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Arquitetura e estrutura modernas, materiais e técnicas 
de construção de ponta: as Halles du Boulingrin, 
edifício emblemático do período entre as duas guerras 
minuciosamente restaurado, foram reabertas em 2012.  

 50 rue de Mars 
Acolhem o mercado do centro da cidade à quarta, sexta e sábado de 
manhã, bem como um mercado biológico à sexta das 16 às 20h.

MERCADO DE BOULINGRIN

www.marcheduboulingrin.fr
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PONTO
SCHNEITER

Estas três galerias semienterradas, construídas sob o fórum da 
Reims antiga, entre os séculos I e II, funcionavam talvez como 
mercado coberto. Atualmente, somente a galeria oriental está 
visível, e ela se inclui entre os raros vestígios de criptopórticos 
galo-romanos que foram exumados. Exposições temporárias. 

 Place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 77 77 76 
Aberto durante os fi ns de semanade 07-05 a 30-06 e de 01-09 a 30-09, 
das 14h às 18h. Aberto todos os dias durante o mesmo horário de 01-07 
a 31-08. Entrada gratuita. 

CRIPTOP RTICO 
GALO-ROMANO

www.reims-tourisme.com
PONTO

LANGLET

Notre-Dame de Reims é uma das maiores realizações da 
arte gótica na Europa. Esta obra-prima do século XIII, teatro 
de 25 consagrações reais, é única pela suas abundantes 
estátuas e suas vitrais (incluindo as resplandecentes obras 
contemporâneas de Chagall e de Knoebel). 
Viva a emoção da falcoaria dos reis de França com Regalia, 
espetáculo multimédia apresentado na fachada esta 
temporada. 

 Place Cardinal Luçon 
Aberto todos os dias das 7h30 às 19h30. Fechado domingo às 19h15. 
Entrada gratuita. Sem visitas durante as funções. Visitas guiadas nos 
passeios à Catedral de 15-02 a 15-11: informar-se no palácio de Tau.

CATEDRAL DE 
NOTRE-DAME

www.reims-tourisme.com

O antigo palácio do arcebispo de Reims era o local de 
residência do rei de França durante a cerimónia de sagração. 
O Palácio de Tau acolhe o museu da Catedral adjacente 
e o museu das Sagrações. Esculturas, tapeçarias, trajes, 
ornamentos e peças de ourivesaria da Idade Média ao século 
XIX constituem um tesouro excecional.

 2 place Cardinal Luçon. Tel. +33 (0)3 26 47 81 79
De 09-09 a 05-05: aberto das 9h45 às 12h30 e das 14 às 17h15. 
De 06-05 a 08-09: aberto das 9h45 às 18h15. Fechado às 
segundas-feiras e nos dias 01-01, 01-05 e 25-12. Último 
acesso até 45 min antes do fechamento.

www.palais-du-tau.fr

Este hotel construído em 1545 é um belo exemplo de um 
edifício renascentista. Aqui nasceu Jean-Baptiste de La 
Salle em 1651. Ao visitar este hotel, fi ca a conhecer melhor 
a pessoa que lutou pela educação dos fi lhos do povo e que 
fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs. Este tipo 
de educação ainda é praticada hoje em dia por milhares de 
educadores lassalistas nos cinco continentes.  

 4 bis rue de l’Arbalète. Tel. +33 (0)3 26 97 34 79
Visitas em FR, EN, de terça-feira a sábado das 14 às 17h. 
Os grupos podem visitar noutros horários. 

HOTEL SAINT-JEAN-
BAPTISTE DE LA SALLE

www.hoteldelasalle.fr
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A região de Reims é um dos berços da aviação mundial. O 
Museu da Aviação local mostra-lhe, através de maquetes, 
objetos e documentos da época, a evolução tecnológica da 
indústria aeronáutica e a os homens que mudaram a aviação 
francesa no século XX.

 A 5 km de Reims, Place de la Mairie - 51450 Bétheny.
Tel. +33 (0)3 26 07 12 71
Aberto todos os domingos de abril a outubro das 14:30 às 17:30h 
(exceto 05-06 e 02-10-2022), durante o ano todo para grupos mediante 
agendamento.

