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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SãO PAULO

ABS-RIO-fLAMENGO
NOS VINHEDOS DA TOSCANA 

29/05/2018 - 19:30

Celio alzer apresentará uma 
degustação muito especial sobre a 
itália. este ano o tema é a Toscana, 
que além de ser uma belíssima região, 
oferece vinhos de alto nível, vários 
deles relacionados entre os melhores 
do país e classificados como doCG 
(denominazione di origine Controllata 
e Garantita). o evento faz parte de 
nossa tradicional programação do mês 
de maio, que, após o curso de vinhos 
italianos, apresenta uma degustação 
de rótulos de alguma região do país.

Valor Individual: R$314,00 (sócio) e 
R$408,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497 e abs@
abs-rio.com.br

ABS-SP
VINHOS DA PENÍNSULA DE 
SETUBAL

07/06/2018 - 19:00

o presidente da Comissão Vitivinícola 
Regional da Península de setúbal 
(CVRPs), Henrique soares, ministra 
aula sobre os vinhos da região no 
dia 7/6, às 14h, na aBs-sP. o Brasil 
é o segundo país para exportação 
dos vinhos de setúbal, ficando atrás 
apenas de angola. a CVRPs tem como 
principal missão a defesa das do 
setúbal e Palmela e iG Península de 
setúbal, bem como a aplicação de 
regulamentação, fomento e controle 
dos vinhos produzidos nas respectivas 
áreas geográficas com a finalidade 
de garantir sua origem, genuinidade 
e qualidade. Lá produzem-se três 
tipos de vinho certificado: Vinhos do 
Palmela; Vinhos do setúbal e Vinho 
Regional Península de setúbal.  outras 
informações estão acessíveis pelos sites: 
www.vinhosdapeninsuladesetubal.
pt e www.moscateldesetubal.pt 

Valor Individual: R$ 40,00 
(associados)|R$ 20,00 (associados 
participantes)|R$ 60,00 (não 
associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
CURSO DE VINHOS ITALIANOS

13/06/2018 - 20:00

Com o prof. aguinaldo Záckia albert – 
3 aulas, com degustação de 4 vinhos 
por aula. Uma fascinante viagem pela 
itália, a terra do vinho, em forma de 
curso, visitando suas mais importantes 
regiões produtoras e conhecendo a 
sua legislação de denominações de 
origem, seus terroirs, suas uvas e 
estilos de vinhos. Curso totalmente 
apostilado. Certificado de conclusão 
para os que assistirem a todas as 
aulas. acompanhamento de pães, 
frios e queijos.

Valor Individual: R$860,00 (em 
2x|não associado) e R$790,00 (em 
2x|associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
CURSO BÁSICO DE VINHO

21/06/2018 - 19:30

o Curso Básico de Vinho – iniciação ao 
Mundo do Vinho é aberto a amadores 
e profissionais do vinho. nas sete 
aulas o aluno fará degustação e verá 
vários assuntos em torno da história, 
produção, características e serviço do 
vinho, entre eles: Zonas produtoras 
mundiais de vinho, breve história da 
viticultura brasileira, técnicas vitícolas, 
principais variedades de uvas i 
Colheita e elaboração do vinho; como 
se produz o champagne. i elementos 
constituintes do vinho. i o vinho e a 
saúde. i noções práticas do serviço 
de vinhos. i adegas, carta de vinhos, 
temperaturas de serviços, tipos de 
copos. i Leitura de rótulos nacionais 
e estrangeiros. i o vinho na cozinha; 
combinação entre vinhos e comidas.

Valor Individual: R$830,00*
* R$805,00 + R$25,00 taxa de inscrição
Inscrição: (21)2285-0497 | (21) 
2265-2157 e abs@abs-rio.com.br

www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt
www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt
www.moscateldesetubal.pt
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BELO HORIzONTE

ABS-MINAS
DEGUSTAçãO DE VINHOS ESLOVENOS

05/06/2018 - 19:30

a vinícola Puklavec Family Wines, representada em Belo Horizonte pela BH 
Wine Club, patrocina junto a aBs Minas uma degustação de seus vinhos, com a 
participação de Luiz Felipe, proprietário da empresa BH Wine, e apresentação 
de Moacir Martins Jr., gestor da marca na américa Latina. serão degustados seis 
rótulos das linhas seven numbers e estate selection que estão sendo lançadas no 
estado. sendo: estate selection Furmint&Pinot Blanc i estate selection Cabernet 
sauvignon&Merlot i estate selection Cabernet sauvignon i seven numbers 
sauvignon Blanc i seven numbers Pinot Grigio i seven numbers Furmint. Para 
conhecer a vinícola, acesse http://puklavecfamilywines.com/en

VAGAS LIMITADAS!

Valor Individual: R$100,00
Inscrição: (31) 2555-8938| abs@abs-minas.com.br

http://puklavecfamilywines.com/en
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VINHOS TOPS DA AMÉRICA DO SUL (ARGENTINA, BRASIL, CHILE E URUGUAI)
20/06/2018 - 20:00

Uma degustação orientada por Márcio oliveira, editor do VinoTiCias, para provar 
GRandes VinHos da américa do sul.
** após a degustação os interessados poderão adquirir os vinhos selecionados com 20% 
desconto dentro da mesma semana. 

Valor Individual e informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com 
norah ou (31) 99112-7512 com Pollyana.

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIzONTE

www.premiumwines.com.br/
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CHATEAU DES ROQUES VACQUEYRAS 2013 – CUVÉE DU CHATEAU – RHÔNE - 
fRANçA
  
  os vinhedos do Chateau des Roques estão situados a apenas 20 quilômetros de Chateauneuf-du-Pape, os 
solos ali compartilham a mesma composição de seu vizinho mais prestigiado. as vinhas têm mais de 40 anos de idade e a 
colheita é selecionnada a dedo. Corte de 70% Grenache - 15% Mourvédre - 15% syrah.

Notas de Degustação: um rubi escuro, brilhante. os aromas são ricos em notas de frutas como a amora, cassis, cereja e 
morango com mistura de ervas típicas da região do Rhône e alcaçuz, com uma leve nota tostada. o paladar de corpo médio 
potente e intenso, recheado de sabores de frutas vermelhas, e nota de pimenta-do-reino branca mostra taninos elegantes 
e macios, num vinho de boa acidez.

Guarda: Já está pronto, e pode aguentar mais 5 anos fácil.

Notas de Harmonização: Vai bem com carne nobres assadas no forno. Carnes grelhadas, embutidos e queijos também 
irão bem.

Temperatura de Serviço: 16 a 17ºC.

Onde comprar: em BH- end.: MON CAVISTE – Rua Curitiba, 2244 – Bairro de Lourdes - Telefone: (31) 3291-1447. Veja mais em: www.moncaviste.com.br

 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

www.moncaviste.com.br
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GIGONDAS DOMAINE RASPAIL-AY 2013 – RHÔNE – fRANçA 
  
 Pequeno produtor familiar há cinco gerações, esse tradicional domaine está situado em uma das mais 
nobres sub-regiões do sul do do Rhône: Gigondas. seus vinhos concentrados são produzidos com quase 
totalidade de Grenache (75%), que se manifesta nos aromas perfumados e na presença de frutas vermelhas 
frescas. a syrah e a Mourvèdre completam o corte, adicionando taninos e acidez. são 19 ha de vinhedos, 
com vinhas de 45 anos de idade, em média, a partir das quais são produzidos vinhos elegantes e de grande 
longevidade. seus vinhos são sempre bem avaliados e estão entre os 10 melhores Gigondas produzidos na 
região.

