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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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CHARDONNAY DANIE DE WET 2019 – ROBERTSON – BREEDE RIVER VALLEY – WESTERN CAPE - AFRICA DO 
SUL 
 O nome De Wetshof tem sido sinônimo de vinhos de grande qualidade desde 1970.  Reconhecida por ter 
introduzido a uva francesa Chardonnay na África do Sul, a vinícola De Wetshof figura entre os melhores produtores do 
país. Localizada na região de Robertson Valley, a vinícola é comandada, atualmente, pela terceira geração da família 
De Wet, que desde o final do século XVII participa da indústria vitivinícola sul-africana.
 Ao longo de décadas, a De Wetshof manteve-se em linha com a inovação e, hoje, ostenta uma adega moderna 
e tecnologia de viticultura de ponta. Seus elegantes vinhos brancos são muito elogiados, mas o portfólio também 
apresenta deliciosos vinhos tintos, rosés e doces. Eles são originados em um terroir privilegiado, de clima seco e 
marcado por invernos muito frios e verões ensolarados. No verão, a brisa fresca tem efeito de resfriamento sobre os 
vinhedos, o que permite uma maturação equilibrada das uvas, que são o ponto de partida para vinhos sul-africanos de 
altíssimo nível, em perfeito equilíbrio. 
 Além disso, o clima seco e a brisa revigorante ajudam na proteção contra pragas. O solo de toda a propriedade 
tem sido sistematicamente controlado e mapeado, estabelecendo qual parcela é mais indicada para determinado tipo 
de uva. Além disso, o produtor realiza diversos testes visando melhorar a qualidade dos frutos, o que inclui o uso de 
tecnologia via satélite, um sofisticado projeto de estação meteorológica no vale e outros estudos dirigidos para melhora 
do cultivo e aproveitamento da colheita.
 Todos esses esforços fizeram com que a De Wetshof se tornasse uma das mais reverenciadas vinícolas da África 
do Sul merecedora de inúmeros prêmios. Seus vinhos brancos finos e elegantes são considerados os melhores do país. 
A grande novidade agora fica por conta dos ótimos e recém-lançados vinhos tintos do produtor, varietais de classe e 
personalidade.

Corte de uvas: 100% Chardonna

Notas de Degustação: Branco bem claro, com aromas de limão siciliano, ervas e flores brancas, delicados aromas de abacaxi e damasco, notas de especiaria 
doce como baunilha, sem ter passagem por carvalho, mas certamente resultante do contato com as lias (borras), criando um equilíbrio entre acidez e açúcar, 
sem perder o frescor. Em boca é cremoso, jovem e fresco, com um final longo e muito agradável, que pede um segundo gole.

Estimativa de Guarda: pronto para consumo. Creio que pode guardar até 2023

Notas de Harmonização: Ótimo para acompanhar saladas e carnes brancas, de porco, massas, frutos do mar e queijos de cabra. Bastante versátil na 
gastronomia, com vocação para bebericar ou acompanhar pratos à base de queijo. Faz uma bela harmonização com Pizza de Alho Poró e um outra Pizza de 
Atum.

Serviço: servido entre 8 e 10º C, numa taça estilo Bordeaux.

Faixa de preço: $$$

Em BH – MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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BARISTA PINOTAGE 2019 – PAARL – AFRICA DO SUL
 
 O Barista Pinotage tem um aroma tão marcante de café que seu criador, o famoso enólogo sul-africano Bertus 
Fourier, ganhou o apelido de “Starbucks”! Graças ao sucesso de público e crítica alcançado com o seu Pinotage, Fourie 
criou o Barista com a casta Chardonnay, cheio de notas cítricas e igualmente surpreendente. Fourie é considerado um 
gênio pela grande maioria de amantes do vinho e sua história passou a ser conhecida no mundo todo. Formado em 
microbiologia, química e enologia, Fourie foi enólogo responsável na vinícola Diemersfontein, da família Sonnenberg, 
durante anos e depois também esteve à frente da KWV – outra das principais vinícolas da África do Sul. 

Corte de uvas: 100% Pinotage

Notas de Degustação: Vinho de cor rubi escuro. Como o próprio nome indica, o Barista Pinotage é um vinho com 
acentuado aroma e sabor de café, que surpreende a todos. O mais impressionante, porém, é que as notas de café vêm 
puramente do vinho e das uvas Pinotage. O magnifico resultado se dá através da escolha criteriosa de leveduras e barris 
de carvalho utilizados no processo de vinificação. Os aromas de café podem assumir os de café com leite, capuccino, 
moka, evoluindo para frutas escuras (ameixa) em compota, com um toque de chocolate amargo e menta. No paladar 
tem taninos macios, boa acidez e equilíbrio. Um vinho fácil de gostar e de beber. É um vinho tinto em estilo moderno, 
com taninos finos e muita presença.

Estimativa de Guarda: pronto para consumo. A guarda sugerida pela vinícola é de 5 anos. 

Notas de Harmonização: Ótimo para acompanhar carnes suínas e carnes vermelhas, mas na África do Sul o Pinotage 
muitas vezes é uma ótima opção para acompanhar carnes de frango, peixes diversos, frutos do mar e massas e risotos ricos em sabores marinhos. E acompanhou 
muito bem uma pizza de Atum.

Serviço: servido entre 16 e 18º C, numa taça estilo Bordeaux.

