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SÃO PAULO

ABS-RIO-fLAMENGO
CURSO DE VINHO E SUA DEGUSTAÇÃO 

30/05 A 08/08/2019 - 19:15

Já estão abertas as inscrições para o Curso 
de Vinho e sua degustação, indicado a 
profissionais e a apreciadores do vinho. o 
curso é uma das portas de entrada para se 
associar à aBs e ingressar no encantador 
mundo do vinho, assim como os demais 
cursos regulares. são 10 aulas – uma por 
semana.

Valor Individual: R$ 1.240,00 (R$ 
1.215,00 do curso + R$ 25,00 taxa de 
inscrição)
Inscrição e informações: (21)2285-
0497-9640/(21)2265-2157 e abs@abs-
rio.com.br

RIO DE JANEIRO

SBAV-SP
WORkSHOP DE SAkE 
COM CELSO ISHIy

18/06/2019 - 20:00

sake é tema de degustação que 
acontecerá no dia 18 de junho na sBaV-
sP. Celso ishiy, primeiro sommelier 
de sake do Brasil, comandará uma 
aula degustação contando um pouco 
sobre a bebida e suas características. 
além de curiosidades e dicas de como 
degustar e como servir. no evento 
serão degustados 5 sakes

Valor Individual: R$ 50,00 (associado) e 
R$ 100,00 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sbav-
sp.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
MASTERCLASS WINES Of CHILE 
ACADEMy

24/06/2019 - 19:30

Wines of Chile, entidade representante 
das 74 principais vinícolas chilenas, 
apresenta na aBs-Rio uma masterclass 
exclusiva sobre vinhos chilenos, a Wines 
of Chile academy nível 1, ministrada pelo 
dr. arthur Piccolomini de azevedo, vice-
presidente da aBs-sP. o objetivo do curso 
é proporcionar uma formação inicial 
sobre história, áreas vitivinícolas, climas 
e castas que tornam o vinho chileno um 
dos mais ricos em diversidade, qualidade 
e sustentabilidade em todo o mundo. 

Valor Individual: R$ 70,00*
*Para profissionais da área, em dia com a 
aBs, à inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2285-0497/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-BARRA
COMO RECEBER COM QUEIJOS

17/06/2019 - 19:30

Uma recepção com queijos e vinhos é um 
ótimo pretexto para reunir os amigos e 
deixar a conversa rolar solta. Celio alzer 
montou uma apostila especial para esta 
degustação e vai dar todas as dicas!

Valor Individual: R$158,00 (sócio) e 
R$205,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497 / (21)2421-
9640 e abs@abs-rio.com.br
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Uma oportunidade única de aprendizado para nossa evolução como 
apreciadores de vinho. desde a idade Média, a região tem atraído olhares 
de outras partes do mundo, uma vez Bordeaux estabeleceu a fama de 
serem vinhos elegantes, estruturados, bem feitos e que vai evoluir durante 
sua guarda, para um vinho complexo! os vinhos das melhores safras 
podem durar 10, 20, 30... 50 anos! a degustação será desenvolvida em 
4 tempos
 

SOMENTE 10 VAGAS.

evento será confirmado com 10 inscrições
Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: molivierbh@
gmail.com
Valor Individual: Peça informações
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras - Belo 
Horizonte. 
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.

BELO HORIZONTE

AGENDA:
EVENTOS

mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
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CURSO DE INfORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS
11 E 18 DE JUNHO DE 2019 - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, 
o curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características 
do vinho. duas aulas sobre a história do vinho, os principais países produtores e as uvas mais 
emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher 
a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. no Curso Básico 
de informações de Vinhos você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, 
as características de cada variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de 
armazenamento e consumo, decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.
Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS.
Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 480,00 (pode ser pago de 2 vezes)
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada Encontro).

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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MONTES ALPHA M 2011 – D.O. SANTA CRUZ – APALTA SINGLE ESTATE - CHILE
  
 Um vinho Top da vinícola, feito a partir de uvas do vinhedo apalta, na área de santa Cruz, na zona do Vale 
de Colchagua, na sub-região do Vale de Rapel / Vale Central. esta microrregião de apalta é considerada, hoje, a 
melhor do Chile para vinhos tintos. Foi o primeiro vinho superpremium do Chile e até hoje é referência do que de 
melhor o país pode produzir, se posicionando sempre nas primeiras colocações de todos os rankings dos melhores 
vinhos da américa do sul. Montes Alpha M é um corte das uvas: Cabernet sauvignon (80%), Cabernet Franc 
(10%), Petit Verdot e Merlot (5%), no melhor estilo de Bordeaux no novo Mundo.