MUSEU DA AVIA O 
LOCAL

PARQUE NATURAL REGIONAL 
DA MONTANHA DE REIMS

www.musee-betheny.frwww.parc-montagnedereims.fr
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A residência do viajante Hugues Kraff t, que não sofreu 
qualquer alteração após 1935, acolhe 2400 objetos de arte 
decorativos (móveis, pinturas, estampas e objetos trazidos 
do Oriente). Gravuras em madeira e em cobre de Dürer e a 
soberba fachada interior renascentista completam a visita. 

 36 place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 35 61 95
Aberto das 14h às 18h. Aberto das 10h às 12h e das 14h às 18h a partir de 
02-05. Fechado às segundas-feiras e nos dias 01-01, 01-05, 01-11 e 25-12. 
Grupos mediante reserva.

MUSEU LE VERGEUR - 
CASA HUGUES KRAFFT 

www.musees-reims.fr
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Depois de ter se convertido ao cristianismo, o pintor franco-
japonês Léonard Foujita ergue uma capela de estilo neo-
romano durante o verão de 1966. O programa iconográfi co 
dos vitrais e afrescos de 200 m² é de inspiração bíblica, mas 
comuma infi  nidade de detalhes resultantes partialmente da 
tradição japonesa.

 33 rue du Champ-de-Mars. Tel. +33 (0)3 26 35 36 07
Aberta de 02-05 a 30-09 das 10 às 12h e das 14 às 18h. 
Fechada às terças-feiras. 

CAPELA FOUJITA

www.musees-reims.fr
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Bem pertinho da cidade, tem um Parque com uma grande 
diversidade de plantas e árvores. Explore os 400 km de 
trilhos com igrejas românicas, vinhas e muito mais e ainda 
100 km de trilhos para ciclismo na montanha.Perca-se nas 
nossas três fl orestas com o selo Forêt d’Exception®,(fl oresta 
expecional). Descubra a maior população mundial de faias 
retorcidas na Forêt domaniele de Verzy.

Maison du Parc
51480 Pourcy
Tel. +33 (0)3 26 59 44 44

PONTO
TILLEULS
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Esta basílica romano-gótica impressiona pela sua 
profundidade e majestade sóbria. Foi construída a partir do 
século xi para acolher a santa ampola, bem como as relíquias 
de São Remi, o bispo que batizou Clovis em 498. O seu 
túmulo, de estilo renascentista, data do século XIX. 

 Rue Saint-Julien
Aberto de 8h até o fi m do dia (19h o mais tardar). Entrada gratuita. Sem 
visitas durante as funções.

www.reims-tourisme.com

O museu ocupa uma antiga abadia beneditina dos séculos XVII 
e XVIII. Autor do claustro, as 17 salas conservam importantes 
coleções relativas à história de Reims da préhistória ao 
Renascença, passando pela história militar regional. 

 53 rue Simon. Tel. + 33 (0)3 26 35 36 90
Aberto das 10h às 18h. Fechado às segundas-feiras e nos dias 01-01, 
01-05, 01-11 e 25-12. Último acesso até 45 min antes do fechamento. 

www.musees-reims.fr

O planetário é uma sala de espetáculos que a(o) leva às 
estrelas (literalmente!). Durante a sua visita, irá fi car a saber 
mais sobre as estrelas e os avanços astronómicos mais 
recentes. Tem vários programas para descobrir o espaço em 
família.

 49 av. Général de Gaulle. Tel. +33 (0)3 26 35 34 70
Aberto às quartas-feiras, sábado e domingos, das 14h às 18h.
Durante as férias escolares, o planetário está aberto todos os dias das 
10h30 às 12h e das 14h às 18h. O planetário está fechado nos dias 01-01, 
01-05, 14-07, 01-11, 11-11 e 25-12.

PLANET RIO

www.reims-tourisme.com 
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Bem vindo a REIMS
Cidade das 
consagrações…

Capital da província romana da Gália Bélgica, cidade das 
sagrações dos reis de França, cidade mártir da Primeira 
Guerra Mundial, Reims fi gura entre os locais mais 
importantes da história de França. São testemunhas 
os tesouros galo-romanos, as fachadas Art Déco e, 
sobretudo, os impressionantes monumentos medievais, 
teatros de coroação da maioria dos reis da França e 
tombados como patrimônios da Humanidade pela 
UNESCO desde 1991.