Faixa de preço: $$$

Em BH – MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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 Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, principal autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América e fundador da 
Universidade da Virginia, além disto, foi o primeiro embaixador americano na França, um grande inventor e mestre jardineiro. Ele pode ser considerado o primeiro grande 
conhecedor de vinhos da América do Norte - algo sobre o qual os historiadores estão cada vez mais se surpreendendo enquanto estudam adega de Jefferson.
 Apesar do calor que costuma fazer no verão, no centro da Virgínia, os historiadores de Monticello 
se mantiveram frios na adega subterrânea, tentando descobrir como seria a vida deste estadista quando 
Jefferson morou na propriedade. Monticello é um casarão localizado nas proximidades de Charlottesville, na 
Virginia. Ela foi construída conforme o projeto do próprio Jefferson e situa-se num cume com 255 metros de 
altura da parte Sul da “Rivanna Gap”, nas Montanhas do Sudeste. Não é à toa que Monticello, em italiano 
significa “pequena montanha”.
 A importância deste casarão na história dos Estados Unidos é tanta que uma imagem da fachada 
Oeste de Monticello foi reproduzida no reverso das moedas de 5 cêntimos de dólar dos Estados Unidos, 
cunhada entre 1938 e 2003 (a imagem regressou ao reverso do desenho da moeda em 2006), e no reverso 
da nota de 2 dólares dos Estados Unidos imprimida entre 1928 e 1966. Desde 1987 Monticello foi designado 
como Patrimônio Mundial da Humanidade, uma honra que partilha com a vizinha Universidade da Virginia. 
É a única residência dos EUA a merecer tal classificação. Também já havia sido listada como um edifício no 
Registro Nacional de Lugares Históricos em 15 de outubro de 1966 e um Marco Histórico Norte Americano 
em 19 de dezembro de 1960.
 A Adega de Jefferson em Montecillo com cerca de 20 metros quadrados, fica no subterrâneo do 
casarão, atrás de uma porta de duas camadas de espessura, com correias de ferro, fortificada e trancada com 
duas chaves, o que é uma boa indicação do valor do que estava sendo guardado ali dentro.
 Nos primeiros dias, Jefferson bebeu o que a maioria dos ingleses gostava: vinhos pesados e doces como o Porto e Jerez. Mas Gabriele Rausse, que veio da Itália 
para Monticello para cuidar de seu vinhedo, diz que os gostos de Jefferson começaram a mudar durante a Guerra Revolucionária. Foi quando ele entrou em contato com 
mercenários alemães conhecidos como Hessians, que lutaram pelos britânicos e estavam sendo mantidos prisioneiros perto de sua casa.
 Os Hessians apresentaram a Jefferson o vinho alemão e deram-lhe caixas para levar com ele durante sua 

estadia como embaixador na França. Foi neste período que Jefferson descobriu os vinhos franceses e se 
encantou, e ainda realizou pelo menos duas longas viagens às regiões vinícolas da França, Itália e Alemanha
Então, o que Jefferson bebeu? Muitas coisas: Madeira, Porto, Sauternes, Bordeaux (ele gostava 
particularmente do Château Haut-Brion), Champagne, Hermitage, Riesling do Reno e Mosel, Jerez, tintos da 
Toscana, Volnay e Montrachets da Borgonha, o que corresponde a vinhos de algumas de melhores regiões 
de produção até hoje.

 Quando voltou aos Estados Unidos, Jefferson encomendou garrafas de vinho diretamente dos melhores 
vinhedos e produtores franceses. Encomendar garrafas era incomum em uma época em que a maioria dos 
vinhos viajava em barris de madeira. Mesmo que as garrafas pudessem se quebrar no trânsito, elas ainda 
estavam mais seguras de intermediários que poderiam diluir o conteúdo de um barril de madeira ou de 
marinheiros que poderiam ficar com sede durante a longa viagem transatlântica.

 Jefferson fez vinho com uvas nativas cultivadas em casa, mas ele tentou e falhou repetidamente até optar 
para vinificar com uvas viníferas com mudas importadas da França. Toda a história do cultivo de uvas no leste 
da América do Norte é a história de uma catástrofe e falha, uma após a outra. Acredita-se que insetos nativos 

OS VINHOS DE THOMAS JEFFERSON
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO



7VINOTÍCIAS

e doenças podem ter matado as vinhas importadas da Europa, ou as vinhas podem ter secado durante semanas de trânsito. Há também o fato da phylloxera ser natural nos 
solos norte-americanos e poder ter atacado as mudas de videiras europeias.
 Pode-se pensar que Jefferson tenha sido o primeiro grande produtor de vinho da América. “Houve, como de costume, uma dissertação sobre vinhos”, observou John 
Quincy Adams em seu diário após jantar com Jefferson em 1807. Entretanto, seus vinhos foram considerados como “Não é muito edificantes”. 
 Thomas Jefferson afirmou, em 1818, que “em nada os hábitos do paladar têm influência mais decisiva do que em nosso gosto pelos vinhos”. Seus próprios hábitos 
haviam sido formados mais de trinta anos antes - nas mesas dos filósofos parisienses e nos vinhedos da Borgonha e Bordeaux. 
 Antes da sua viagem para a França em 1784, Jefferson, como a maioria dos seus conterrâneos, era consumidor da Madeira e do Porto, com uma ou outra taça de 
“vinho tinto”. Como ele lembrou em 1817, “[O] gosto deste país foi artificialmente criado por nossa longa restrição sob o governo inglês aos vinhos fortes de Portugal e 
Espanha.”
 A revolução em seu próprio gosto de vinho seguiu rapidamente a quebra dos laços do governo colonial britânico. Posteriormente, Jefferson rejeitou os vinhos alcoólicos 
preferidos dos ingleses, bem como os brindes que habitualmente os acompanhavam. Ele escolheu beber e servir os vinhos finos mais leves da França e da Itália, e esperava 
que seus compatriotas seguissem seu exemplo.
 Após seu retorno à América, ele continuou a encomendar grandes quantidades de Bordeaux para si e para George Washington, e estipulou em uma carta de 1790 
que suas respectivas remessas deveriam ser marcadas com suas iniciais. Durante seu primeiro mandato como presidente, Jefferson gastou 7500 dólares - cerca de cento e 
vinte mil dólares na moeda atual - em vinho, e ele é geralmente considerado o primeiro grande conhecedor de vinhos da América. 
 Embora muitas vezes seja difícil distinguir os vinhos que Jefferson preferia para seu próprio paladar daqueles que comprava para o conforto de seus convidados, as 
citações a seguir devem ajudar a identificar alguns de seus favoritos pessoais, bem como ilustrar os padrões de referência para seu gosto pelo vinho e seus esforços para 
resgatar o gosto de seus conterrâneos.
 Escrevendo a um correspondente na Espanha, em 1803 Jefferson confessou que um certo Jerez pálido tinha “muito particularmente ligado meu gosto a ele. Agora não 
bebo mais nada, e estou apreensivo de que, se eu falhar nos meios de obtê-lo, será uma privação que sentirei sensatamente uma vez por dia. Provavelmente se referindo 
a um Fino de Jerez.
 Em 1806 Jefferson descreveu um carregamento recente de Nebbiolo, e um vinho espumante do Piemonte italiano, como “superlativamente bom”. Essa importação 
procedeu de sua memória de ter bebido Nebbiolo em Turim em 1787, quando o descreveu como “tão doce quanto o Madeira sedoso, adstringente no paladar como um 
Bordeaux e vivo como Champanhe. É um vinho agradável. 
 Em 1815, quando depois de anos de guerra terem impedido as importações, o estoque envelhecia e estava quase esgotado, escreveu a um comerciante de vinhos 
buscando por Hermitage branco de M. Jourdan de Tains, que ele expressou ser sedoso, macio, liso, em contraste com o seco, duro ou áspero que havia recebido antes.
 O Hermitage, que ele importava regularmente enquanto presidente, foi descrito por Jefferson em 1791 como “o primeiro vinho do mundo sem uma única exceção”. 
O Bellet de Nice ele chamou de “o vinho mais elegante do mundo para todos os dias”. O Roussillon, que continuou a importar, foi comprado evidentemente para o bem dos 