Notas de Degustação: Cor rubi sem nota de evolução. aromas de defumados e especiarias, aparecendo num 
segundo momento uma nota de violetas, algo de balsâmico e alcaçuz. o sabor mostra um blend bem feito, num 
estilo bordalês, com bom frescor e estrutura elegante. a complexidade é muito grande revelando fruta escura, 
especiarias, e o carvalho muito bem integrado ao conjunto. Longo e prazeroso na boca. eu gostei muito !!!

Estimativa de Guarda: 10 anos de guarda pode ser uma boa referência. 

Reconhecimentos da Crítica: 94RP na safra 2011. 97 pontos James suckling na safra 2015

Notas de Harmonização: ótimo para acompanhar pratos clássicos de carne de vaca, cordeiro, assados e 
grelhados em geral. 

Serviço: servir entre 17a 18ºC. decante por pelo menos 1 hora antes de servir.

Onde comprar. Em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai 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! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 Para muitos de nós, os verões parecem ser mais quentes e os invernos com temperaturas cada vez 
mais extremas. então perguntamos como a mudança climática está afetando e remodelando a forma como 
o vinho que nós bebemos está sendo feito.
 Pode até haver descrença que esta mudança climática seja causada pelo homem, mas os produtores 
de vinho em todo o mundo têm visto os efeitos do aquecimento global há anos. Já não é mais uma questão 
teórica, uma vez que estamos sentindo os efeitos pesados sobre o clima, como incêndios frequentes assolando 
a Califórnia e Portugal (por exemplo), e isto traz à tona a discussão de questões existenciais sobre o futuro do 
vinho. Tempestades e geadas de primavera castigaram os vinhedos em Champagne e Borgonha, enquanto 
a seca encolhe as uvas – e a produção – em Bordeaux e no Languedoc. espera-se que as instabilidades no 
clima se intensifiquem no futuro, mesmo que o tempo mais quente e seco tenha produzido excelentes safras 
nos últimos anos.
 novos e importantes dados sugerem que o impacto do aquecimento global sobre muitas das principais 
regiões vinícolas pode já ter influenciado bastante a qualidade dos vinhos, e que provavelmente terá outros 
efeitos significativos no futuro imediato.
 o clima é a média, a longo prazo, da somatória dos eventos meteorológicos de uma dada região. 
Por exemplo, é possível encontrar um dia de inverno ensolarado e ameno em Champagne, mas, na média, 
o clima nos diz que o inverno lá é frio, com neve e chuva. a mudança climática representa uma alteração 
nesses padrões meteorológicos de longo prazo. eles podem ficar mais quentes ou mais frios.
 a quantidade anual de chuvas ou de nevascas pode aumentar ou diminuir. aquecimento global refere-
se ao aumento da temperatura média da Terra, o qual, por sua vez, causa alterações no clima. Um planeta 
Terra mais quente pode levar a mudanças nos padrões de chuvas, à elevação do nível do mar e a uma ampla 
variedade de impactos sobre a flora, a fauna e a vida humana.
 o dr. Gregory Jones, da southern oregon University, e seus colegas, demonstraram o resultado de 
sua análise de 50 anos de dados climáticos de 27 regiões vinícolas diferentes e os compararam com as 
classificações de vinhos da sotheby’s numa escala de 100 pontos, procurando tendências na qualidade dos 
vinhos e na temperatura da época do crescimento das uvas. os resultados foram chocantes. 
 de modo geral, as temperaturas na época do crescimento das uvas aumentaram na maioria das 
regiões produtoras de vinhos de alta qualidade, numa média de 2ºC nos últimos 50 anos. além dessa 
alta na temperatura, a qualidade das safras melhorou no mesmo período. o estudo mostrou uma relação 
significativa entre as notas dadas às safras e o aumento nas temperaturas médias durante a época do 
crescimento, na maior parte das regiões. o resultado sugere que as 27 regiões vinícolas analisadas podem 
esperar um aumento médio da temperatura na época do crescimento da ordem de 2,04ºC por volta de 2049. 
dentre essas regiões, a maior mudança prevista deverá acontecer no sul de Portugal (2,85ºC) e a menor na 
África do sul (0,88ºC).
 Uma boa parte do conceito de terroir se resume ao clima, e com o aquecimento global as consequências 
são variadas. neste momento, a mudança climática trouxe “benefícios” para algumas regiões que 
tradicionalmente tinham problemas na fase do amadurecimento perfeito das uvas. Produtores de Rieslings 
alemães e de Cabernet Franc do Vale do Loire estão desfrutando de safras mais confiáveis, ano após ano, 