C I T E  D E S  S A C R E S

Reims oferece um panorama das principais correntes da 
arquitetura dos anos 1920 em França. Entre elas, destaca-se 
a Art Déco, que se revela geométrica e decorativa. Entre os 
edifícios emblemáticos ao longo: a Biblioteca Carnegie, jóia 
do Art déco, e os imóveis da Cours Jean-Baptiste Langlet, que 
oferece uma amostra muito variada de estilos relativos ao 
período entre as duas guerras.

 2 place Carnegie. Tel. +33 (0)3 26 77 81 41
Biblioteca aberta das 10 às 13h e das 14 às 19h (18h aos sábados e todos 
os dias durante as férias escolares). Fechada às segundas, quintas de 
manhã (e sextas de manhã durante as férias escolares) e domingos. 
Entrada gratuita.

BIBLIOTECA CARNEGIE
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Saint-Jacques alberga um conjunto de vitrais contemporâneos 
(Šíma, Vieira da Silva). Saint-Nicaise, na cidade-jardim do 
Chemin-Vert, foi decorada pelos mais eminentes artistas dos 
anos 1920. Quanto à imponente  basílica de Sainte-Clotilde, 
de estilo neo-bizantino, encerra na sua cripta cerca de duas 
mil relíquias de santos de França.

 Saint-Jacques : Rue Marx Dormoy
Aberta às segundas-feiras das 14 às 18h, de terça-feira a sábado das 9 
às 12h e das 14 às 18h, aos domingos durante as funções.

 Saint-Nicaise : Avenue de la Marne
Aberta de 13-04-2022 a 09-10-2022 às quartas-feiras e de sexta-feira a 
domingo das 10h30 as 12h e 15h30 às 19h.  

Sainte-Clotilde : Place Sainte-Clotilde
Aberta aos domingos de julho e agosto das 15 às 17h30.
Sem visitas durante as funções.

AS IGREJAS EXCECIONAIS
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Esta obra foi construída para garantir a defesa de Reims, em 
1883. Hoje em dia museu, ele contém coleções de uniformes, 
armas, peças de artilharia, proteções de cabeça (dos quais a 
famosa coleção Friese do exército imperial alemão).

 A 8 km de Reims, D944 em direção a Châlons-en-
Champagne. Tel. +33 (0)3 26 49 11 85
Aberto das 10 às 18h. Fechado às segundas-feiras e nos días 01-01, 
01-05, 01-11 e 25-12. Último acesso até 45 min antes do fechamento.

MUSEU DO FORT DE 
LA POMPELLE

www.musees-reims.fr

PONTO
LANGLET

PONTO
FRANCHET 
D’ESPÈREY

PONTO
LANGLET

A sua aplicação 
de visita

Compartilhe a sua localização, preencha o seu perfi l, 
indique as suas vontades e descubra os circuitos 
ou visitas oferecidas em Reims e arredores. Baixe 
o aplicativo IDVizit e tenha acesso a rico conteúdo, 
ilustrado com todas as informações necessárias.

1

É dentro de uma das salas do quartel-general de Eisenhower 
que foi assinado em 7 de maio de 1945 a capitulação das 
forças armadas do IIIº Reich, pondo um fi m na Segunda 
Guerra mundial na Europa. Em 2005, um museu foi criado em 
torno desta sala, que fi  cou em seu estado a partir de então.

12 rue Franklin Roosevelt. Tel. +33 (0)3 26 47 84 19
Aberto das 10 às 18h. Fechado às terças-feiras e nos días 01-01, 01-05, 
01-11 e 25-12. Último acesso até 45 min antes do fechamento.

MUSEU DA RENDI O 
(7 DE MAIO 1945)

www.musees-reims.fr

6

PONTO
SCHNEITER

www.reims-tourisme.com

Do táxi da Marne à viatura de passeios, irá descobrir a 
evolução automóvel do século XX. Perto de 250 veículos 
(carros e motos), tendo, de certos modelos, sido fabricados 
apenas alguns exemplares, encontram-se expostos num dos 
mais importantes museus automóveis de França.

