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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAÇõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SãO PAULO

ABS-SP
INTRODUÇãO AO MUNDO DO 
VINHO

28/01/2019 - 20:00

introdução ao Mundo do Vinho, porta 
de entrada nesse fascinante mundo, 
é o mais abrangente e completo 
curso de introdução ao mundo do 
vinho. objetivo, levar informações 
e curiosidades gerais sobre este 
universo tão vasto, porém de forma 
muito leve e descontraída. Curso 
especialmente formatado para leigos 
ou amadores que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre o assunto. 
organizado em oito aulas semanais, 
com degustação de ótimos vinhos. Visa 
assim um consumo com qualidade e 
conhecimento. Ressalta-se que em 
todas as aulas são degustados vinhos, 
de diferentes tipos e origem, para 
ilustrar de forma prática os pontos mais 
importantes abordados em cada uma. 
da mesma forma, a aula dedicada à 
enogastronomia é acompanhada por 
exemplos concretos de como funciona 
esta maravilhosa (ou desastrosa) 
relação. as aulas são ministradas 
por profissionais da própria aBs-sP, 
com grande experiência na análise e 
degustação de vinhos e muitos anos 
de prática didática nos vários cursos 
oferecidos regularmente pela aBs-sP.

Valor Individual: R$1.800,00 à vista 
ou em até 18 vezes no cartão (terá 
juros do Pagseguro)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
cURSO INTENSIVO DE FÉRIAS

14 A 25 DE JANEIRO - 19:15

são dez encontros em duas semanas, 
de 2ª a 6ª feira. Ótimo para quem tem 
pressa ou, simplesmente, não quer 
esperar pelas 10 semanas do formato 
regular do curso inicial. o curso é 
aberto a profissionais, amadores 
e aos apaixonados por vinho que 
desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre a bebida, conhecer sua história, 
produção, aromas e sabores. 

Valor Individual: R$1.240,00 
(R$1.215,00 do curso + R$ 25,00 Taxa 
de inscrição), podendo parcelar em 
até 3x no cartão.
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
cURSO DE VINHO E SUA 
DEGUSTAÇãO

4 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL- 19:15

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, nas quais 
serão abordados*: zonas produtoras 
mundiais de vinho, breve história 
da viticultura brasileira, técnicas 
vitícolas, principais variedades de 
uvas. a colheita, a elaboração do 
vinho, como se produz o champagne. 
elementos constituintes do vinho. o 
vinho e a saúde. noções práticas do 
serviço de vinhos. o vinho na cozinha, 
combinação entre vinhos e comidas. 
Métodos de avaliação sensorial. Ficha 
analítico-descritiva (método Giancarlo 
Bossi). avaliação dos caracteres 
organolépticos do vinho (visual, 
olfativo e gustativo). amadurecimento 
e envelhecimento do vinho. evolução 
dos vários componentes dos vinhos.

Valor Individual: R$1.240,00 
(R$1.215,00 do curso + R$ 25,00 Taxa 
de inscrição), podendo parcelar em 
até 3x no cartão.
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
cOzINHA DE VERãO

22 DE JANEIRO - 19:15

Verão é época de pratos ligeiros e de 
vinhos leves e refrescantes, servidos 
a baixas temperaturas, capazes de 
dar prazer e alegria, sem prejudicar a 
atividade do dia a dia. É esse o espírito 
da degustação harmonizada montada 
por Celio alzer, celebrando essa 
estação tão característica da cidade do 
Rio de Janeiro. 
Evento limitado a 30 participantes

Valor Individual: R$225,00 (sócio) e 
R$292,00 (não sócio).
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
OS VINHOS DA SERRA E DO 
PLANALTO cATARINENSE

30 DE JANEIRO - 19:15

a vitivinicultura catarinense voltada 
aos vinhos finos ainda não completou 
20 anos. no entanto, essa juventude 
vem convivendo com muito estudo, 
inovações e tecnologia. os vinhos 
finos de santa Catarina podem ser 
localizados em duas grandes regiões: 
a serra e o Planalto oeste. são 
Joaquim é o principal município da 
serra, concentrando a cultura dos 
vinhos de altitude, a partir de uvas 
que passam por invernos frios e têm 
grande exposição ao sol. ali, diversos 
produtores vêm tendo muito êxito 
com castas italianas e com processos 
sofisticados de vinificação, além de 
cultivos orgânicos. isso e muito mais 
será mostrado por Rogerio dardeau.