COMO A MUDANÇA CLIMÁTICA ESTÁ 
ATINGINDO A PRODUÇÃO DO VINHO

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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do que há uma década atrás. a inglaterra está produzindo espumantes há alguns anos. Mas os efeitos negativos aparecem para os produtores de vinhos de colheita tardia 
e especialmente de “icewines”, que precisam de uvas congeladas nas suas videiras. 
 nas regiões quentes, as uvas mostram condições de amadurecimento excessivo, mas sem muitos sabores e aromas e com perda significativa da acidez. outras regiões, 
em áreas situadas entre as áreas de cultivo quentes e as frias, provavelmente terão de se valer de variedades que produzirão melhores vinhos em novos regimes climáticos. 
a análise mostra que essa alteração climática pode ser muito crítica em áreas que já são quentes como as que produzem Chianti, Barolo, Rioja, ou regiões como o sul da 
França, o Hunter Valley, partes do Chile e o Vale Central da Califórnia.
 Lembro da época em que os vinhos de Bordeaux tinham teor alcoólico de 12 ou 12,5% e degustando vinhos maduros das safras de 1995 ou 1996 vejo o quanto 
ainda estão bons e mostram que a longevidade não está ligada exclusivamente ao grau alcoólico da bebida. o teor alcoólico dos vinhos de Bordeaux vem crescendo e uma 
pergunta que pesa na cabeça de todos os amantes da região, é como preservar as características de frescor, elegância, equilíbrio, e complexidade aromática que fazem a 
fama destes rótulos. 
 as mudanças no clima não devem afetar apenas a produção, mas também o gosto do vinho. Há alguns meses, pesquisadores formaram um painel em Bordeaux 
com aquilo que os cientistas acreditam que poderá ser o sabor do futuro, pós-aquecimento global: vinhos mais encorpados, fortes e com maior teor alcoólico. Para tanto, é 
necessário entender o que está acontecendo com as uvas que vão no corte bordalês. 
 Por décadas, a Merlot tem sido a espinha dorsal dos grandes vinhos de Bordeaux, especialmente os tintos de saint emilion e Pomerol. a Merlot leva menos tempo para 
amadurecer, o que foi ótimo quando as safras eram difíceis, mas se tornou problemática na atualidade, com risco crescente de açúcares e álcool e, para manter os aromas 
e sabores, os produtores estão usando mais Cabernet sauvignon e Cabernet Franc em suas misturas. Há chateaux que chegaram a arrancar algumas videiras e Merlot para 
plantarem Cabernet sauvignon em seu lugar. 
 Com taninos fortes e cores profundas, a Petit Verdot requer mais trabalho na vinha do que outros varietais e pode dominar um vinho se mesmo quando numa pequena 
parte da mistura. os vinicultores aprenderam a amadurecê-la de maneira mais confiável e, como amadurece mais tarde do que Merlot, mas mais cedo do que os Cabernets, 
está ganhando popularidade em alguns setores. as plantações de vinhas de Petit Verdot quase triplicaram, passando de 375 hectares (927 acres) em 2000 para 1.093 
hectares (2.700 acres) no ano passado.
 Talvez o mais chocante para os produtores tradicionalistas é que as mudanças climáticas estão desafiando a própria concepção do vinho. o conselho que estabelece as 
regras da denominação Bordeaux, devem aprovar uma lista de 20 variedades adicionais de uvas que podem ser usadas num vinho rotulado como Bordeaux. o movimento, 
já aprovado pelos reguladores nacionais franceses e pela legislatura, permitirá que entre estas uvas possa ser usada a Marselan e Touriga nacional, entre outras, para se 
juntarem à mistura tradicional. 
 Como se vê, a mudança climática está desafiando a própria natureza. alguns produtores dizem que não se preocupam quanto a mudanças no gosto do produto. Para 
eles, o vinho que bebemos hoje não tem nada a ver com o de 40 anos atrás. e não será nada parecido ao que beberemos daqui a 40 anos. saúde !!!
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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