 84 av. Georges Clemenceau. Tel. +33 (0)3 26 82 83 84
Aberto das 10 às 12h e das 14 às 18h (17h de novembro a março). 
Fechado às terças-feiras (exceto feriados), dia 25-12 e de 31-12 até 
14-01-2023.

MUSEU DO AUTOM VEL 
DE REIMS CHAMPAGNE

www.musee-automobile-

reims-champagne.com
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PONTO
BOUSSINESQ

3

O Fundo Regional de Arte Contemporânea (FRAC) tem 
como vocação a constituição e a divulgação de uma 
coleção de obras de arte contemporânea, o planejamento 
e a realização de exposições temporárias, a edição e a 
implementação de ações de sensibilização para a arte 
contemporânea voltadas para o público em geral.

 1 place Museux. Tel. +33 (0)3 26 05 78 32
Aberto de quarta-feira a domingo das 14h às 18h e terça-feira das 9h às 
12h. Fechado durante as montagens de exposições de 25-04 a 19-05 e 
de 28-08 a 14-09. Entrada e atividades culturais gratuitas durante todo o 
ano.  

FRAC
CHAMPAGNE-ARDENNE

www.frac-

champagneardenne.org
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O Museu da Vinha propõe uma imersão no mundo vinícola de 
Champagne. Graças às técnicas audiovisuais e cenográfi cas 
modernas, descubra todos os fatores indispensáveis ao 
nascimento do champanhe. Do alto do farol, panorama 
excecional das encostas da Montanha de Reims. Jardim 
panorâmico. Espaço de degustação de champanhes de 
viticultores.

 A 18 km de Reims, D944 em direção a Châlons-en-
Champagne. Tel. +33 (0)3 26 07 87 87
Aberto de abril a setembro das 10 às 18h30 e de outubro a março das 
10h30 às 17h (excepto segunda-feira, dia 25-12 e de 01-01 até 05-02).

FAROL DE VERZENAY

1817

CATEDRAL 

6 rue Rockefeller 
Aberto todo o ano, 

exceto 01/01 e 25/12.

ESTAÇÃO DE REIMS

Esplanade François 
Mitterrand

Fechado em janeiro e fevereiro 
e, fora de temporada, aos 

domingos e feriados.

Siga-nos em nossas redes sociais

#ReimsTourisme

A informação mais atualizada encontra-se em:

WWW.REIMS-TOURISME.COM

CIDADE DE FISMES

1 rue des Conclusions 51170 Fismes
Tel. +33 (0)3 26 48 81 28

Fechado às segundas-feiras e domingos.

POSTO DE TURISMO DA GRANDE REIMS
Tel. +33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com

3 locais de acolhimento, 1 mesma qualidade de 
serviço e informação.

O seu Reims 
City Pass

Descubra os incontornáveis da cidade com inúmeras 
vantagens, graças ao Reims City Pass:

  �Inúmeros brindes, incluindo os museus e os 
transportes públicos

  �Champanhe de oferta em todos os restaurantes 
parceiros

  �Vários descontos, incluindo nas visitas às caves.  

Informações e reservas: 

WWW.REIMSCITYPASS.COM

ou dirija-se ao

Os nossos dois planos perfeitos para 
visitar inteligentemente

2.2.

1.1.

24h = 22€ 48h = 32€ 72h = 42€

Reims no Bolso
www.phare-verzenay.com

PONTO 
OPÉRA-CATHÉDRALE

PONTO 
OPÉRA-CATHÉDRALE

PONTO 
SAINT-TIMOTHÉE

PONTO 
SAINT-TIMOTHÉE

PONTO 
FOUJITA

PONTO 
OPÉRA-CATHÉDRALE

PONTO 
SAINT-MAURICE

OFERTA TURÍSTICA ESPECIAL 
(1) Para ter um desconto de 10%* mostre este cupão 
e o seu passaporte estrangeiro antes de pagar. Não 
pode beneficiar desta redução depois de ter efetuado o 
pagamento. Esta oferta não é acumulável. 

*Excluindo serviços, alimentos, livros e artigos e áreas 
marcadas com um ponto vermelho. 

REEMBOLSO DE IVA  
(2) Reembolso de -12% * * para todos os residentes da 
União Europeia. Oferta válida em compras superiores 
a 100 € (após dedução de descontos) feitas no mesmo 
dia, na mesma loja. Data-limite de exportação de 
compras fora da UE: 3 meses. A oferta de -12% é 

acumulável com a oferta de -10%. Para beneficiar deste 
desconto, vá ao espaço de serviço ao cliente. 