Valor Individual: R$203,00 (sócio) e 
R$264,00 (não sócio).
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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cURSO DE INFORMAÇãO BÁSIcA DE VINHOS
22 E 29 DE JANEIRO 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 Tels.: 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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VOSNE-ROMANÉE LES BEAUX MONTS 2006 1ER cRU – LOUIS JADOT - 
BORGONHA - FRANÇA

  Todos sabem de minha paixão pessoal pela uva Pinot noir, em especial quando se trata da Borgonha, e 
termino o ano de 2018 falando a respeito deste belo Borgonha. o ano foi pródigo, desenvolvidos os trabalho 
com 9 Confrarias mensais e 4 trimestrais, atingimos a marca de 837 rótulos degustados em 2018, com grande 
parte deles comentados no Vinotícias como vinhos da semana, e este é mais um grande destaque.
  a região de Vosne-Romanée, famosa em todo o mundo pelos seus Grand Crus, também produz alguns 
Premier Crus capazes de surpreender. Vosne-Romanée tem 14 Premiers Crus e 7 Grands Crus. as diferentes 
parcelas contíguas de Les Beaux Monts situam-se na fronteira entre Vosne-Romanée e Flagey-echézeaux, na 
extremidade ocidental da comuna. as uvas Pinot noir são fermentadas em cubas por até 4 semanas e, em 
seguida, o vinho é amadurecido por 15 meses em barris de carvalho. o solo à base de minerais ferrosos 
ao norte de nuits saint-Georges é absolutamente ideal para o cultivo de Pinot noir. as uvas atingem sua 
maturidade máxima e é por meio de uma vinificação tradicional que os aromas e perfumes vivos e o grande 
caráter frutífero são liberados. este vinho precisa de envelhecimento em garrafa para realizar plenamente o seu 
potencial.

Notas de Degustação: : Cor rubi intensa apesar da guarda de 12 anos. o nariz é complexo, com aromas 
de groselha negra, mirtilo e cerejas. o paladar é forte e poderoso, com notas de groselha, figo turco, moca e 
taninos macios. Um vinho muito equilibrado, elegante, longevo, com um final fresco e persistente! 100% Pinot 
noir!

Guarda: Já pode ser bebido, a guarda recomendadas vai 2026.

Notas de Harmonização: ótimo para harmonizar com Terrine de Carne de Porco; Cubos de Carne bovina ao molho de cogumelos; Carne de Caça em 
preparações com trufa; Queijo Gruyère curado, Carne de caça em geral e queijos fortes.

Temperatura de Serviço: 16ºC.  