Notas de Degustação: Rubi intenso e escuro. o nariz mostra boa complexidade, com aromas de frutas 
maduras vermelhas, couro, defumados, especiarias. Paladar com taninos macios, bom frescor e equilíbrio. 
Fim de boca persistente e prazeroso.

Guarda: Pode aguentar mais 5 anos fácil.

Notas de Harmonização: vai bem com carne nobres assadas no forno. Carnes grelhadas, embutidos e 
queijos também irão bem.

Temperatura de Serviço: 16 e 17ºC.

Onde comprar: em BH: PREMIUM - Rua estevão Pinto, 351 - serra - 31 3282-1588 i  em sP: PREMIUM - 
Rua apinajés, 1718 - sumaré - 11 2574-8303.

www.premiumwines.com.br/
www.premiumwines.com.br/
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 o Vale do Rhône apresenta uma produção de vinho heterogênea, marcada por algumas 
denominações de prestígio como Côte Rôtie, Hermitage ou Châteauneuf-du-Pape. Como 
na semana passada abrimos uma perspectiva sobre boas alternativas de vinhos para quem 
gosta de Châteauneuf-du-Pape, que de longe a denominação mais lembrada, voltamos ao 
tema, falando um pouco mais sobre o Rhône, que se estende do sul de Lyon até avignon. 
a vinha contém uma grande variedade de castas: syrah, grenache, mourvèdre, cinsault, 
marsanne, roussanne, viognier.
 Quando são bem sucedidos, os vinhos tintos são coloridos, ricos, frutados e gananciosos, 
enquanto os vinhos brancos são arrojados e aromáticos.
 o vinhedo do norte é plantado principalmente em encostas nas margens esquerda e 
direita do rio Rhône. o sul apresenta paisagens muito mais variadas, entre colinas, relevo 
íngreme, planícies aluviais, planaltos e terraços.
 enquanto o norte tem uma produção de 10% do volume regional, em geral com 
denominações de alta qualidade, o sul é largamente coberto pelos vinhos aoC Côtes du 
Rhône proporcionando simples, mas com algumas exceções notáveis. a região sul do Côtes 
du Rhône produz vinhos tintos robustos e condimentados, reconhecidos internacionalmente 
pela famosa denominação Châteauneuf-du-Pape.

 ao sul de Valence, o Vale do Rhône se abre para dar às áreas de vinhedos mais planas e menos estreitas. as melhores vinhas estão plantadas em solos 
de cascalho e pedregulhos. estes solos armazenam o calor durante o dia e aquecem as vinhas à noite, o que promove o amadurecimento das uvas.
a região tem um clima mediterrâneo, com invernos amenos e verões quentes muito secos. além do risco de seca, as vinhas suportam o poderoso mistral - um 
vento que desce colinas e transporta ar de alta densidade com a ação da gravidade. Também são conhecidos como “ventos de outono” e se caracteriza por ser 
seco e frio soprando de norte para o sul da França. o rendimento médio difere conforme a denominação: de 44hl / ha para as Côtes du Rhône Villages a 35hl 
/ ha para Châteauneuf-du-Pape.

- Tavel: vinha na margem direita, em frente ao Châteauneuf-du-Pape, dedicada ao vinho rosé. o estilo é vinoso, carnudo, aromático, agradável. Um vinho de 
gastronomia por excelência.

- Châteauneuf-du-Pape: muito extensa e conhecida, a denominação abrange cinco comunas e muitos tipos de solos. devido à sua área de superfície, a 
qualidade está longe de ser homogênea, especialmente desde que vários estilos de produção de vinho de produção e produção de vinho coabitam. as melhores 
propriedades produzem extraordinários vinhos tintos de riqueza, para esperar na adega. os brancos são menos conhecidos. o Châteauneuf-du-Pape é o vinho 
mais célebre das Côtes. a encosta é entre orange e avignon, nas mais belas paisagens da região. Châteauneuf-du-Pape em geral um vinho é um vinho potente 
e vivo. Pode ser criado combinando as 13 variedades autorizadas entre syrah, Grenache e Clairette.

- Gigondas. É uma verdadeira vinha histórica. Gigondas tem sido festejada pelos seus vinhos de alta qualidade desde os tempos romanos, e hoje produz 
alguns dos melhores, mas subestimados vinhos no vale do Rhône. Foi desenvolvido por Raspail no século XiV. no entanto, a denominação remonta apenas a 
1971. os tintos de Gigondas são poderosos e tânicos, refletindo bem o solo e seus aromas (flores, alcaçuz, especiarias). Gigondas produz vinhos que são ricos 
em misturas à base de Grenache, graças em parte ao clima mediterrâneo da região e aos solos aluviais de barro vermelho. nos termos dos regulamentos 

UM POUCO MAIS SOBRE OS VINHOS DO RHÔNE SUL
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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da denominação, apenas os vinhos tintos e rosés podem ser produzidos; vinhos brancos são simplesmente desclassificados para o status de Côtes-du-Rhône. 
Uma exigência de 50% de Grenache é necessária no vinho, com Mourvèdre e / ou syrah geralmente representando a maior parte da mistura remanescente - 
adicionando estrutura, tons salgados e intensidade de cor ao poder alcoólico de Grenache e riqueza exuberante. estes vinhos são frequentemente comparados 
com os grandes vinhos de Châteauneuf-du-Pape, e podem até mesmo surpreender. 

- Vacqueyras: a denominação Vacqueyras é recente, criada em 1990. abrange 800 hectares e produz principalmente vinho tinto, potente e tânico. antigamente, 
Vacqueyras fazia parte da chamada Côtes-du-Rhône Villages, com sua outra vizinha, Gigondas. Possui um solo de aluvião, nome dado a um terreno formado 
por sedimentos trazidos de outros locais pelos ventos, enxurradas ou rios. no caso de Vacqueyras e de toda a região ao longo do Rhône (inluindo Châteauneuf), 
esses sedimentos vieram das encostas do Rhône. o solo de aluvião é muito fértil e ótimo para o crescimento das videiras. os vinhos de Vacqueyras são 
predominantemente da uva Grenache, mas também fazem o famoso corte GsM (Grenache, syrah e Mourvèdre). a Cinsault, outra uva local com grande 
desenvolvimento, apresenta-se em alguns cortes. dessas misturas, saem vinhos potentes, carnudos, que enchem a boca e se fazem presentes, sem serem 
pesados. É possível encontrar tanto vinhos com potencial de guarda até vinhos para serem tomados sem complicações, em Vacqueyras. Para envelhecer, dê 
preferência aos que têm mais quantidade de Grenache, que fica maravilhosa evoluída. Muitos enólogos já ressaltaram a qualidade dos vinhos de Vacqueyras, 
incluindo alguns que superaram os de Châteauneuf-du-Pape, principalmente quando este apresentava um produtor ou negociante que se valia mais do nome 
da região do que do compromisso com a qualidade da bebida. 

- Lirac: vizinha de Tavel, esta denominação produz vinhos tintos bem finos, rosés quase comparáveis a tavels, às vezes vinhos brancos notáveis. os preços são 
geralmente interessantes. os tintos podem ser uma boa opção para quem gosta de Vacqueyras e Gigondas. Foi em Lirac que apareceu pela primeira vez na 
França a famosa Phylloxera, em Clory Castle. a denominação produz tintos poderosos, rosés e brancos perfumados dos aromas do Mediterrâneo.