seus convidados como uma fase intermédia do processo de deixar de beber os Madeiras.
 Falando dos vinhos franceses de Hermitage, Ledanon, Roussillon e Nice, Jefferson afirmou estar “ansioso 
por introduzir aqui estes bons vinhos no lugar dos vinhos alcoólicos de Espanha e Portugal; e com a aprovação 
universal de todos os que os provam na minha mesa irá, estou convencido, mudar gradualmente a corrente de 
demanda desta parte de nosso país, que continuará a se espalhar de pouco a pouco, revelando a delicadeza e 
a sutileza desses vinhos que  irão mudar o hábito do beber vinhos pesados e inebriantes até então conhecidos 
por aqui. 
 Já em 1816, escrevia que no futuro ou no presente limitava-se à falta física de algum bom Montepulciano 
..., sendo este um vinho muito favorito, e hábito que tornou os vinhos leves e de alto sabor uma necessidade 
de vida dele. Jefferson já havia importado esse vinho tinto da Toscana como presidente numa remessa de 
1805, que ele declarou como “superlativamente boa”.
O CASO DO “VINAGRE” MAIS CARO DA HISTÓRIA DO VINHO - A garrafa de vinho mais cara já vendida 
em leilão foi oferecida na Christie’s em Londres, em 5 de dezembro de 1985. A garrafa era de vidro verde 
escuro soprado à mão e tampado com um selo protuberante de cera preta espessa. Não tinha rótulo, mas 
gravado no vidro por uma mão fina estava o ano de 1787, a palavra “Lafitte” e as letras “Th.J.”
 Quase dois séculos depois, a adega de Jefferson teria sido achada durante uma reforma de um prédio em 
Paris. Estava atrás de uma parede. Essas informações foram repassadas a Broadbent pelo descobridor da 
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adega emparedada, Harry Rodenstock, um colecionador alemão acima de suspeitas. Para Rodenstock, as garrafas eram de Jefferson por causa das iniciais “Th.J.” gravadas 
no vidro.
 Os vinhos traziam os nomes dos principais vinhedos - junto com Lafitte (que agora se chama “Lafite”), havia garrafas de Châteaux d’Yquem, Mouton e Margaux - e 
essas iniciais, “Th.J. As garrafas foram separadas em lotes para serem leiloadas e de acordo com o catálogo, as evidências sugeriam que o vinho Lafitte Th J pertencera a 
Thomas Jefferson e que a garrafa em leilão poderia “ser considerada uma das maiores raridades do mundo com razão”. O nível do vinho era “excepcionalmente alto” para 
uma garrafa tão velha - apenas meia polegada abaixo da rolha - e a cor “incrivelmente profunda para sua idade”. O valor do vinho foi listado como “inestimável”.
 Antes de leiloar o vinho, Michael Broadbent, chefe do departamento de vinhos da Christie’s, consultou os especialistas em vidro da casa de leilões, que confirmaram 
que tanto a garrafa quanto a gravura eram no estilo francês do século XVIII. Jefferson serviu como Ministro da América (embaixador) na França entre 1785 e a eclosão da 
Revolução Francesa, e desenvolveu um fascínio pelo vinho francês. 
 Além de pesquisar o material histórico relevante, Broadbent havia provado duas outras garrafas da coleção. Algumas safras do século XIX ainda têm um sabor delicioso, 
desde que devidamente armazenadas. Mas o vinho do século XVIII é extremamente raro e não estava claro se as garrafas marcadas com o selo Th.J. garrafas aguentariam 
tanta guarda. Broadbent é um Master of Wine, uma certificação profissional para escritores, negociantes e sommeliers de vinhos, que denota uma vasta experiência com 
vinhos finos e julgamento discriminatório. Ele avaliou um Th.J. Yquem de 1784 como “perfeito em todos os sentidos: cor, buquê, sabor.”
 Às duas e meia daquela tarde de dezembro, Broadbent abriu a licitação, a dez mil libras. Menos de dois minutos depois, seu martelo caiu. O licitante vencedor foi 
Christopher Forbes, filho de Malcolm Forbes e vice-presidente da revista Forbes. O preço final foi de cento e cinco mil libras - cerca de cento e cinquenta e sete mil dólares. 
Ao final do leilão, ele declarou que “É mais divertido do que os óculos de ópera que Lincoln segurava quando foi baleado”, acrescentando: “E nós também os temos”.
 Após o leilão, com o passar dos anos, outras garrafas dos demais lotes foram a leilão e outros colecionadores sérios procuraram as garrafas Th J. O editor da Wine 
Spectator comprou uma garrafa através da Christie’s. Um misterioso empresário do Oriente Médio comprou outro. E no final de 1988, um magnata americano chamado Bill 
Koch comprou quatro garrafas. Filho de Fred Koch, que fundou a Koch Industries, ele morava em Dover, Massachusetts, e dirigia sua própria empresa de energia altamente 
lucrativa, a Oxbow Corporation. 
 Embora a autenticidade das garrafas de vinho nunca tenha sido comprovada, ela também não era questionada abertamente. Isso até o bilionário americano Bill 
Koch ter gastado meio milhão de dólares em quatro delas. Koch comprou um Branne Mouton 1787 da Chicago Wine Company em novembro de 1988. No mês seguinte, 
ele comprou um Branne Mouton 1784, um Lafitte 1784 e um Lafitte 1787 de Farr Vintners, um varejista britânico. Ele os instalou em sua adega espaçosa e climatizada e os 
tirou ocasionalmente durante os quinze anos seguintes para exibi-los aos amigos.
 Colecionador compulsivo, Koch possui quadros de Picasso, Degas e Renoir, além do rifle do general Custer, do revólver de Jesse James e de uma adega com 40 mil 
garrafas. Só existe uma coisa que ele aprecia mais que suas coleções: vingança. 
 A coleção de arte e antiguidades de Koch está avaliada em várias centenas de milhões de dólares e, em 2005, o Museu de Belas Artes de Boston preparou uma 
exposição de muitos de seus bens. A equipe de Koch começou a rastrear a proveniência das quatro garrafas que teriam sido de Thomas Jefferson e descobriu que, além da 
autenticação de Broadbent da garrafa Forbes, eles não tinham nada em arquivo. Em busca de corroboração histórica, eles se aproximaram da Fundação Thomas Jefferson, 
em Monticello, em Charlottesville, Virgínia. Vários dias depois, a curadora de Monticello, Susan Stein, telefonou. “Não acreditamos que essas garrafas tenham pertencido a 
Thomas Jefferson”, disse ela. 
 Quando Koch soube que as garrafas podiam ser falsas, contratou um agente aposentado do FBI para investigar Rodenstock. Desde 2005, Koch já torrou mais de US$ 
1 milhão na investigação, o dobro do que perdeu com suas quatro garrafas. 
 O livro “O Vinho Mais Caro da História” (Jorge Zahar, 280 páginas, tradução de Maria Luiza Borges), do jornalista americano Benjamin Wallace conta o mistério da 
garrafa de vinho mais cara do mundo. É a história da investigação - e de um mundo de cifras milionárias, degustadores obsessivos e falsários de alta classe. Vale a pena 
conferir!!! Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas considerações)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“VINHO COMBINA COM EMPRESAS DE INVESTIMENTO?” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 30/10/2021

 Enóloga alentejana não tem dúvidas em responder sim; empresas sabem que as vinícolas só vão se valorizar se tiverem rótulos mais premiuns. 
 A enóloga alentejana Joana Roque do Vale não tem dúvidas em responder sim para a pergunta do título. E exemplifica com o vinho alentejano Terras de Xisto Vinhas 
Velhas Reserva Branco 2017, que chega ao mercado brasileiro até o final deste ano. Ainda sem preço definido por seu importador, a Adega Alentejana, não será um vinho 
barato pelas suas qualidades. O branco nasce de um vinhedo da Roquevale, que até 2017 pertencia à família de Joana, e é elaborado com uvas como arinto, roupeiro 
e fernão pires, e também com manteúdo, diagalves e rabo de ovelha, variedades menos conhecidas, mas que revelam a diversidade das castas portuguesas. O vinho, 
ainda, fermenta em barricas de carvalho novas, o que lhe passa uma boa untuosidade... Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/
bebida,vinho-combina-com-empresas-de-investimento,70003884004