“VINHOS DE PORTUGAL, UM EVENTO PARA 
SERVIR DE EXEMPLO” - JORGE LUCkI

VALOR ECONôMICO - 14/06/2019 

 as degustações de Pêra-Manca e Barca Velha, conduzidas por seus 
responsáveis, Pedro Baptista e Luís sottomayor, respectivamente, vindos 
especialmente de Portugal, foram o ponto alto do evento Vinhos de Portugal 
2019, realizado no Rio e em são Paulo nos dois últimos finais de semana, mas 
o sucesso da empreitada deve ser creditado, também, à sua formatação, à 
organização impecável, ao programa de palestras e atividades, à presença de 
cerca de 80 produtores e ao crescente interesse dos consumidores brasileiros 
pelos rótulos da terrinha...

 Leia a reportagem completa em: https://www.valor.com.br/
cultura/6305545/jorge-lucki-vinhos-de-portugal-um-evento-para-servir-
de-exemplo#

 Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do 
jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“AVELEDA CRESCE PARA O ALGARVE COM 
PROJECTO VILLA ALVOR” - PEDRO GARCIAS

PÚBLICO – fUGAS / ESPECIAL VINHOS - 01/06/2019 

 depois da Bairrada e do douro, a maior empresa dos Vinhos Verdes 
estendeu-se ao algarve, onde adquiriu metade da antiga Quinta do Morgadio 
da Torre, um dos mais longevos produtores algarvios. são 80 hectares que 
remetem para a Provença e nos quais a aveleda pretende erguer o melhor 
projecto de enoturismo da região...
Leia mais em: https://www.publico.pt/2019/06/01/fugas/noticia/aveleda-
cresce-algarve-projecto-villa-alvor-1874572

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve 
semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público. É produtor de vinho 
e azeite, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

“ONDE COMPRAR VINHOS EM NOVA 
yORk” - MARCELO COPELLO

VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 16/06/2019 

 nYC, new York, nova iorque, noviorqui. Lá tem de tudo, vale tudo, 
até na grafia de seu nome. nYC é um dos melhores lugares do mundo para 
compras, incluindo vinho. Cidade multicultural e nos vinhos a pluraridade é a 
mesma – acham-se vinhos do mundo inteiro, a preços por vezes melhores que 
na origem.   em recente viagem à cidade que não dorme, visitei uma série de 
loja de vinhos. Fiz uma seleção de 4 endereços e dou aqui minhas dicas de 
compra em cada um.
 É importante dizer que esta seleção de vinhos foge de meu padrão 
habitual, que é fazer uma lista democrática, para todos os gostos e bolsos. 
desta vez, para variar um pouco, fiz uma lista pessoal de compras, que segue 
apenas meu gosto pessoal, sem preocupação de cobrir todos os países, regiões 
e faixas de preço. Um aviso apenas: os vinhos giram muito e muitos podem 
não estar mais disponíveis.
 Como dica negativa ou alerta, aviso apenas que a famosa loja sherry-
Lehmann, tem sim um fantástica seleção e merece uma visita turística, mas 
segure a carteira, os preços estão bem acima do mercado. Curiosidade: ao 
saltar de um táxi em frente a loja de vinhos, o motorista, que parecia o James 
Brown e ouvia uma ótima rádio de jazz, ao ver que eu ia a uma loja de vinhos 
me disse: ˜só não compre vinhos americanos!”...