- Beaumes de Venise: denominação conhecida pelos seus doces vinhos brancos de Moscatel. Foi promovido cru em 2005, mas por seus vinhos tintos, muito 
mineral e firme, menos conhecido.

AS VARIEDADES DE UVAS DO VALE DO RHÔNE SUL

- Grenache é a uva tinta mais importante. suporta seca e ventos fortes e precisa de calor para atingir a maturidade total. os melhores vinhos concentram 
aromas de frutas vermelhas e especiarias. durante os anos mais quentes, as safras desenvolvem sabores de frutas cozidos que lembram compotas.
- syrah e Mourvèdre são frequentemente misturados com Grenache. a syrah cultivada nos melhores locais dá cor e fortalece os taninos. a Mourvèdre é 
reservada para os vinhedos mais quentes para concentrar suas frutas em taninos e pigmentos. as uvas bem maduras fornecem vinhos com sabores de caças e 
notas salgadas.
- Cinsaut é usado em misturas porque traz notas de frutas. Muitas vezes, é Grenache para fazer rosés frescos e frutados.
as variedades de uvas brancas cultivadas no sul da Côtes du Rhône são Clairette, Grenache Blanc e Bourboulenc.

OS MELHORES PRODUTORES

 as vinícolas que produzem os melhores vinhos Rhône sul, são: Côtes domaine Raspail-ay, Beaucastel, Château Rayas, Clos des Papes, domaine Bosquet 
des Papes, domaine de la Janasse, Castelo aqueria, estate da Réméjeanne, domaine Marcel Richaud e ogier.
 as melhores safras para vinhos do Rhône sul são: 1945, 1961, 1978, 1998, 2007, 2010.
 não perca a oportunidade de provar os vinhos do Rhône ! 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

“O RETORNO ÀS ORIGENS DA 
KRUG” - POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 25/05/2018

 “Rempli de soi même”, expressão que os franceses utilizam para designar 
arrogância, foi como olivier Krug, embaixador da celebrada “maison” de champagne 
Krug e sexta geração da família fundadora, se referiu à posição demasiado elitista 
que a casa assumira na primeira metade da década de 2000. a marca passava por 
fase bastante positiva, posicionando-se como produto de luxo, como de fato sempre 
foi, mas por vezes exagerando, como na campanha “no Krug, no thanks” (algo como 
“não tem Krug, não quero nada”), em 2004. nesse mesmo tom, lançou em 2008 o 
Clos d’ambonnay, um restrito “single-vineyard” de pinot noir apreço estratosférico 
(cerca de U$ 2.000), batendo de longe até o Clos de Mesnil, estrela da casa e até 
então considerado o mais caro dos champagnes.
 É possível que essa postura continuasse indefinidamente não fosse a crise de 
2008/9, obrigando a Krug a descer do pedestal. não cabia mais esse discurso elitista. 
os revendedores tradicionais foram atrás de rótulos mais acessíveis e mesmo os 
“kruguistas” começaram a abandonar o barco. era preciso dar marcha a ré e retornar 
às origens.
 Quais origens? as que estavam nas cadernetas escritas em 1848, cinco anos 
após sua fundação por Joseph Krug, que estavam esquecidas num cofre. o básico foi 
sendo transmitido de pai para filho oralmente, perdendo-se aos poucos os princípios 
definidos pelo fundador quando ele resolveu criar uma casa focada em qualidade e 
em produzir apenas “cuvées de prestige”. na visão de Joseph, a “Maison” Krug faria 
apenas duas cuvées, sem diferença hierárquica entre elas - “Une bonne Maison de 
Champagne ne devrait former que deux cuvées de la même qualité”. a número “um” 
seria uma mescla de safras, mudando conforme o ano, e a segunda especificaria a 
data da colheita, representando as particularidades daquela vindima.
 a rigor, o mercado fez essa hierarquização e a Krug se deixou levar. indo mais 
além: também lançou a rosé, em 1980, e depois os dois (super) “single-vineyards”, 
o Clos de Mesnil e o Clos d’ambonnay, em 1986 e 2008, respectivamente. ambos 
acabaram roubando a cena e a Grande Cuvée, a número “um” de Joseph Krug, ficou 
em segundo plano.
 Como se fosse a linha básica de qualquer casa de champagne. no fundo, toda 
“maison” faz uma linha básica, vendida a preço mais (ou menos) acessível, produzida 
a partir de uma mescla de safras, com diferenças quase imperceptíveis de ano para 
ano, exatamente para manter o estilo da casa. a Krug, ao contrário, elabora uma 
Grande Cuvée por ano, todos os anos, com assemblagens (“blends”) distintas a cada 
edição. o compromisso é fazer o melhor champagne possível.

SELEçãO DE ARTIGOS

 Boa matéria-prima não falta. Com 20 hectares de vinhedos próprios para uma 
produção (não declarada oficialmente) de 500 mil garrafas anuais, boa parte das uvas 
provém de vinhateiros das melhores zonas da região e todos querem ser fornecedores 
da Krug. não é apenas por uma questão de status, eles sabem que seus cachos vão 
ser tratados individualmente, não serão misturados com outros. Tudo no sentido de 
preservar o caráter individual de cada parcela. isso dá, a cada ano, perto de 250 
vinhos a serem degustados às cegas pelo comitê de degustação da Maison com o 
objetivo de compor uma Grande Cuvée, que representa 85% da produção e é o xodó 
da equipe. o blend leva ainda uma boa quantidade de vinhos de reserva - entre 30% 
e 40%, conforme as circunstâncias do ano, para ressaltar alguma particularidade -, 
uma coleção de 150 vinhos de safras anteriores, que vão até 2001, cuidadosamente 
guardadas em cubas inox.
 a tarefa de combinar com tanta minúcia ao redor de 400 amostras é um trabalho 
insano que começa em outubro com os vinhos recém-fermentados (sempre em barris 
usados de 205 litros) e termina na última semana de março. Cada prova gera uma 
anotação por parte de cada um dos quatro membros fixos da equipe comandada 
pelo “chef de caves” da casa, Éric Lebel, o grande maestro dessa verdadeira arte da 
“assemblage”.
 o fato de a Grande Cuvée não ser safrada faz com que o consumidor não tenha 
o hábito de apostar em sua capacidade de envelhecimento e não arrisque deixá-la 
guardada muito tempo. no sentido de dar mais transparência à questão e informar 
quem tem essa preocupação, em vez de colocar a data de “dégorgement” (quando os 
sedimentos são retirados e o champagne está “pronto” para ser comercializado, na 
Krug a garrafa ainda fica descansando por oito meses), a Maison Krug começou, em 
2011, a colocar no contrarrótulo um código id, com o qual se pode entrar no site da 
casa e obter todas as informações técnicas sobre aquele exemplar.
 outra inovação foi identificar no rótulo o número da edição. Para comemorar 
a de número 173, que tem por base a colheita de 2017 e será lançada em 2026(!), 
a Krug promoveu, há um mês, uma degustação vertical de seis dessas edições. o 
evento, conduzido por Julie Cavil, enóloga responsável pelo polo de enologia da casa, 
começou com uma notável degustação de 18 (onze da colheita 2017 e oito vinhos 
de reserva) dos 150 vinhos base que entraram nessa última edição, nos permitindo 
ter uma noção das características da safra e da singularidade de algumas parcelas, 
assim como da influência dos vinhos de reserva na composição da mescla. difícil é 
descrever a complexidade e a individualidade de cada uma das seis Grande Cuvée, 
da 166ª edição, recriada em cima da colheita 2010, até a 161ª sobre a safra 2005. 
em comum, a excelência que caracteriza a mais generosa e rica das champagnes da 
Maison Krug
Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5547741/o-retorno-origens-
da-krug#

http://www.valor.com.br/cultura/5547741/o-retorno-origens-da-krug%23
http://www.valor.com.br/cultura/5547741/o-retorno-origens-da-krug%23
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“VINHOS CULTUADOS ATUALMENTE 
MOSTRAM UNIãO ENTRE TRADIçãO E 