“VINHOS DE TALHA E A GALINHA DOS OVOS DE OURO – IN FUGAS”  - RUI FALCÃO
SITE PRÓPRIO - 17/11/2016

 
 Ao contrário do que se poderá pensar numa análise mais apressada, é sobretudo entre os mercados de consumo mais maduro, nos países com conhecimentos mais 
sólidos e consistentes, que estes vinhos começaram a ganhar peso, conquistando um nicho de mercado não negligenciável e que pode oferecer mais-valias financeiras 
relevantes.
Entre os muitos países europeus e as múltiplas regiões vinícolas do velho continente, emergiram duas regiões que se anunciam como catalisadoras desta forma de fazer 
vinho — a região da confluência entre a Itália e a Eslovénia, no Friuli, e a Sicília, nas profundezas do Mediterrâneo. Apesar de estarmos a falar de duas regiões italianas, 
nada no passado recente de Itália poderia pressagiar tal futuro, já que as origens dos vinhos de talha, vinhos de ânfora de barro, advêm do extremo oriental europeu, da 
região de confluência entre a Ásia menor e o Cáucaso. Se quisermos apontar para o nome de um país em concreto teremos então de mencionar a Geórgia, pátria espiritual 
e material do vinho na sua forma mais primária e elementar.
Mas o que tantas vezes esquecemos, tanto internamente como na comunicação com os restantes países do mundo, é que existe um segundo ponto de tradição milenar no 
capítulo dos vinhos de ânfora, um nome que nos é familiar e que nos deveria encher de orgulho. Essa região situa-se em Portugal e dá pelo nome de Alentejo, região que 
aprendeu a fazer vinhos através desta técnica desde que foi conquistada e colonizada pelos invasores romanos há pouco mais de dois mil anos. Só nestas duas regiões 
situadas nos antípodas da Europa é que a tradição dos vinhos de talha se foi mantendo consistente e corrente, uma tradição que o lento passar do tempo não foi capaz de 
apagar.
Talhas de barro para a fermentação de mostos e posteriormente para a eventual armazenagem de vinho cuja praxis constitui, ainda hoje, uma prática corrente e que se 
afirma como parte integrante da identidade cultural alentejana. Talhas de barro de todos os tamanhos e feitios construídas de forma artesanal mas magistral por talheiros 
exímios. Barro poroso que obrigava a uma impermeabilização cuidada com pês, uma resina natural de pinheiro, segundo processos e fórmulas ancestrais conduzidos por 
gerações sucessivas de pesgadores, profissão a que hoje poucos se dedicam.
Talhas que continuam hoje a servir, tal como no passado, para produzir vinhos brancos e tintos segundo uma visão muito particular do vinho que é refletida de uma forma 
radicalmente diferente dos atuais paradigmas da enologia. Vinhos clássicos, telúricos e austeros sem a fruta e a limpidez de aromas que a maioria dos vinhos correntes 
de hoje beneficia mas também sem o grau de artificialidade, cinzentismo e ausência de carácter que corrói tantos vinhos atuais. Vinhos fermentados a temperaturas mais 
elevadas, sujeitos a um ambiente oxidativo em lugar do ambiente redutor que hoje tanto privilegiamos, submetidos a macerações prolongadas com as películas, livres de 
filtrações e demais labuta a que os vinhos contemporâneos são subordinados... Leia a reportagem completa em: http://ruifalcao.com/vinhos-de-talha-e-a-galinha-
dos-ovos-de-ouro-in-fugas/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,vinho-combina-com-empresas-de-investimento,70003884004
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,vinho-combina-com-empresas-de-investimento,70003884004
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://ruifalcao.com/vinhos-de-talha-e-a-galinha-dos-ovos-de-ouro-in-fugas/
http://ruifalcao.com/vinhos-de-talha-e-a-galinha-dos-ovos-de-ouro-in-fugas/
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“FRESCA E MINERAL, O DESAFIO DA SAFRA 2020 NA AUSTRIA”  - JAMES SUCKLING
SITE PRÓPRIO - 08/10/2021