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/onde-comprar-vinhos-
em-nova-york

Mais em www.marcelocopel.com.br  / contato@marcelocopello.com | 
Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://
www.marcelocopello.com/blog

https://www.valor.com.br/cultura/6305545/jorge-lucki-vinhos-de-portugal-um-evento-para-servir-de-exemplo%23
https://www.valor.com.br/cultura/6305545/jorge-lucki-vinhos-de-portugal-um-evento-para-servir-de-exemplo%23
https://www.valor.com.br/cultura/6305545/jorge-lucki-vinhos-de-portugal-um-evento-para-servir-de-exemplo%23
https://www.publico.pt/2019/06/01/fugas/noticia/aveleda-cresce-algarve-projecto-villa-alvor-1874572
https://www.publico.pt/2019/06/01/fugas/noticia/aveleda-cresce-algarve-projecto-villa-alvor-1874572
http://fugas.publico.pt
http://www.marcelocopello.com/post/onde-comprar-vinhos-em-nova-york
http://www.marcelocopello.com/post/onde-comprar-vinhos-em-nova-york
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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“PARA HARMONIZAR VINHO COM PIZZA, LEMBRE-SE DA REGRA 
MAIS IMPORTANTE: TENHA PRAZER!” - DAVE McINTyRE

THE WASHINGTON POST - WINES - 26/04/2019 

 Pizza pode ser a comida perfeita. abrange todos os principais grupos alimentares e oferece possibilidades quase infinitas, independentemente das suas 
preferências ou restrições alimentares. Grãos, laticínios, carnes e legumes aparecem em cada mordida, se você quiser, exceto aquelas coisas que caíram. Pizza 
faz um ótimo almoço, jantar - e até mesmo café da manhã, que congelado fazia a festa da geladeira, algo que todos nós lembramos da faculdade.
 Harmonizar vinhos com pizza pode ser prazeroso. Pode não haver “vinho de pizza”, porque há tantas variações de pizza. Margherita ou amantes de 
carne? não há uma resposta, mas podemos nos divertir e misturar. Uma festa de pizza é uma ótima oportunidade para uma variedade de vinhos e se divertir.
 Mas há alguns princípios a ter em mente:
Pizza é uma comida casual, apropriada para vinho casual. Largue a pretensão e vá em frente. este não é o momento de retirar seus itens colecionáveis. 
olhe “fora da caixa”, desculpe pelo trocadilho e desafie-se com um vinho que você nunca ouviu falar. se você tem uma garrafa que você está olhando, 
perguntando o que fazer com ela, harmonize com pizza.

Molho vermelho não requer vinho tinto. Molho de tomate é comum numa pizza (ou macarrão) e acho que “vermelho precisa de tinto.” Mas a acidez do 
molho de tomate vai bem com um vinho branco com notas tostadas (passagem por barrica). Poderia ser o seu pinot grigio favorito, mas peço-lhe para explorar 
outros vinhos brancos que favorecem a acidez sobre o carvalho. soave ou um Verdicchio refrescante de praticamente qualquer lugar atenderá a esses critérios. 
Uma pizza de margherita, com apenas molho vermelho, manjericão e queijo, é um bom candidato para um vinho branco....

Leia mais em: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-pair-wine-with-pizza-remember-the-most-important-rule-just-have-fun-with-
it/2019/04/26/

dave Mcintyre - escreve sobre o vinho semanalmente. ele também tem o blog: dmwineline.com

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-pair-wine-with-pizza-remember-the-most-important-rule-just-have-fun-with-it/2019/04/26/
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-pair-wine-with-pizza-remember-the-most-important-rule-just-have-fun-with-it/2019/04/26/
dmwineline.com
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VIAGENS