PRATICIDADE”- POR LUIz HORTA
fOLHA DE SãO PAULO - COMIDA - 27/05/2018

 Com toda a história do casamento real acontecendo em Londres, foi bom pensar 
sobre a palavra tradição. não vou escrever sobre a monarquia britânica, mas deixo uma 
indicação de livro antes de entrar no meu assunto de vinhos e comida.
 Para quem quiser esmiuçar a “milenar” corte inglesa, recomendo “a invenção da 
tradição” de david Cannadine. o historiador mostra que tudo, do protocolo ao parlamento 
londrino, com aquela cara de catedral medieval, foi criado no século 19. Tradição pode ser 
só uma decisão de estabelecer certos ritos para justificar práticas.
 É isso que explica os vinhos que estão sendo cultuados agora, inclusive por mim, 
orgânicos, biôs, naturais. Quando se fala em método ancestral, claro, é realmente a volta de 
um modo de fazer do jeito antigo. Mas com as nossas possibilidades atuais. explico melhor: 
os antigos faziam como podiam, não era uma opção, mas era o que tinham.
 Um vinhateiro de hoje que escolhe interferir o menos possível no processo de elaboração 
do vinho toma uma decisão. ele não está constrangido pela ausência de tecnologia. Parece 
pouco, mas é uma enorme diferença. Hoje, o uso de ânforas voltou, por exemplo, mas com 
controle de temperatura na sala.
 o sujeito colhe suas uvas, leva para a cantina (a palavra é estranha porque faz pensar 
em lugar de comer, mas é como se chama em português o local em que se produz vinhos) e 
aí começa a pensar nas suas opções: uso as cascas durante a fermentação? deixo tudo agir 
sozinho ou coloco leveduras? Uso carvalho ou aço inox? Por mais que se queira, a natureza 
não faz vinhos, só fornece o produto que vai produzi-los. a presença humana é indispensável.
 Às vezes, sinto um desconforto em relação ao ódio pelo ser humano que os movimentos 
mais radicais de conservação da natureza sentem. não adianta salvar o planeta sem nos 
salvar junto. nem fazer vinhos para ninguém beber.
 depois das primeiras decisões sobre o que fazer com as uvas colhidas, o vinhateiro 
passa para os novos problemas: vou guardar e deixar um tempo em barricas de madeira 
ou engarrafo logo? Uso um pouco ou zero dióxido de enxofre (grande divisor de líquidos 
no caso dos naturais; o gás é colocado no final do engarrafamento para evitar que o vinho 
estrague, ou usado do principio ao fim da vinificação nos lugares de grande produção quase 
industrial)?
 Vinho é uva e mais um monte de bifurcações em que não há GPs que ajude. É ali na 
hora, fazer ou não fazer.
 até eu fiquei cansado com essa coluna tão cabeça e fui comer um sanduíche de 
pastrami no Fôrno, outro divisor de opiniões. o do Z’deli é melhor? eu gostei muito do Fôrno. 
É mais gordo, liberado, intenso, a carne menos maturada, talvez menos autêntica, mas me 
pareceu mais gostoso. Compensou o gasto de neurônios para pensar sobre vinhos.

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/
vinhos-cultuados-atualmente-mostram-uniao-entre-tradicao-e-praticidade.shtml

Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘as Crônicas Mundanas de Glupt!’ 
e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. escreve aos domingos no Jornal Folha de são Paulo.

“COMO EM POUCO TEMPO PORTUGAL 
PASSOU TAMBÉM A PAIS DE 

BRANCOS”- POR PEDRO GARCIAS
fUGAS - 17/05/2018

 Portugal é ou não um país de vinhos brancos? se fizermos a pergunta a um consumidor 
brasileiro, provavelmente vai responder que não, que a “terrinha” é boa a produzir tintos. 
e é. Mas, se perguntarmos o mesmo a clientes de supermercado nos estados Unidos e na 
alemanha, por exemplo, é possível que só associem Portugal a vinho branco, em concreto ao 
Vinho Verde. ... 

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/05/26/fugas/noticia/como-em-pouco-
tempo-portugal-passou-tambem-a-pais-de-brancos-1830831

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente 
sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado desde a sua fundação, 
em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila nova de Foz Côa, na 
sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/vinhos-cultuados-atualmente-mostram-uniao-entre-tradicao-e-praticidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/vinhos-cultuados-atualmente-mostram-uniao-entre-tradicao-e-praticidade.shtml
https://www.publico.pt/2018/05/26/fugas/noticia/como-em-pouco-tempo-portugal-passou-tambem-a-pais-de-brancos-1830831
https://www.publico.pt/2018/05/26/fugas/noticia/como-em-pouco-tempo-portugal-passou-tambem-a-pais-de-brancos-1830831
http://fugas.publico.pt
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“VINHOS ESTRANGEIROS EM PORTUGAL”- POR GUILHERME CORREA
wINE/ESSENCIA DO VINHO - 30/04/2018

 Portugal é um país produtor de grande vinhos e os portugueses são os melhores consumidores e embaixadores dos vinhos nacionais. nesta prova, todavia, o desafio 
passou por provar os vinhos estrangeiros disponíveis à venda no nosso país, de mente arejada e sem preconceitos. Mais de sete dezenas de rótulos de 12 países, com um 
patamar médio qualitativo muito apreciável.
 este foi um painel de provas muito interessante para o momento que Portugal vive, de imenso incremento turístico e receção de novos residentes de diversas 
nacionalidades. o país está definitivamente na moda e oferece muitos atrativos de qualidade de vida. a gastronomia e o vinho são dois deles.
 a abertura do país a enófilos do mundo inteiro certamente trará enormes benesses ao vinho nacional, uma vez que terão a oportunidade de conhecê-los, percebê-los 
e passar a consumi-los com maior interesse e regularidade. Por outro lado, é possível que também se faça sentir o incremento da presença de vinhos estrangeiros nas nossas 
prateleiras e nas cartas de vinho dos restaurantes.
Felizmente, os portugueses são abertos às experimentações, mais do que outros povos europeus, que consomem não apenas os vinhos do país com somente os da própria 
região. o que torna a bebida de Baco incomparável é a infinita diversidade, de forma que passar uma vida a provar sempre os mesmos rótulos, por melhores que sejam, é 
negligenciar a maior beleza do mundo do vinho.
 embora os vinhos importados representem percentagens muito pequenas ainda no total do consumo interno, algo em torno de meio milhão de garrafas de vinho 
tranquilo, 3,3 milhões de garrafas de espumantes – a representar 20% do consumo total no país –, e apenas 12.000 garrafas de fortificados, segundo os dados de 2016 do 
iWsR, que monitoriza o consumo de bebidas alcoólicas no mundo, em conversa com alguns importadores pode-se perceber claramente que está a ocorrer uma substituição 
dos vinhos de baixa qualidade para vinhos de produtores direcionados à qualidade. o mercado “high-end” de vinhos franceses, espanhóis e italianos está a movimentar-se 
em Portugal.
 Mas, tudo isto não deve ser um motivo de preocupação para os produtores portugueses. além das quantidades serem mínimas, a qualidade dos nossos vinhos 
garante-se em qualquer mercado ultracompetitivo, como atesta o forte crescimento luso registado nos eUa, nos últimos anos. adicionalmente, um mercado mais aberto não 
significa necessariamente dificuldades aos vinhos locais. os próprios estados Unidos são o melhor exemplo, pois vendem vinhos do mundo inteiro com taxas baixíssimas de 
importação e os vinhos domésticos comercializados com preços relativamente altos representam mais de três quartos do pujante mercado interno, com ligeiro crescimentos 
destes. 
 Vamos então provar sem preconceitos, perceber como o vinho português se encaixa no mercado globalizado em termos de estilo, qualidade e preço, e celebrar a 
desconcertante diversidade que apenas o mundo do vinho pode oferecer.