* * Excluindo serviços, alimentos e outros produtos abrangidos 
pela regulamentação governamental.

Recarregável sobre 

PAL CIO DE TAU BAS LICA 
DE SAINT-REMI

32
MUSEU HIST RICO 
SAINT-REMI

4

GALERIES LAFAYETTE REIMS 
34/45 RUE DE VESLE
DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 
10H-19H30 E SABADO 10H-20H



3,  2,  1 PARTEZ 
DÉCOUVRIR LE CENTRE 
VILLE DE REIMS !

www.cpa-champagneparcauto.com

… e Cidade
do champanhe !

Reims é igualmente conhecida pelo mundo inteiro 
por fi gurar nas etiquetas de Grandes Marcas 
de champanhe que, graças ao seu talento de 
elaboração e sua paixão pela qualidade, são a 
origem da notoriedade e do prestígio dos vinhos 
de Champanhe. Às Encostas, Casas e Adegas de 
Champagne foram incluídos na  lista do património 
mundial da UNESCO do 2015.

Estas Casas de Champanhe e suas Grandes Marcas 
convidam-lhe a descobrir as suas caves que, durante 
longos anos, as suas preciosas colheitas celebram 
os acontecimentos do mundo, sendo estes do mais 
importante ao mais simples.

S C E A U  A  C H A M P A G N E

No coração do centro histórico de Reims e a 2 min da estação de 
Reims. Boutique aberta todos os dias: de segunda a quarta-feira das 
10 às 13h e das 14 às 19h; de quinta-feira a domingo das 10 às 19h. Vi-
sitas guiadas pagas, em FR e EN (para outras línguas, consulte-nos) 
todos os dias exceto 01-01 e 25-12. 3 degustações comparativas de-
pois da visita. Reserva recomendada.

8 place de la République - Tel. +33 (0)3 26 88 53 86
boutique@decazanove.com

www.champagnedecazanove.com

www.canard-duchene.fr

No coração do vinhedo da Montanha de Reims, a 15 km do centro 
de Reims, Canard-Duchêne oferece visitas guiadas pagas com 
degustação em FR e EN. Em janeiro e fevereiro: de segunda a 
sexta-feira das 10 às 18h. De março a dezembro: de segunda-feira 
a sábado das 10 às 18h. Recomenda-se reserva. Iniciação à 
sabrage (abertura da garrafa de champagne com um sabre) no 
parque da Propriedade.

1 rue Edmond Canard - 51500 Ludes - Tel. +33 (0)3 26 61 11 60 
visites@canard-duchene.fr

www.vrankenpommery.com 

Aberto de quinta-feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h (até 
às 19h às sextas-feiras e sábados). Visitas pagas com ou sem guia 
mediante reserva (fechado nos dias 25-12 e 01, 02 e 03-01).

54-56 boulevard Henry Vasnier - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56
villademoiselle@vrankenpommery.fr

Lanson oferece-lhe uma visita da “vinha ao fl ute” pensada para o 
grande público e também para profi ssionais da área. As visitas só 
podem ser feitas por grupos pequenos, mediante reserva. Visitas 
guiadas pagas em FR e EN (em AL, ES em IT apenas a pedido). Todo 
o ano de segunda-feira a sábado. Loja.

66 rue de Courlancy - Tel. +33 (0)3 26 78 50 50
visites@champagnelanson.com

www.lanson.fr

www.champagnemartel.com

A 5 min da Basílica Saint-Remi. Boutique aberta todos os dias: de 
segunda a quarta-feira das 10 às 13h e das 14 às 19h; de quinta-feira a 
domingo das 10 às 19h. Visitas guiadas pagas, em FR e EN (para ou-
tras línguas, consulte-nos) todos os dias exceto 01-01 e 25-12. 3 degus-
tações comparativas depois da visita. Reserva recomendada.