14 A 18.AGO.2019 - XX ENCONTRO DO fÓRUM ENOLÓGICO VAMOS À MONTANHA 2019 - PENEDO (RJ)  

 o VaMos À MonTanHa (VaM) é um evento anual que reúne os participantes do Fórum enológico da academia do Vinho (www.academiadovinho.
com.br) e outros enófilos adeptos, desde o ano 2000. Já está no ar o site do Vamos à Montanha 2019: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/
site/content/apresentacao  
 o evento acontecerá de 15 a 18 de agosto em Penedo. a programação (que ainda terá pequenos ajustes) já pode ser consultada no site nas abas com 
a Programação do VaM e do Pré-VaM (que estão separadas no site).
 este ano teremos, para os aventureiros, um Pré VaM de dois dias com trilhas no Parque nacional de itatiaia. Teremos, ainda, uma visita à Visconde de 
Mauá. os participantes do VaM que chegarem antes do dia 15 de agosto podem participar de ambas as atividades ou apenas do passeio em Visconde de Mauá. 
Teremos 5 degustações:
- Workshop Harmonização de Chocolates com Vinho, apresentada pela Chocolatière Mirian Rocha
- o Jerez harmonizado com tapas, apresentada por Germán alarcón-Martín 
- Vinhos do Vale de Loire - Les Grande Vignes, apresentada pelo produtor eric Recchia - explorando Bordeaux através de vinhos orgânicos e biodinâmicos 
apresentada por Joseph Morgan Jr. 
- Vinhos Boutique do Chile, apresentada por quatro enólogos Chilenos convidados e 
coordenada pelo produtor chileno david Giacomini. 
- além disso, teremos o desafio de duplas, coordenado por agilson Gavioli. Competição 
que vai movimentar o VaM.
 Finalmente, continuaremos a ter o coquetel (com curadoria de vinhos feita por 
Rogério dardeau), o Jantar Traga seu Vinho e o Jantar de Gala, além do brunch de 
domingo. 
 as inscrições começam no site no meio de Mai, mas para quem já desejar garantir a 
sua hospedagem no Hotel Pequena suécia, pode já realizar as reservas, cujas informações 
estão aí nessa web também.
VALOR DA INSCRIÇÃO: Hóspedes do Hotel Pequena suécia – em construção. Hóspedes 
de outros hotéis da cidade – em construção (será cobrada pelo hotel taxa de uso por não 
hóspedes). • As inscrições serão abertas no final de Maio de 2019 
PROGRAMAÇÃO RESUMIDA: a programação do VaM em Penedo incluirá um grande 
leque de atividades (almoços e jantares harmonizados e degustações). o participante 
pode selecionar dentre as opções as atividades de seu interesse. o programa básico inclui 
o evento de Boas Vindas na 5ª feira no final da tarde, o jantar TsV (“Traga seu Vinho”) 
na 6ª feira e o Jantar de Gala (de Gala porque é importante e não porque é “Black Tie”). 
É óbvio que uma viagem à Penedo, na serra da Mantiqueira, pode incluir mais do que 
o evento VaM 2019 (de 6ª feira à domingo). aos que quiserem chegar antes do VaM, 
vamos ter uma programação adicional (o Pré-VaM) que já vem se tornando uma tradição. 
Vai ser um “esquenta” para o evento a seguir.
INfORMAÇõES E CONTATO: Comissão organizadora: ana Maria Gazzola / antonio 
dantas/ Lígia Peçanha/ olandina Pacheco. inscrição e informações, fazer contato pelo 
email: vamosamontanha@yahoo.com  ou pelo telefone (whatsapp): 55 (21)99604-
2930

www.academiadovinho.com.br
www.academiadovinho.com.br
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
mailto:vamosamontanha%40yahoo.com?subject=
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18 A 25 DE AGOSTO 2019. VAMOS AO SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. no interior de são Paulo e Minas 
Gerais se concentra uma produção vinícola maravilhosa! não perca a oportunidade de participar deste Roteiro orientado por ana Maria Gazzola, uma expert 
em vinhos, em que serão visitadas as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da adoção da técnica de dupla poda. desta 
forma os produtores podem colher as uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul a colheita se dá nos meses de fevereiro e 
março, meses tipicamente chuvosos durante o nosso verão. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. Produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

INfOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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26.SET A 07.OUT.2019. VIAGEM AO CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Guatemala significa “terra das florestas” que assim deu lugar num dos dialetos maias. a Cultura e as Costumes de Guatemala estão marcadas pela 
sua história. os guatemaltecos são na sua maioria mestiços (ou também chamados de ladinos) de sangue espanhola e maia, tanto que alguns campesinos 
são descendentes diretos e puros de várias etnias maias, entre elas K’iche’es, Tz´utujiles e Kaqchiqueles. a civilização maia que habitou a Guatemala atual 
durante quase 600 anos antes do seu declínio nos anos 900 d.C. tem influído de forma determinante na sua historia. este mosaico multicultural inerente na sua 
sociedade atual tem deixado sua marca nos costumes, gastronomia, território e população.
 Venha e experimente, sinta, Perceba e deguste!

sinal de R$ 3.000,00 como INSCRIÇÃO no momento da solicitação da reserva junto ao preenchimento da ficha de Inscrição no Programa com 
prazo até: 02 JUN 2019 em dinheiro, cheque ou transferência bancária, sinal a ser descontado no pagamento final. nota: se decidir participar, não 
deixe se inscrever até o ultimo dia. Faça a sua inscrição quanto antes.

INfOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

SERÁ QUE OS VINHOS NATURAIS DEVEM TER UM SERVIÇO DIfERENTE?
 o ciclo de consumo nunca foi tão curto e, paradoxalmente, o desejo de ritmos mais naturais é tão forte. “os vinhos chamados naturais ou vivos impõem 
um sommelier de precisão”. 
 eu nunca aprendi tanto sobre as nuances da minha profissão quanto com os chamados vinhos naturais ou vivos. Por estes termos disputados quero dizer 
vinhos feitos a partir de uvas saudáveis   provenientes de agricultura orgânica ou biodinâmica, produzidos sem insumos, exceto pequenas doses de sulfitos... Leia 
mais em: https://www.larvf.com/le-service-des-vins-nature,4637136.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Pascaline Lepeltier – 14/06/2019).

CHAMPAGNE: INVISTA NA VINHA COM OS PRODUTORES DE VINHO
 Com mais de um milhão de euros por hectare, os viticultores lutam para comprar videiras em Champagne. Para evitar que as grande Maisons comerciais 
capturassem a maior parte das vinhas, um construtor de imóveis comprou 8 hectares e lançou um projeto. os produtores de vinho estão achando cada vez mais 
difícil adquirir uma parte dos 150 a 200 hectares de videiras que mudam de proprietário a cada ano em Champagne...
Leia mais em: https://www.larvf.com/champagne-investissez-dans-la-vigne-avec-les-vignerons,4634049.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – 
Fabien Humbert – 14/06/2019).

BORDEAUX: A JUSTIÇA DECIDIU QUE O NOME PETRUS NÃO ESTÁ PROTEGIDO
 o Tribunal de Cassação indeferiu na quarta-feira, 12 de junho, o apelo do famoso Chateau Petrus, em Pomerol, Bordeaux, que pediu que a empresa 
Girondine não comercializasse mais o vinho usando a palavra Petrus. a mais alta corte da França concluiu que o Tribunal de Recurso de Bordeaux estava certo 
em abril de 2018 para julgar os processos do prestigioso Chateau Petrus contra a CGM, a companhia dos irmãos Coureau, comerciantes e proprietários em 
saint-savin (Gironde), acusados contrafação de marca e prática de marketing enganosa.
 a disputa remonta oito anos, quando os irmãos Coureau decidiram nomear seu vinho “Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208” em referência 
ao primeiro prefeito de Bordeaux no século Xi. Petrus imediatamente tenta bloquear a iniciativa, opondo-se ao arquivamento das marcas dos irmãos no inpi 
(instituto nacional da Propriedade industrial). em vão... Leia mais em: https://www.larvf.com/bordeaux-la-justice-a-tranche-le-nom-petrus-n-est-pas-
protege,4637123.asp  (Fonte – Revue du Vin de France – pela Redação – 14/06/2019).

DICAS DE COMO APROVEITAR A ADEGA LA TOUR D´ARGENT
 La Tour d’argent guarda um acervo com mais de 400 mil garrafas de vinho. Com tantos anos de dedicação à majestosa adega do La Tour d’argent e tendo 
recebido tantas celebridades e pessoas do mundo todo, david Ridgway conta como lida com algumas questões cotidianas no salão do restaurante. a primeira 
delas é como sugerir um vinho que se adeque às várias questões que se apresentam e não somente harmonize com o prato pedido pelo cliente, mas também 
com o momento e o bolso.
 diante de uma carta de 400 páginas, há, obviamente, quem fique perdido. “É um problema, pois temos uma carta enorme e você pode ficar bem perdido 
nela, apesar de tudo estar separado geograficamente. a maioria dos clientes pede sugestão. alguns têm uma ideia do que querem e perguntam se podemos 
sugerir alguma outra coisa. outros não sabem o que realmente querem. e, para muita gente, até para os mais ricos, tudo é baseado no preço. Basicamente o 
que você quer é algo numa faixa de preço”, comenta...
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/dicas-de-como-aproveitar-adega-la-tour-dargent_11738.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 
12/06/2019).