A prova: no total, 72 rótulos de 12 países foram provados rigorosamente às cegas, entre espumantes, brancos, rosés, tintos e fortificados/sobremesa. a maior parte da 
amostragem foi de vinhos de gama média, com alguns, poucos, de entrada de gama e quase 10% com PVP acima de 50,00€.
 o nível de qualidade média das amostras deixou o painel da Revista de Vinhos bastante satisfeito, corroborando a ideia de que cada vez mais os vinhos importados 
disponíveis em Portugal apresentam qualidade e devem ser experimentados pelos enófilos portugueses.
 Mais especificamente, mostraram-se muito bem os vinhos da alemanha, da argentina e da Áustria. a alemanha a brilhar com vinhos brancos precisos, cheios de verve 
e mineralidade. da Áustria foram poucas as amostras, mas a casta branca emblemática– a Grüner Veltliner – e a tinta – a Blaufränkisch – estão na base de vinhos cada vez 
mais surpreendentes, ostentando elegância, verticalidade e carácter vincado. a argentina confirmou o imenso potencial e não é à toa que se destaca no âmbito global como 
uma das maiores forças do novo Mundo, principalmente nos tintos à base de Malbec, Cabernet sauvignon e “blends”, mas também com deliciosos brancos autóctones de 
Torrontés. Há que se mencionar que o grande rival andino Chile não participou com amostras do mesmo patamar qualitativo. 
 Curiosamente, o grande campeão da prova foi um alucinante vinho espanhol de Montilla-Moriles. Como vimos, em Portugal quase não se importam vinhos da 
tipologia dos fortificados, algo em torno de mil caixas por ano no total. indiscutivelmente, Portugal reina soberano em termos qualitativos, com os Porto, Madeira, Moscatel 
de setúbal, etc., mas não é uma experiência enriquecedora termos aqui disponível para provar um vinho como este don PX Gran Reserva da Toro albalá? a beleza para 
quem não se priva da diversidade.



13vinotícias

“DO fESTIM DA QUANTIDADE AO EXCLUSIVO DO PERfUME”- POR MANUEL MOREIRA
wINE/ESSENCIA DO VINHO - 09/05/2018

 a região do Tejo carrega uma certa ideia, ainda na mente de muitos, de volume indiscriminado, da primazia à quantidade em desfavor da qualidade. Uma casta 
personificava a noção de “cavalo de batalha” ou de “paga-dívidas”, usada para descrever produções desmesuradas. essa casta é a Fernão Pires. na dinâmica crescente de 
evolução qualitativa da região e do vinho português, terá a Fernão Pires uma palavra a dizer?
  sendo a casta mais expressiva da Região Vitivinícola do Tejo, decidiu a respetiva Comissão Regional dar a conhecer a Fernão Pires. Luís de Castro e João silvestre, 
Presidente e diretor-Geral, respetivamente, receberam-nos na Casa Museu Passos Canavarro, em santarém, local altano que confere vista privilegiada a contemplar a 
vastidão da planície que define boa parte da região, em comunhão com o rio Tejo. 
 entre os principais terroirs para a produção de vinho distinguem-se o Campo, que responde também por “Lezíria do Tejo”, ladeando as margens do rio, frequentemente 
afetada pelas inundações das águas do Tejo e elevada fertilidade do solo das extensas planícies circundantes. aqui domina a produção de vinho branco, de natural 
preponderância da Fernão Pires, que representa 60% do encepamento na região. a sul do Tejo, na margem esquerda, apresenta-se outro terroir, a Charneca. de solos 
arenosos, menos férteis, com boa drenagem, está associado a temperaturas mais elevadas do que nas outras duas zonas da região, que aceleram a maturação da uva, 
permitindo o amadurecimento de uvas tintas. Por aqui a Fernão Pires, já “só” representa 30% do total da região. o terceiro e último terroir, o Bairro, tem menos expressão, 
em que a Fernão Pires surge com somente 10%. na margem direita, logo após os solos férteis de aluvião, prevalecem os solos argilo-calcários (onde as montanhas são 
alternadas pelas planícies, com predominância da vinha e do olival) e os solos xistosos (a norte, numa pequena área localizada perto de Tomar). É o solo preferencial para 
vinhos tintos.

A casta no copo - Passamos a assuntos de enologia, guiados por Martta Reis simões, responsável de enologia da Quinta da alorna e diogo Campilho, da Quinta da 
Lagoalva. estes fizeram uma seleção de vinhos da colheita de 2017, amostras de cuba e casco, portanto, mas lotes feitos, provenientes dos três terroirs. iriam ainda apresentar 
vinhos envelhecidos, sendo um deles de 1983. apodera-se a expetativa, misto de curiosidade e verdadeiro interesse. sabíamos que a casta, pela abundância de compostos 
percursores do aroma (terpénicos, linalol, nerol, geraniol), é uma das mais aromáticas do país. daí ser um regular componente de lote, contribuindo fortemente no perfil 
aromático global. outra característica é o facto de não ser conhecida pela veemência da acidez. 
 se tem pouca acidez, apesar de produzir bom corpo, será que evolui bem? e de que modo?
 os primeiros três vinhos, do Campo, mostram um perfil de frescura surpreendente, obviamente bastante aromático, com os marcadores de cítricos e algum tropical 
a fazerem-se sentir. Provenientes de vinhas entre os 10 e os 41 anos de idade, não sendo um primor de corpo apresentam uma certa elegância, firmeza e vivacidade. Um 
deles, apesar do substancial (bem maior) rendimento, manteve ainda assim integridade geral. dois exemplares do Bairro exibiram um vigor e estrutura superior, acima dos 
13% de volume alcoólico mas com acidez total bem acima dos 6 gr/l. Contrastavam, contudo, no perfil aromático, com um deles enquadrado no perfil referência, mas outro 
num perfil mais vegetal, com imensos tiques a lembrar sauvignon Blanc. os quatro vinhos provenientes da Charneca, de vinhas com idades entre os 31 e os 66 anos, com 
rendimentos baixos (entre as quatro e oito toneladas), revelaram um excelente compromisso entre corpo e frescura. dois dos vinhos ostentavam um equilíbrio notável, 13,5% 
de volume alcoólico e bem acima dos 6 gr/l de acidez total. Bem profundos, ricos e refinados. Um outro causou divergência, até surpresa, pelo perfil. Com somente 11,8% 
de volume, estágio de barrica, pleno de tensão, frescura e vibração. Quando trabalhada com critério, controlo de produção, a casta reflete as diferenças da localização e da 
interpretação de quem faz os vinhos. À questão da frescura, diogo Campilho responde com o rendimento controlado, controlo de maturação e vindima noturna.
 Já no Taberna Ó Balcão, oportunidade houve de apreciar uma outra faceta: a de vinho licoroso. ao já conhecido alorna abafado 5 anos seguiu-se o inesperado Quinta 
da Lagoalva abafado 1964. de pasmar a frescura arrebatadora, a riqueza de aroma e charme. notável! Prova que a Fernão Pires, já assumidamente plástica e versátil, pode 
dar origem a vinhos de qualidade superior e colocá-la no potencial epicentro dos vinhos brancos da região.