17 rue des Créneaux - Tel. +33 (0)3 26 82 70 67
boutique@champagnemartel.com

www.mumm.com

Janeiro e fevereiro: sexta-feira e sábado das 10h30 às 13h e das 
14h às 17h30.
Março: quinta-feira a domingo das 10h às 13h e das 14h às 17h30.
Abril: quinta-feira a segunda-feira das 10h às 13h e das 14h às 18h.
Maio a outubro: todos os dias das 10h às 13h e das 14h às 18h.
Novembro e dezembro: quinta-feira a segunda-feira das 10h30 às 13h 
e das 14h às 17h30.
Loja aberta durante os horários das visitas.

34 rue du Champ de Mars - Tél. +33 (0)3 26 49 59 70
guides@mumm.com

www.ruinart.com

A Casa Ruinart está aberta entre 31-03-2022 a 30-11-2022, de segun-
da-feira a domingo (fechada dia 01-05). 
Visita guiada e degustação mediante reserva, em FR, EN, AL, ES, IT, 
NL, SV, RU, JA. 
Organização de recepções privativas para até 80 pessoas (eventos, 
coquetéis, almoços, jantares, seminários).

4 rue des Crayères - Tel. +33 (0)3 26 77 51 52
visitesruinart@ruinart.com

www.veuveclicquot.com

De 01-03 a 30-12-2022: aberto de terça-feira a sábado das 9h30 às 
12h30 e das 13h30 às 17h30. Dias de abertura feriados: 26-05, 14-07 
e 11-11-2022. Aconselhamo-lo(a) a comparecer 10 mn antes da hora 
de partida. Visitas gratuitas para todas as crianças menores de 10 
anos.Visita e loja acessível a pessoas com mobilidade reduzida.  

1 rue Albert Thomas - Tel. +33 (0)3 26 89 53 90
visitscenter@veuve-clicquot.fr

www.vrankenpommery.com

Aberto todos os dias (incluindo feriados). 
Segunda-feira e terça-feira das 10h às 13h e das 14h às 18h.
Quarta-feira, quinta-feira e domingo das 10h às 18h.
Sexta-feira e sábado das 10h às 19h.
Visitas pagas com ou sem guia mediante reserva.
O Restaurante Le Réfectoire está aberto de quinta-feira a 
segunda-feira.

5 place Général Gouraud - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56
visitepommery@vrankenpommery.fr

cellars-booking.taittinger.fr 

Esta casa tem o prazer de receber todos os que querem degustar os 
seus champanhes Taittinger únicos e saber mais sobre a sua história.  
Nova oferta a partir de Outubro de 2022. Para mais informações 
sobre os horários de abertura, visite o nosso website.

9 place Saint-Nicaise - Tel. +33 (0)3 26 85 84 33 
visites@taittinger.fr

Todas as maisons de Champanhe de 
Reims são servidas pelo Citybus ou 
pelo VLT.  O Citybus circula de 
segunda-feira a sábado, das 9 às 

19h. O acesso ao transporte 
urbano está incluído no 

REIMS CITY PASS.

www.citura.fr

ITINERÁRIOS DE DESCOBERTA

« Cité des Sacres »
(« Cidade das Consagrações ») 
é um dos 4 itinerários temáticos 

de descoberta pedestre 
que Reims lhe propõe. 

Informe-se na posto 
de turismo !

www.maisons-champagne.com

Informação sujeita a ser mudada. Publicação em Março de 2022. Não deitar lixo no chão.

3, 2, 1 PARTA À 
DESCOBERTA DO CENTRO 
DA CIDADE DE REIMS!

ENOTURISMO EM CHAMPAGNE
Visita de caves e degustações

Meio-dia 90€/pessoa
6 champanhes

Dia completo 195€/pessoa
10 champanhes e restaurante

Carrinha para 2 a 8 pessoas de segunda-feira a sábado

Vinicultores fora de Reims.
Fotos nas vinhas em cada visita.

RESERVAS 
Tel. +33 (0) 6 49 05 47 52
contact@sparkling-tour.com
www.sparkling-tour.com

CERTIFICADO DE 
EXCELÊNCIA NO

A ter em conta antes da sua visita às caves  

Visitas a pé, aconselha-se o uso de vestuário 
quente. Não são permitidos animais. A degustação de 
champanhe não é permitida a menores de 18 anos e a 
mulheres grávidas. O abuso de álcool é perigoso para 
a saúde, devendo ser consumido com moderação.