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/le-service-des-vins-nature%2C4637136.asp
https://www.larvf.com/champagne-investissez-dans-la-vigne-avec-les-vignerons%2C4634049.asp%20
https://www.larvf.com/bordeaux-la-justice-a-tranche-le-nom-petrus-n-est-pas-protege%2C4637123.asp
https://www.larvf.com/bordeaux-la-justice-a-tranche-le-nom-petrus-n-est-pas-protege%2C4637123.asp
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HARMONIZAÇÃO DE ÁGUA COM VINHO
 a bebida ideal para acompanhar o vinho é a água. a adeGa separou algumas dicas para não erra na hora de fazer essa combinação. Confira!
VINHOS BRANCOS - Por serem mais leves e de aromas mais sutis, combinam muito bem com águas leves, sem gás e sem grande carga de minerais.
VINHOS TINTOS JOVENS DE CORPO LEVE - Podem ir bem com águas com ou sem gás, especialmente as minimamente ou levemente mineralizadas.
ROSéS - Como são mais diversos em estilos, não há uma regra específica. aqueles de intensidade maior e graduação alcoólica elevada podem ser combinados 
com águas mais “pesadas”, sejam elas com ou sem gás. Já os mais sutis vão bem com águas leves, para que seus aromas e frescor não sejam encobertos.
VINHOS TINTOS JOVENS - Por terem mais taninos, mais álcool e mais corpo, pedem uma água que o acompanhe, como é o caso das mineralizadas (com 
ou sem gás), que enfrentam bem os taninos... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/harmonizacao-de-agua-com-vinho_11740.html (Fonte – 
Revista adeGa – Redação – 14/06/2019).

QUAIS SÃO AS VINHAS MAIS VELHAS DO MUNDO?
 estima-se que a vinha mais velha do mundo tenha mais de 400 anos. datar vinhas não é muito simples, portanto, duas disputam o título de mais antigas 
do mundo. a primeira fica em Maribor, na eslovênia. estima-se que a “stara trta” (vinha velha em esloveno) tenha mais de 400 anos. ela produz entre 35 e 55 
quilos da variedade Žametovka ao ano, que são vinificados para produzir pequenas garrafas dadas de presente para celebridades que visitam a cidade.
 a segunda fica na região do Tirol, na itália. os proprietários do secular Castel Katzenzungen dizem possuir a vinha mais antiga do planeta, chamada de 
Versoaln. eles acreditam que ela tem mais de 600 anos de existência, apesar de um estudo ter calculado a idade em 350 anos. assim como a videira eslovena, 
ela produz pouco, cerca de 500 garrafas numeradas... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/harmonizacao-de-agua-com-vinho_11740.html 
(Fonte – Revista adeGa – Redação – 15/06/2019).

PROMOÇõES DE VENDAS DE VINHOS
IMPORTAÇÃO “EN PRIMEUR” DE JONATHAN MALTUS 2018
 os vinhos de Jonathan Maltus têm em geral obtido notas bem mais altas depois de engarrafados do que “en Primeur” de vinhos em barrica. Um exemplo 
é o Le dôme 2010 que, degustado em barrica por Robert Parker, obteve nota 94-96 e depois de engarrafado passou a nota 100. o mesmo aconteceu em 2009, 
quando passou de 95-97 para 99, em 2015 de 94-96 para 98+, e em 2016 de 93-95 para 99.
 a safra de 2018 em Bordeaux foi excepcional e os vinhos de Maltus receberam notas altíssimas de Robert Parker’s Wine advocate em degustação “en 
Primeur” em barrica. o Le dôme, por exemplo, recebeu nota 97-99.
 em função disso resolvemos fazer uma importação “en Primeur” dos vinhos de Maltus. Lembramos que os vinhos desse produtor não são negociados na 
Place de Bordeaux e sua importação para o Brasil é exclusiva da PReM1UM.
solicite mais informações em: contato@premiumwines.com.br

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/harmonizacao-de-agua-com-vinho_11740.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/harmonizacao-de-agua-com-vinho_11740.html
mailto:?subject=
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