milionários - Alexandre Legentil e Hubert 
Rohault de Fleury - que haviam prometido 
construir uma igreja caso a França 
sobrevivesse às investidas do exército 
alemão. Custou cerca de 6 milhões de 
Euros a valores de hoje e levou 46 anos 
para ser terminada, o que ocorreu 1923. 

Montmartre hoje é um bairros com mais 
personalidade de Paris. Montmartre quer 
dizer "monte dos mártires" porque no alto 
da colina onde hoje está a Basilica teria 
sido decapitado São Denis, o primeiro 
bispo de Paris, no século III, e lugar onde 
muitos cristãos teriam sido mortos por 
volta do ano 250. 
Para saber mais, Clique aqui e faça o 
passeio completo.
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JARDINS E FEIRA 
DE ARTES DA IGREJA 
SACRÉ-COEUR 
DE MONTMARTRE



Conheça Clos de Montmartre, o pequeno 
vinhedo de Paris no bairro boêmio de 
Picasso, Renoir, Van Gogh, Gauguin, 
Balzac, Emile Zola, Boudelaire - e dos 
turistas. Até 1833 Paris era o maior 
território vinícola da Europa, com 40.000 
hectares de parreiras plantadas; em 1474 
chegou a existir uma DOC exclusiva, a 
apelação “Goutte d’Or” e durante o século 
XVIII Paris era o mais importante 
produtor de vinhos da França, passando 
Bordeaux. Hoje resta muito pouco da 
produção de vinhos parisiense, mas In 
Vino Viajas mostra um deles, o vinhedo 
Clos de Montmartre que tem 1.556 m² e 
fica na esquina das ruas Saint Vincent e 
des Saules, perto da encantadora igreja 
Sacre Couer.

A historia dele é interessante: em 1933 a 
prefeitura de Paris decidiu acabar com a 
sujeira de um terreno baldio que tinha 
virado moradia de desocupados no 18o. 
arrondissement, plantando 2.000 pés de 
vinhas das variedades mais tradicionais 
da França, para fazer uma espécie de 
vitrine da França. 

Como o pequeno vinhedo fica perto do 
quartel da 7ª companhia de bombeiros, 
todos os meses de setembro os 
bombeiros fazem a colheita das 27 
videiras e produzem cerca de 150 
garrafas de vinho vendido para fins de 
caridade. O Clos de Montmartre está 
escondido, mas você o descobre através 
desse link 
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CLOS DE MONTMARTRE, O PEQUENO VINHEDO BOÊMIO DE PARIS



O prédio era originalmente uma estação 
ferroviária, a Gare d'Orsay, construída 
no local onde até 1871 existia o Palais 
d’Orsay. A estação foi inaugurada em 
1898, mas em 1939 foi desatiada 
porque ficou pequena demais para o 
tamanho dos trens. Foi aberta e 
fechada várias vezes e serviu até como 
centro de serviço dos correios durante 
a Segunda Grande Guerra; mas 
renasceu em 1986 transformada em um 
museu inaugurado pelo presidente 
François Miterrand.

Localizado na margem esquerda do rio Sena, no VII arrondisement, perto de tudo que é 
importante na cidade, o Museu d’Orsay mantém no acervo principalmente pinturas e 
esculturas da arte ocidental do período compreendido entre 1884 e 1914 – inclusive uma 
ótima coleção de obras de artistas impressionistas como Toulouse-Lautrec (foto 01) e 
Gauguin (foto 2), Van Gogh, Renoir, Manet, Monet, Degas, Redon, Cezanne, Degas, Pissarro, 
Sislac, Sisley, Morissot e outros. Faça um passeio aqui, através do link: 

Um dos melhores passeios de Paris: conheça o Museu d’Orsay, a estação de trem que virou 
o mais charmoso, alegre e simpático museu de Paris, com muitos Impressionistas e um 
ambiente impressionante.

www.invinoviajas.com 5

MUSEU D’ORSAY, O MAIS CHARMOSO
MUSEU DA CIDADE-LUZ
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02



O Jardim de Luxemburgo é o maior parque público de Paris, com quase 230.000 m². Foi 
criado em 1611 pela rainha Maria de Médicis, nobre italiana viúva de Henrique IV, que estava 
cansada de morar no Palácio do Louvre (coitadinha!) e com saudade da casa da família, o 
fabuloso e ajardinado Palácio Pitti de Florença, Itália. 

O Jardim de Luxemburgo fica no coração de Paris, é cercado por prédios muito bacanas e 
possui vários setores, entre os quais dezenas de parterres (nome que os franceses dão a 
seções de jardins delimitados por cercas ou sebes baixas), dezenas de estátuas, pequenos 
lagos, um teatro de fantoches, um pomar, um restaurante (o Pavilhão da Fonte) e uma área 
de produção de mel de abelhas. 

Você pode passar um dia inteiro fazendo descobertas 
dentro dele, mas pode começar clicando aqui
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JARDIM DE LUXEMBURGO, 
O MAIOR E MAIS QUERIDO 
PARQUE DE PARIS



Montmartre é o bairro mais boêmio de Paris, 
território de artistas como Picasso, 
Modigliani, Toulouse-Lautrec, Renoir, Van 
Gogh e Gauguin – na verdade, de centenas 
de artistas pré-impressionistas, 
Impressionistas e pós-impressionistas. E 
também o bairro que tem a mais charmosa 
igreja de Paris e o mais charmoso vibhedo 
urbano da França, o Clos de Montmartre que 
você pode conhecer neste e-book.

Há 83 anos este pequeno vinhedo de 1.556 
m² no coração de Montmartre celebra sua 
Festa da Vindima (Fête des Vendanges), 
geralmente no início de outubro, que inclui 
muitos dias de celebrações, exibições de 
artistas de rua, uma parada musical e teatral 
que percorre animadamente as ruas do 
bairro e conta com a presenca de artistas e 
personalidades. 

Todos os anos é proposto um tema especial 
e você vai conhecer alguns dos cartazes 
criados para promover esta grande festa ao 
longo de sua história. 
   
Saiba mais na matéria completa do blog
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GALERIA:
 

10 CARTAZES 
DA FESTA DA 
VINDIMA NO 
CLOS DE 
MONTMARTRE
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GALERIA 1970



www.invinoviajas.com 9

GALERIA 1983



1983
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GALERIA 1987



1987

www.invinoviajas.com 11

GALERIA 1983



1983
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GALERIA 1996



1996
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GALERIA 1999



1999
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GALERIA 2000



2000
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GALERIA 2001



2001
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GALERIA 2002
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GALERIA 2004



2004
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GALERIA 2005



2005
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GALERIA 2006



2006
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GALERIA 2013



Espero que você tenha gostado dessas pequenas 
histórias que celebram a cultura, história através 
do vinho.

Leia outras máterias no blog 
www.invinoviajas.com 

Acompanhe também nossos perfis através das 
redes sociais, onde terei o maior prazer em trocar 
conhecimentos com você!

Um grande abraço,
Rogerio Ruschel

Esse livro é gratuito e pode ser compartilhado com 
seus amigos e familiares. Basta enviar o link abaixo 
através de email ou nas redes sociais:

www.invinoviajas.com

DICA

facebook.com/invinoviajas

 

instagram.com/invinoviajas

 

pinterest.com/invinoviajas

 

twitter.comi/invinoviajas

 