  
 A temporada de cultivo de 2020 na Áustria foi uma interrupção abrupta do trio de anos quentes e secos que trouxeram o estresse da seca para muitos vinhedos e em 
2017 e 2018 levou a uva Gruner Veltliner da república alpina ao limite de sua resistência ao calor em alguns locais quentes.
 Embora 2020 também tenha começado com uma seca, atrasando a abertura dos botões das videiras, junho trouxe chuva e céus cinzentos, tornando-se partes 
frequentes de um padrão climático que parecia um retrocesso à situação de uma geração atrás. A questão era se os principais produtores poderiam enfrentar esse desafio 
inesperado. Dos 776 vinhos que provamos para este relatório, a resposta é que a maioria sim.
 Como resultado da precipitação, o verde estava por toda parte quando visitei a Áustria duas vezes durante o outono de 2020, fazendo com que parecesse um jardim 
de fertilidade ao lado de sua vizinha Alemanha, que estava ressecada e marrom enquanto sofria com a pior seca de que há memória. De acordo com Leo Alzinger da vinícola 
Alzinger em Loiben / Wachau, as uvas pareciam boas no meio de agosto até uma tempestade de granizo repentina em 22 de agosto.
 “Como as uvas já estavam moles, isso criou condições para o desenvolvimento do apodrecimento”, disse. “A colheita das chuvas foi um desafio porque também 
resultou em apodrecimento. Portanto, fizemos uma pré-colheita de todos os nossos vinhedos para remover as uvas podres. Mais tarde, o clima melhorou e foi possível obter 
excelente qualidade, embora o granizo nos custasse de 10 a 15% da safra” ... Leia a reportagem completa em: https://www.jamessuckling.com/wine-tasting-reports/
austrias-2020-vintage-fresh-and-flinty-rises-to-challenge/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jamessuckling.com/wine-tasting-reports/austrias-2020-vintage-fresh-and-flinty-rises-to-challenge/
https://www.jamessuckling.com/wine-tasting-reports/austrias-2020-vintage-fresh-and-flinty-rises-to-challenge/
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VAMOS A MONTANHA 2021 – FÓRUM ENOLÓGICO - 11 A 14 NOV 2021
 O “Vamos à Montanha” é um evento anual que reúne os participantes do Fórum Enológico, a lista de 
discussão sobre vinho criada em 1997 pelo site Academia do Vinho (www.academiadovinho.com.br ) e fundada 
por dois destacados enófilos de Belo Horizonte: Júlio Anselmo de Souza Neto (Membro de vários Comitês 
Organizadores) e Carlos Arruda, ambas figuras bem reconhecidas no mundo do vinho brasileiro, cujo site, 
pela sua estrutura, conteúdo e riqueza de informação sobre vinho, tornou-se o mais completo e rico da época, 
ganhando um prêmio do IBEST como o melhor site neste segmento.
Como Funciona - O Encontro não tem fins lucrativos e todos os apoios e patrocínios materiais ou financeiros 
são revertidos em melhores condições de preço da Taxa de Inscrição aos participantes, possibilitando a 
integração de um maior número de interessados. Trata-se, portanto, de uma reunião de amigos enófilos, sejam 
participantes ativos do Fórum ou não, que lhes propicia adquirir novos conhecimentos enológicos e estreitar 
amizades nascidas e mantidas em torno do vinho.
 Graças ao entusiasmo dos participantes pelo conhecimento do vinho, o Encontro tem sido sempre 
marcado por uma programação de alto nível, com degustações, palestras e debates. Apesar da relevância e alta 
qualidade dos temas técnicos de sua programação, o evento sempre se pautou na amizade e confraternização 
em torno do vinho e é marcado por dois momentos de congraçamento: a Noite de Confraternização – Jantar 
TSV “Traga Seu Vinho”, na sexta-feira, no qual cada participante leva o vinho favorito da sua adega, apresenta 
este vinho e oferece aos colegas; e o belo Jantar de Gala (de Encerramento), no Sábado à noite. Estas duas 

atividades, sempre incluídas na Taxa de Inscrição do Evento, assim como o Coquetel de Boas-Vindas. Com o passar do tempo o evento foi “esticando” e hoje já 
ficou relativamente estabelecida a organização de um Pré-VAM (um “esquenta” para o evento principal).
 O VAM vai visitar o Planalto Catarinense e suas vinícolas, novamente organizado por Alberto Cury. A programação principal acontecerá de 11 a 14 de 
novembro, mas como já virou tradição, o VAM será precedido de um Pré-VAM nos dias 10 e 11 de Novembro em Florianópolis e haverá um roteiro adicional 
após o evento, o Pós-VAM, de 14 a 22 de Novembro pelos Planaltos de Santa Catarina e Paraná e suas vinícolas.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO no VAM (11 a 14 de novembro):
- R$ 670,00 para os participantes que ficarem hospedados no hotel do Evento (Hotel São Joaquim Park)
- R$ 780,00 para os participantes que optarem por outra forma de hospedagem.
Esta TAXA DE INSCRIÇÃO dá direito à participação nas seguintes atividades: 
- 11/11- Happy-Hour de Boas-vindas com queijos e espumantes, no Hotel São Joaquim Park
- 12/11 SEX.  Jantar TSV (Traga Seu Vinho) no restaurante Pequeno Bosque
- 13/11 SAB.  Evento de encerramento na Vinícola Pericó (inclui transporte de ida e volta).
Atenção: a Taxa de Inscrição não inclui o valor referente à hospedagem, a qual deve ser contratada diretamente com a Operadora Zenithe 
Travelclub. 
Veja informações detalhadas de hospedagem no link abaixo: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20
Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
• AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS!
As inscrições já estão abertas! Os valores e a programação detalhada você pode consultar no link a seguir: VAM2021 – Site Oficial: www.vam2021.com.br

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 - 
(31) 99834-2261 (German) | Contato: german@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
http://www.vam2021.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998342261&text=Gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20VAM%202021%20-%20F%C3%B3rum%20Enol%C3%B3gico
mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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10 E 11.NOV.2021 - PRÉ-VAM FLORIANÓPLIS
 - A finalidade deste Pré-VAM, por um lado é o congraçamento em Florianópolis durante o dia antes ao 
início do VAM em São Joaquim, com as diferentes chegadas de voos de diversas cidades de origem no 
Brasil, sem ter que estar preocupado em subir a São Joaquim em tempo para as Boas Vindas da tarde da 
5ª feira.
 E por outro lado, desta forma fica resolvido o traslado para subir a São Joaquim, já numa condução em 
grupo todos juntos na manhã da 5ª feira, aproveitando este traslado para fazer parada no caminho e 
conhecer os lindos vinhedos da Vinícola Thera, próximo a Urubici onde fazer almoço harmonizado. 