Leia mais em - http://www.revistadevinhos.pt/beber/do-festim-da-quantidade-ao-exclusivo-do-perfume

http://www.revistadevinhos.pt/beber/do-festim-da-quantidade-ao-exclusivo-do-perfume


14vinotícias

“NOS EUA, TUDO DE NOVO”- POR LISA GRANIK
wINE/ESSENCIA DO VINHO - 22/03/2018

 Há apenas 50 anos, comprar vinho na américa envolvia uma seleção a partir 
de uma lista de vinhos da Califórnia, França e itália para além de, talvez, um doce 
Riesling alemão. Hoje, que mudança! Mesmo para um profissional do vinho, a vasta 
gama de opções disponíveis em lojas urbanas de vinho na américa e nas cartas 
de vinho pode ser desconcertante. em primeiro lugar, há um número extraordinário 
de vinhos de outros estados, como Washington, oregon, nova iorque e Virgínia. 
Mas, a seleção de vinhos internacionais cresceu também exponencialmente. Vemos 
vinhos de regiões até agora desconhecidas em França (como, por exemplo, Cote 
Roannais), mas também de países cuja vinificação melhorou significativamente e que 
identificaram os eUa como mercado-alvo. Croácia, República Checa, Peru, China, 
ilhas Canárias (em espanha) e Índia – apenas para citar alguns!
 É claro que para que os vinhos desses países acrescentem um verdadeiro ponto 
diferenciador no mercado não podem ser simplesmente outro Cabernet sauvignon, 
Merlot, Chardonnay ou Tempranillo. neste sentido, para adicionar à diversidade, 
estamos a ver variedades que até mesmo especialistas do vinho nunca ouviram falar: 
Feteasca neagra, Freisa, Listan negro, nosiola, Pelaverga, Vitovska; novamente, 
apenas uma pequena amostra.
Mas isto é novo e inovador o suficiente? Claro que não; os vinhos necessitam de ser 
saborosos se vão ter sucesso de forma permanente. Para as pessoas que desejam 
explorar o mundo sem sair de casa, e para os consumidores interessados que 
procuram a diversidade nas opções de vinhos, nunca houve melhor momento. de 
facto, as lojas de vinho e os restaurantes estão a fazer uma declaração pessoal, tendo 
uma ampla lista de opções para assegurar que os consumidores não ficam cansados 
ou entediados e tenham sempre uma razão para voltar – para encontrar a “novidade 
das novidades”.
então, o que terão estas “novas/antigas” variedades? aqui está uma seleção de 
alguns dos mais saborosos e interessantes vinhos que estamos agora a ver.
- Pelaverga é uma variedade tinta (tecnicamente conhecida como Pelaverga Piccolo) 
de Verduno, na região italiana do Piemonte. os vinhos são leves e picantes, muitas 
vezes apimentados, com taninos leves mas firmes. engarrafamentos mais tradicionais 
destacam o carácter mineral da casta e as notas de especiarias; as versões modernas 
destacam os frutos vermelhos e os frutos silvestres, com notas evidentes de especiarias 
e bases minerais. Castello di Verduno (provavelmente mais tradicional), e Fratelli 
alessandria são alguns dos grandes produtores. G.B Burlotto’s Verduno elatis rosé, 
com Pelaverga no blend, é um espetacularmente subtil e fresco rosé.
- freisa é supostamente uma das variedades mais antigas de Piemonte. Como o 
próprio nome sugere, exala um aroma vibrante a frutos vermelhos, nomeadamente 
morangos selvagens e maduros, e framboesas. Uma uva notavelmente tânica, com 
acidez relativamente alta, que pode beneficiar de alguns anos de envelhecimento em 
garrafa; não deixe a cor clara enganá-lo. Borgogno, Burlotto, Mascarello e Vajra são 
brilhantes exemplos.
- Vitovska, uma uva branca da zona ocidental eslovena, junto à fronteira italiana, 

perto de Trieste, produz vinhos elegantes, mineralizados, texturizados e complexos. 
os vinhos exportados para os eUa são secos, embora também sejam produzidos 
meio-secos. alguns dos vinhos são elaborados com contacto prolongado com a pele, 
dando-lhes mais firmeza e textura. aromáticos, com notas cítricas, marmelos, palha 
e pera; estes mesmos sabores presentes no palato, levando a um final crocante, 
ligeiramente azedo e picante. os vinhos Vodopivec são particularmente notáveis.
arménia, Canárias…
- Areni é a mais emblemática variedade da arménia, proporcionando vinhos tintos 
secos e doces de alta qualidade, capazes de longevidade considerável. Cultivados 
principalmente na província Vayots dzor, a sul da arménia, a gama inclui desde 
vinhos de corpo mediano a vinhos encorpados, sem falta de taninos; com notas de 
frutos silvestres, especiarias e um toque de fumo. os vinhos de alta altitude de Zorik 
Gharibian (cultivados 1.300 metros acima do nível do mar), feitos com o apoio de 
alberto antonini, são elegantes, ambiciosos e complexos.
- Kisi é uma casta branca da Geórgia, cultivada na parte oriental do país. Mais delicada 
e menos produtiva que o omnipresente Rkatsiteli, tem muito menos plantações, 
mesmo que seja considerada uma uva de qualidade superior. Relativamente suscetível 
à podridão, dá-se bem em zonas ventosas, como a localidade de akhmeta, mais 
próxima dos ventos frios provenientes das montanhas caucasianas. enquanto o Kisi 
é produzido tanto em inox como na qvevri (semelhante a uma talha), é através da 
última produção que é elaborado um vinho digno de envelhecimento, que realmente 
brilha. de cor âmbar dourada, texturizado e longo, sabores e aromas a mel, damascos 
secos, pera e pêssego seco são emoldurados com taninos firmes, que podem ir de 
rústicos a calcários ou a musculados. Vita Vinea, a família dakishvili e Tchotiashvili 
são alguns dos notáveis produtores.
Listan Negro é a principal uva tinta indígena das ilhas Canárias. os solos vulcânicos 
da região são claramente evidentes nos vinhos, sejam tintos ou rosés, elaborados 
através de fermentação tradicional ou maceração carbónica. Bastante aromáticos, 
muitas vezes ligeiramente fumados mas bastante minerais, são muito característicos 
– especialmente o Los Bermejos rosé, que tem apenas peso e mineralidade suficientes 
para conduzir a um final longo e elegante. alguns vinhos vêm demasiado carvalho 
novo, o que tende a obscurecer a singularidade da casta e a expressão do terroir.
 escusado será dizer que o surgimento destes vinhos é um bom prenúncio para 
os vinhos portugueses bem-feitos, de variedades autóctones. a promoção adequada 
e o apoio do mercado serão necessários para que os vinhos estabeleçam uma posição 
firme, mas o mercado dos eUa está, talvez, mais pronto que nunca para explorar 
variedades de uva que – mesmo que conhecidas no país de origem – pareçam novas 
e inovadoras para os consumidores mais aventureiros de hoje. (Fonte - artigo de 
opinião publicado no número 348, de Janeiro de 2018 | Revista de Vinhos)
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“A LISTA DE VENCEDORES DO MAIOR CONCURSO DE PORTUGAL”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 22/05/2018