14 A 22.NOV.2021 - POS-VAM “VAMOS ... AOS PLANALTOS 
CATARINESES E PARANAENSES 
- Como motivo que em JUN deste ano de 2021 esta região dos VINHOS DE
ALTITUDE em SC tem recebido finalmente a denominação de IP (Indicação de Procedência), 
iniciando em São Joaquim, após o VAM 2021, e finalizando em Curitiba será realizado este 
PósVAM! Trata-se de um roteiro que pretende visitar ou degustar os vinhos destes dois Planaltos. 
O PLANALTO CATARINENSE com as suas duas sub-regiões: A de São Joaquim ao Sul, ficando 
mais 2 noites, onde conhecer outras vinícolas as que estejam previstas no VAM 2021. E a do 
Caçador e Vale do Contestado ao Norte, passando por Campo Belo do Sul onde visitar a vinícola 
Abreu&Garcia, em Videira a Santa Augusta, em Treze Tílias a Kranz, esta última cidade 
com 2 noites, e também em Água Doce a Villaggio Grando. Finalmente passar ao PLANALTO 
PARANAENSE, com 4 noites em Curitiba, visitando na RMC (Região Metropolitana de Curitiba) as 
vinícolas Legado e Família Fardo, assim como alguma atividade com a VINOPAR, a Associação dos Viticultores do Paraná. Uma das Cervejarias Artesanais 
de Curitiba e realizar algum jantar harmonizado e especial num dos seus conhecidos restaurantes da cidade.

Maiores Informações e Reservas: Na Zênithe Travelclub de Belo Horizonte. Minas Gerais. Contato: Germán Alarcón-Martín. german@zenithe.tur.br  Cel./WA: 
(31) 99834-2261

mailto:german%40zenithe.tur.br?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998342261&text=Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20POS-VAM%2014%20a%2022%20NOV.%202021
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

CHATEAU D´YQUEM 1806 ROUBADO DE UM RESTAURANTE ESPANHOL - UM TOTAL DE 45 GARRAFAS DE VALOR INESTIMÁVEL FORAM ROUBADAS
 Durante um roubo, uma garrafa de Château d’Yquem 1806 e seis outros vinhos do século 19 foram roubados da vinoteca do restaurante Atrio, com duas 
estrelas Michelin. 
 Foram roubadas 45 garrafas, todas “joias”, como explica o coproprietário e sommelier José Polo. A coleção de vinhos do Atrio de Cáceres, no oeste da 
Espanha, é considerada uma das melhores do país, com quase 50.000 garrafas. O Château d’Yquem 1806 foi avaliado em 150.000 euros, mas seu valor 
não tem preço, de acordo com Polo. “Seria difícil vender no mercado estas 45 garrafas tão especiais, que adquirimos com muito esforço ao longo de 35 anos. 
Não é só uma questão de dinheiro. Esta coleção faz parte da nossa vida, da nossa história. objetos foram roubados de nós, mas sua história nos pertence. “... 
Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/chateau-d-yquem-1806-stolen-from-spanish-star-restaurant-a-total-of-45-bottles-of-priceless-
value-were-robbed (Fonte – wein.plus – 29/10/2021)

PREÇOS MAIS ALTOS NA EUROPA
 Os consumidores na Europa devem se preparar para preços mais altos do vinho. Os produtores de vinho querem impulsionar preços de comércio mais 
altos devido às pequenas safras e à inflação geral
Os produtores de vinho em vários países europeus exigem preços mais elevados. Os motivos são as colheitas muito pequenas em algumas áreas e, segundo 
os viticultores, o forte aumento dos custos com energia, embalagens e salários. 
Na França, os produtores de vinho esperam uma escassez de vinhos brancos, especialmente Chardonnay e Sauvignon Blanc, devido ao declínio parcialmente 
drástico nas colheitas. O presidente da associação francesa dos vitivinicultores com indicação geográfica protegida (IGP), Gérard Bancillon, cita outro motivo: 
“As normas ambientais são constantemente elevadas, mas o esforço adicional não é compensado”. Ele pede um “aumento significativo” nos preços e o 
estabelecimento de uma reserva comercial para equilibrar os altos e baixos na oferta e na demanda... Leia mais em: https://www.larvf.com/bordeaux-teste-
des-cepages-etrangers-contre-le-changement-climatique,4773201.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação – 06/10/2021).

O FESTIVAL DA COLHEITA DE MONTMARTRE ESTÁ DE VOLTA
 O Festival da Colheita de Montmartre retornou de 6 a 10 de outubro de 2021, após uma edição de 2020 cancelada devido à pandemia. No programa: 
descobertas culinárias, desfile, shows ao vivo, mas também descoberta das vinhas e degustação.
 Cerca de 500.000 visitantes são esperados para esta 88ª edição do Festival da Colheita de Montmartre, que acontece de quarta-feira, 6 a domingo, 10 
de outubro de 2021, a dois passos da Basílica do Sagrado Coração. Esta edição de 2021 é patrocinada pela musicista Keren Ann e pelo cartunista Jul.
♦ O programa do festival da colheita de Montmartre - Entre as muitas atividades oferecidas ao longo de cinco dias, aqui estão três que têm uma ligação direta 
com a vinha e o vinho.
 The Taste Trail - Você pode saborear pratos e vinhos orgânicos e locais. 
 Onde: Em torno do Sagrado Coração, ruas Azaïs, Saint-Eleuthère, Cardeal Guibert, praça do Sagrado Coração I Quando: 8, 9 e 10 de outubro de 2021 
(sexta e sábado das 10h às 23h e domingo das 10h às 19h). Acesso livre
 Visitas às vinhas - Uma descoberta inédita das vinhas Clos Montmartre, património protegido, na companhia do historiador e conferencista Jean-Manuel 
Gabert.. Onde: Rue des Saules. Quando: 8 de outubro de 2021 das 14h00 às 16h00. Grátis mediante registro
 The Ban des Vendanges - Este desfile é o destaque da Fête des vendanges. A oportunidade de conhecer, entre outros, Alain Coquard, Presidente da 
República de Montmartre e Gilles Guillet, Grão-Mestre da irmandade Clos Montmartre ... Onde: Rue des Saules - Quando: 9 de outubro de 2021 às 10h00 
- Por convite para as irmandades do desfile... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/consumers-in-europe-must-prepare-for-higher-wine-
prices-wine-producers-want-to-push-through-higher-trade-prices-due-to-small-harvests-and-general-inflation (Fonte – wein.plus – 28/10/2021).

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/bordeaux-teste-des-cepages-etrangers-contre-le-changement-climatique,4773201.asp
https://www.larvf.com/bordeaux-teste-des-cepages-etrangers-contre-le-changement-climatique,4773201.asp
https://magazine.wein.plus/news/consumers-in-europe-must-prepare-for-higher-wine-prices-wine-producers-want-to-push-through-higher-trade-prices-due-to-small-harvests-and-general-inflation
https://magazine.wein.plus/news/consumers-in-europe-must-prepare-for-higher-wine-prices-wine-producers-want-to-push-through-higher-trade-prices-due-to-small-harvests-and-general-inflation
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AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS SÃO PIORES PARA A VITICULTURA DO QUE A FILOXERA – MIGUEL TORRES APELA A INDUSTRIA DO VINHO PARA UMA 
PROTEÇÃO GLOBAL DO CLIMA
 O empresário espanhol de vinhos Miguel A. Torres, da vinícola de mesmo nome, convoca os produtores de vinho a combater as mudanças climáticas. 
“Não estamos falando sobre mudança climática, estamos falando sobre uma emergência climática. Isso é pior para a viticultura do que para a filoxera “, disse 
ele durante uma palestra sobre o impacto das mudanças climáticas na indústria do vinho. 
 Torres é sócio-fundador da International Wineries for Climate Action (IWCA) e investiu mais de € 15 milhões em energia renovável, biomassa, carros elétricos, 
eficiência energética, reflorestamento e pesquisa desde 2007. Entre 2008 e 2020, a empresa afirma ter reduzido as emissões de CO2 em 34% por garrafa. 
Sua meta, diz ele, é reduzi-las em 60 a 70 % em 2030 e zero em 2050.... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/climate-change-is-worse-for-
viticulture-than-phylloxera-miguel-torres-calls-on-wine-industry-for-comprehensive-climate-protection (Fonte – wein.plus – 25/10/2021).

OMC VAI RESOLVER DISPUTA ENTRE VINHOS AUSTRALIANOS E CHINA
 A Austrália está entrando com uma reclamação na tentativa de remover as barreiras alfandegárias que praticamente fecharam o mercado chinês, a 
exportação mais importante para os vinhos australianos.
 A Austrália obteve terça-feira, 26 de outubro, o estabelecimento na Organização Mundial do Comércio (OMC) de um grupo de especialistas para arbitrar 
a disputa comercial sobre os direitos alfandegários impostos por Pequim aos vinhos australianos.
 É em seu site que a OMC anunciou que seu Órgão de Solução de Controvérsias (DSB) “concordou, em sua reunião de 26 de outubro, em estabelecer um 
painel para examinar a imposição, pela China, de direitos antidumping e compensatórios sobre vinhos importados de Austrália “.
 A Austrália apresentou uma reclamação contra a China na OMC em junho, na tentativa de remover essas barreiras alfandegárias que quase fecharam o 
mercado de exportação mais importante para os vinhos australianos.
 A reclamação visa especificamente vinhos engarrafados com capacidade não superior a 2 litros importados da Austrália, de acordo com a OMC. A 
Austrália subiu gradualmente ao posto de fornecedor número um de vinho para a China, mas a introdução dessas tarifas praticamente eliminou as vendas de 
vinhos australianos na China, que valem cerca de US $ 1,1 bilhão. Dólares australianos (US $ 840 milhões), de acordo com números oficiais.
 Em setembro, a Austrália pediu à OMC que estabelecesse um painel, mas esse pedido foi recusado pela China. De acordo com as regras da OMC, a 
solicitação do segundo painel é automaticamente aceita. O que foi feito na terça. No entanto, leva vários anos para que a OMC tome suas decisões.
Numerosas reclamações - A Austrália já apresentou uma queixa contra a China na OMC sobre tarifas sobre suas exportações de cevada e está contestando 
sanções contra uma série de outros produtos. Canberra considera essas sanções uma forma de “coerção econômica”. Muitos australianos acreditam que se 
trata, acima de tudo, de uma retaliação contra a recusa de investimentos chineses em setores considerados estratégicos e contra os apelos australianos para 
uma investigação das origens da epidemia de coronavírus, iniciada na China no final de 2019.
 A China, por sua vez, também entrou com uma reclamação na OMC contra as tarifas estabelecidas pela Austrália contra certos produtos, incluindo rodas 
de trens, turbinas eólicas ou pias de aço inoxidável. (Com AFP).... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-fete-des-vendanges-de-montmartre-fait-son-
retour,4773132.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação – 27/10/2021).

https://magazine.wein.plus/news/climate-change-is-worse-for-viticulture-than-phylloxera-miguel-torres-calls-on-wine-industry-for-comprehensive-climate-protection
https://magazine.wein.plus/news/climate-change-is-worse-for-viticulture-than-phylloxera-miguel-torres-calls-on-wine-industry-for-comprehensive-climate-protection
https://www.larvf.com/la-fete-des-vendanges-de-montmartre-fait-son-retour,4773132.asp
https://www.larvf.com/la-fete-des-vendanges-de-montmartre-fait-son-retour,4773132.asp
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