 Tive a honra de ser jurado na semana passada do Concurso Vinhos de Portugal 2018, organizado mais uma vez pela ViniPortugal em Lisboa.
 este que é o mais importante concurso do país, contou este ano com 1.307 vinhos em competição (de 372 produtores) e 160 jurados de 20 países.
 os maiores premiados foram 8 vinhos campeões de categoria, e 36 vinhos com Grande ouro, listados abaixo. acompanho de perto os vinhos de Portugal há cerca de 
duas décadas e sempre me encanto com a diversidade, qualidade e constante inovação. este concurso só vem confirmar a excelência dos vinhos Portugueses. Tive a honra 
de entregar pessoalmente no palco o prêmio a vinhos de dois enólogos que admiro muito, osvaldo amado (Global Wines) e Paulo nunes (Casa da Passarela)
LISTA DE PREMIADOS:
- Melhor do Ano e Melhor Varietal Tinto - Quinta do Crasto douro Touriga nacional 2015 (Quinta do Crasto)
- Melhor Varietal Branco - aveleda Reserva da Família Vinho Verde alvarinho 2016 (aveleda)
e deu La deu Premium Vinho Verde alvarinho 2016 (adega de Monção)
- Melhor Blend Tinto - Passadouro douro Reserva 2015 (Quinta do Passadouro sociedade agrícola)
- Melhor Blend Branco - esporão Private selection 2016 (esporão Vendas & Marketing)
- Melhor Vinho Branco Especial - Falcoaria Late Harvest 2014 (Casal Branco sociedade de Vinhos)
- Melhor Licoroso - dR Porto Tawny 30 anos (agri-Roncão Vinícola)
- Melhor Espumante - Flutt 2015 (PositiveWine)
MEDALHAS GRANDE OURO - 
- Vinhos Verdes
aveleda Reserva da Família alvarinho branco 2016 (aveleda)
deu La deu Premium Vinho Verde alvarinho branco 2016 (adega de Monção)
Quinta da Calçada Reserva branco 2016 (agrimota)
- Trás-os-Montes
Palácio dos Távoras Grande Reserva tinto 2014 (Costa Boal Family estates)
secret spot Valpaços tinto 2014 (secret spot Wines [Gr Consultores, Lda])
Valle de Passos Grande Reserva tinto 2015 (Quinta Valle de Passos)
- Douro
100 Hectares sousão tinto 2016 (100hectares sociedade agrícola)
Lua Cheia em Vinhas Velhas Reserva tinto 2015 (Lua Cheia em Vinhas Velhas)
Passadouro Reserva tinto 2015 (Quinta do Passadouro)
Quinta de Porrais Reserva tinto 2015 (soc. agric. Qta. de Porrais)
Terrus 2011 Grande Reserva tinto 2011 (Maria da assunção Foy)
Quinta do Crasto Touriga nacional tinto 2015 (Quinta do Crasto)
Vallegre Vinhas Velhas Reserva especial tinto 2014 (Vallegre)
- Dão
adega de Penalva Tinta Pinheira tinto 2015 (adega de Penalva)
Casa da Passarella o Œnólogo encruzado branco 2016 (o abrigo da Passarella)
Casa de santar Reserva tinto 2013 (Global Wines)
Castelo de azurara encruzado branco 2011 (adega Cooperativa de Mangualde)
soito encruzado Reserva branco 2016 (soito Wines)
Villa oliveira Touriga nacional tinto 2014 (o abrigo da Passarella)
- Bairrada e Beira Atlântico
aliança Baga Clássico by Quinta da dôna tinto 2011 (aliança Vinhos de Portugal)
Quinta do Moinho tinto 2000 (Luis Pato)

- Lisboa
Vale Perdido Reserva tinto 2014 (Casa santos Lima)
Villa oeiras Carcavelos Colheita 2004 (Município de oeiras)
- Tejo
Cabeça de Toiro Reserva tinto 2013 (enoport Produção de Bebidas)
Conde Vimioso Reserva tinto 2014 (Falua – sociedade de Vinhos)
Falcoaria Late Harvest 2014 (Casal Branco sociedade de Vinhos)
Casal da Coelheira Private Collection tinto 2015 (Casal da Coelheira soc. agrícola)
- Alentejo
Blog By Tiago Cabaço tinto 2015 (Tiago Cabaço)
Bombeira do Guadiana Reserva tinto 2016 (Bombeira do Guadiana)
Cartuxa tinto 2014 (Fundação eugénio de almeida)
Herdade da Calada Touriga Franca tinto 2016 (BCH Comércio de Vinhos)
esporão Private selection branco 2016 (esporão Vendas & Marketing)
- Algarve
al-Ria Reserva tinto 2016 (Casa santos Lima)
-  Licorosos
dr Porto Tawny 30 anos (agri-Roncão Vinícola)
sandeman Quinta do seixo Porto Vintage 2015 (sogrape Vinhos)
são Pedro das Águias Tawny 20 anos decanter (Rozès)

a lista completa de premiados está disponível no site do Concurso Vinhos de Portugal 
e pode ser consultada http://www.concursovinhosdeportugal.pt/premiados

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

http://www.concursovinhosdeportugal.pt/premiados
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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12 A 19 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO SUL 
DE MINAS E NORTE DE SãO PAULO II 

 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. além dos vinhos, a região vem despontando como 
produtora de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de 
queijos de qualidade.
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SãO PAULO

 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. além dos vinhos, a região vem despontando como 
produtora de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de 
queijos de qualidade.
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

VIAGENS

COMPLETAMENTE LOTADO VAGAS DISPONÍVEIS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

O VINHO E O AMOR
 Pesquisa mostra que sua vida amorosa pode afetar seu gosto no vinho. Um estudo publicado no jornal de ciência comportamental appetite, pesquisadores 
da Universidade de Wroc€aw, da Polônia, e TU dresden, da alemanha, testaram as preferências de sabores e aromas de 100 casais heterossexuais cujos 
relacionamentos variaram entre três meses e 45 anos. eles descobriram que quanto mais um casal estava junto, mais semelhantes eram suas preferências. 
 Cada participante foi convidado a provar 38 amostras de aromas, que incluíam fragrâncias como eucalipto, butanol, toranja, carne defumada e caramelo. 
os pesquisadores também dissolveram amostras de cada um dos cinco gostos básicos: doce, ácido, salgado, amargo e umami; e pulverizou as soluções na 
língua de cada participante. os participantes avaliaram cada amostra com notas de 1 (gosto muito) a 5 (não gosto nada).
 “embora numerosos estudos tenham demonstrado que os parceiros tendem a se tornar mais semelhantes em várias características ao longo do tempo, 
nenhum deles explorou uma mudança na percepção quimiosensorial relacionada à duração do relacionamento. aqui, mostramos que as preferências de gosto 
e cheiro são mais parecidas em casais com maior duração do relacionamento”, afirmou o estudo.
 o estudo analisou não só como as preferências podem ser afetadas pela longevidade de um relacionamento, mas também em como isso poderia ser 
influenciado pela felicidade do casal. Longe de seus parceiros, cada participante também preencheu uma pesquisa de nove perguntas sobre a felicidade em 
seu relacionamento. Curiosamente, os casais felizes não tinham mais preferências semelhantes em comparação com aqueles que estavam menos satisfeitos. 
(Fonte – Revista adeGa – Redação – 21/05/2018).

BRASIL ASSUME A LIDERANçA E É O PRINCIPAL MERCADO DOS VINHOS DO ALENTEJO
 Representando 17,9% do total das exportações em 2017, país supera angola e já é o principal mercado da CVRa. 
- Brasil importou 3.623.288 de litros no ano anterior. 
- eUa e China são 3º e 4º destinos dos Vinhos do alentejo fora da Ue. VinHos do aLenTeJo exportaram 20.187.821 litros de vinho globalmente. 
- exportação de Vinhos do alentejo subiu 12% em valor e o preço médio aumentou 9% em 2017.
 os Vinhos do alentejo apresentam a performance de 2017. segundo dados da CVRa (Comissão Vitivinícola Regional alentejana), o ano de 2017 ficou marcado pelo 
aumento de 11,9% nas exportações, que superaram o valor de 65 milhões de euros, com um destacado crescimento de 26% para o vinho doC alentejo.
 superando todas as expectativas, o Brasil ultrapassa angola e lidera a lista de importação de vinhos superando a marca de 3,5 milhões de litros em 2017. Com 
faturamento superior a 11 milhões de euros, o mercado brasileiro representa 17,9% do mercado global das CVRa. “ Como vê, o Brasil tem um lugar importante para os 
Vinhos do alentejo”, afirma Maria amélia Vaz da silva, responsável de Marketing dos Vinhos do alentejo no mercado brasileiro, que estima ainda um crescimento de 3 %, 
até o fim de 2018, no consumo de vinhos da região do alentejo no país.
 a quantidade exportada globalmente cresceu 2,3%, em função do aumento de 11% nas vendas. Com ajuste global de 9,4%, no valor de seus produtos, os importadores 
internacionais pagaram em média 2,43 euros por garrafa de vinho do alentejo, um preço superior à média nacional de 2,11€ por garrafa nas categorias doC/Regional.
- Performance em outros países - o ranking de países importadores de vinhos do alentejo inclui no ToP 5 o mercado de Brasil, angola, estados Unidos, suíça e China 
que representaram 59% do valor exportado.
 os mercados fora da europa comunitária foram os principais compradores (74% em valor e 70% em volume) e aqueles que melhor pagaram cada garrafa de vinho 
exportada pelas adegas alentejanas.
 Francisco Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola Regional alentejana ressalta que os bons resultados são frutos de um constante trabalhos da CVRa pela busca 
da melhor qualidade. “Valorizamos muito o crescimento do preço médio na exportação, pois isso demonstra o reconhecimento da qualidade dos vinhos e a disposição dos 
importadores e consumidores internacionais em pagar mais por cada garrafa de vinho da região do alentejo. no ano de 2017, dos 25 principais mercados o preço médio 
aumentou em 23 deles. apenas Macau e espanha tiveram uma diminuição”, comemora.
 sobre 2017, Francisco Mateus ressalta que 2017 foi um ano com desempenho notável. “ao nível do valor da exportação os vinhos doC alentejo, com as suas oito sub-
regiões, deram um grande impulso para o crescimento dos Vinhos do alentejo. da quantidade de doC exportado, 26% teve um preço médio superior a 4,00€ por garrafa”, 
acrescenta o executivo que ressalta também que esta é a trajetória necessária na exportação dos vinhos do alentejo, e das outras regiões, pois valoriza produto local e dá-

VINHO E CULTURA
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nos notoriedade ao alentejo que tem conquistado a cada dia mais a atenção de importadores e consumidores. os vinhos produzidos na região já estão presentes em 118 
mercados internacionais e a quantidade exportada duplicou nos últimos dez anos.
 em Portugal, os vinhos alentejanos têm conquistado também relevância de forma crescente. em 2017 a região representou 21% na exportação dos vinhos doC e 
Regional. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 22/05/2018).

NAPA VALLEY NA NETfLIX  
 serviço de streaming deve lançar filme chamado “Wine Country”. as opções na televisão para entretenimento de enófilos não são muitas, mas, aos poucos, elas vão 
surgindo. a netflix, por exemplo, está promovendo o filme “Wine Country”, cuja data de lançamento ainda não foi anunciada.
 Wine Country é sobre um grupo de amigos que visitam o napa Valley para comemorar umaniversário de 50 anos. esta será a estreia na direção da comediante e atriz 
amy Poehler. ela vai dirigir, produzir e estrelar o filme, ao lado de outras estrelas da série saturday night Live, incluindo Rachel dratch, Maya Rudolph, ana Gasteyer e Tina 
Fey. as filmagens começaram no final de março. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 23/05/2018).

INVESTINDO NO OREGON 
 Vinícola doa Us$ 6 milhões para novo centro de pesquisa. Grace e Ken evenstad, donos do domaine serene, no oregon, estados Unidos, e do Château de la Cree, 
em santenay, França, doaram Us$ 6 milhões para a Linfield College, do oregon, com o objetivo de atrair especialistas em pesquisa e ensino de vinhos.
 a doação financiará uma posição no corpo docente para o professor Greg Jones, um dos principais climatologistas do mundo, que atualmente é diretor de ensino de 
vinhos na faculdade e também financiará a construção de um laboratório de vinhos dentro de um novo centro de ciências, além de ajudar a estabelecer um programa de 
intercâmbio com a Universidade de dijon, na Borgonha.
 “esta parceria entre a Universidade da Borgonha e Linfield é uma decorrência natural de décadas de trocas transatlânticas entre produtores de vinho e estudantes do 
oregon e da Borgonha. Profissionais de vinho, estudantes e professores de ambas as universidades se benefi ciarão dessa parceria simbiótica”, afirmou a professora alix 
Meyer.
 “esperamos que essa doação atraia algumas das mentes mais brilhantes para a indústria vinícola de oregon. neste momento, os centros de educação de vinho dos 
estados Unidos estão em torno do estado de sonoma e UC davis. estamos esperançosos de que podemos mover o epicentro um pouco”, revelou Matthew Thompson, gerente 
de marketing do domaine serene. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 24/05/2018).

GARRAfA QUE BOIA 
 empresa vende bote de piscina em formato de garrafa de vinho. Que tal flutuar sobre uma garrafa de Cabernet sauvignon? a empresa Kangaroo, especializada em 
boias infláveis, decidiu comercializar uma versão de seus instrumentos de piscina em formato de garrafa de vinho.
 Vendidas no site da amazon, as boias de garrafa de vinho vêm em duas variedades de uva, Cabernet sauvignon e sauvignon Blanc. Com preço de Us$ 29,95 cada, 
elas são produzidas em “vinil de alta durabilidade”. outros insufláveis inspirados em bebidas incluem uma Margarita gigante com uma borda salgada e uma caneca de 
cerveja com espuma. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 25/05/2018).


	índice

	Next Page 4: 
	Previous Page 4: 
	índice 2: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off
	Page 1411: Off
	Page 1512: Off
	Page 1613: Off
	Page 1714: Off
	Page 1815: Off

	Next Page 2: 
	Previous Page 2: 
	Next Page 3: 
	Previous Page 3: 
	Next Page 5: 
	Previous Page 6: 
	Next Page 6: 
	Previous Page 5: 
	Next Page 7: 
	Previous Page 9: 
	Next Page 8: 
	Previous Page 7: 
	Next Page 9: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 19: 
	Previous Page 17: 
	Next Page 20: 
	Previous Page 22: 
	Next Page 23: 
	Previous Page 24: 
	Next Page 10: 
	Previous Page 10: 
	Next Page 11: 
	Previous Page 11: 
	Next Page 22: 
	Previous Page 20: 
	Next Page 15: 
	Previous Page 23: 
	Previous Page 19: 
	Next Page 16: 
	Previous Page 21: 