Em BH - Enoteca Decanter - MisTRaL - Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi - 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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 Fim de ano, época de abrir espumantes e celebrar as boas expectativas do que virá pela frente em 2019, mas uma pergunta recorrente nas degustações que oriento 
e Cursos de Vinhos que realizo é a questão de onde nascem as bolhas das garrafas destes vinhos.
 a verdade é que a primeira coisa que você percebe quando olha para uma garrafa de champagne é que não vê bolhas. Você consegue visualizar um vinho branco ou 
rosé, conforme po estilo de espumante que irá beber. de fato, elas só aparecem quando abrimos a garrafas e vamos servir o vinho. nesta hora é que as bolhas são formadas!
 Uma segunda coisa a reportar é que o dióxido de carbono está contido na garrafa. existem cerca de 6 a 7 atmosferas de pressão dentro de uma garrafa de champagne! 
Mas o que isto quer dizer? Quase que inacreditavelmente há 6 a 7 vezes o volume de gás dentro do volume da garrafa, e daí o cuidado ao se abrir um espumante para nunca 
apontar a garrafa para alguém, pois podem haver acidentes. nos demais espumantes a pressão costuma ser menor, mas ainda assim chega fácil a 4 ou 5 atmosferas.
então, como é que durante o serviço do Champagne, o dióxido de carbono produz a liberação de gás e, portanto, as bolhas? isso foi estudado na Universidade de Reims. 
Curiosamente, as bolhas vem principalmente das impurezas que estão presentes no vidro. eles vão causar nucleação, a criação de um trilha de bolhas que chamamos de 
“perlage”. elas vão gradualmente subir para estourar na superfície do vidro e criar esse efeito de nebulizador, que potencializa ainda mais o prazer de degustar Champagnes 
ou espumantes!
cOMO SE cRIA O GÁS DE cARBONO NUMA GARRAFA DE cHAMPAGNE? - Como você consegue obter 5 litros de dióxido de carbono em uma garrafa? isso ocorre 
durante a segunda fermentação, chamada de “prise de mousse” (“criação da espuma”). no processo de fazer champagne, colocamos o vinho em primeiro lugar (sem bolhas) 
na garrafa, em seguida, insirimos leveduras, um pouco de açúcar e fechamos a garrafa.
 o champagne “cria a espuma” porque as leveduras consomem o açúcar e liberam dióxido de carbono. Como a garrafa está lacrada, o dióxido de carbono permanece 
preso.
 o dióxido de carbono amplificará o lado ácido e pungente do vinho. e esse gás tem um sabor, além da ação mecânica do seu formigamento característico, criando 
um efeito de agulha na língua!
QUANDO O PROcESSO DE DESENVOLVIMENTO DE cHAMPAGNE FOI INVENTADO? - em Limoux, na França, há registros perfeitamente aceitos e corretos de um certo 
vinho espumante chamado de Blanquette, o Blanquette de Limoux criado em 1531. na verdade seria hoje um vinho frisante, com graduação alcoólica média e elaborado 
desde então com 100% Mauzac, uma uva branca típica da região, no sudoeste francês, no Languedoc-Roussilion.
 o domínio desse processo se desenvolveu entre os séculos XVii e XViii. os produtores da região de Champagne perceberam que vários personagens da nobreza 
gostavam deste estilo de vinho e obtinham favores através dos seus produtos. Lembramos que nos primórdios da história do Champagne, o gosto do vinho não era o mesmo 
de hoje porque na época ele possuía altos teores de açúcar residual, com mais de 150 gramas por garrafa, deixando-o extremamente doce.
 Foi somente em 1850 que os Champagnes se tornaram secos, no melhor estilo “Brut”, com menos açúcar, adaptando o vinho ao gosto inglês, que era o principal 
mercado comprador.
 o método Champenoise – também conhecido como tradicional, que cria a espuma no interior da garrafa é um processo demorado, podendo levar anos até atingir 
a perfeição, o que o torna mais caro. Já a obtenção do perlage em tonéis – conhecido como método Charmat – popularizou os vinhos espumantes por ser um processo 
mais simples com valores mais acessíveis. no método charmat, o vinho é submetido à segunda fermentação em tanques de aço inoxidável (em vez da própria garrafa) e é 
engarrafado sob pressão.
 outro vinho do mundo dos espumantes é o Cava, da espanha, produzido através do método tradicional ou Champenoise. Para ser denominado como Cava, o 
espumante precisa passar por um envelhecimento de nove meses em garrafa, e ser elaborado exclusivamente com uvas colhidas em regiões autorizadas pela legislação 
espanhola.
 Um dos mais famosos espumantes produzidos no método Charmat é o Prosecco, elaborado a partir da uva Glera com a ocasional adição de pequenas parcelas da 
Pinot Bianco e Pinot Grigio. Tradicionalmente, é originário do norte da itália, sendo o espumante típico de Veneza.
 Para muitos produtores, o gás carbônico contido nas garrafas é como o gênio da “Lâmpada de aladim”! se você quiser conhecer e saborear este gênio do Champagne, 
nunca esqueça que existe apenas uma solução, é a degustação com moderação! Votos que todos tenhamos um ano novo em 2019 pleno de alegrias, sáude, realizações, e 
claro – grandes vinhos em nossas taças! sáude !!!

DE ONDE VEM AS BOLHAS DAS GARRAFAS DE ESPUMANTES?
POR MÁRcIO OLIVEIRA

ARTIGO
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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

“cONHEÇA A TRAJETÓRIA SAGRADA DO VINHO” - POR MARcELO cOPELLO
VINHOTEcA - BAcO MULTIMíDIA - 24/12/2018 

 em época de festas cristãs, lembramos da densa carga religiosa do vinho, acumulada através de sua longa e rica história. o nobre fermentado teve papel importante 
na evolução das tradições, valores intelectuais, morais e espirituais do homem. não há religião sem culto, e toda liturgia necessita de gestos e de símbolos. a videira e o 
vinho estiveram presentes nos principais rituais, sagrados ou profanos, e em quase todas as celebrações, desde os primórdios da civilização. 
 dos deuses egípcios e greco-romanos ao extremo oriente; da Bíblia dos judeus e cristãos ao islamismo; do protestantismo à santa inquisição; da Revolução Francesa 
à Lei seca, o vinho sempre esteve em evidência quando o assunto foi religião. Mas como e por que este suco de uva fermentado se transformou em símbolo messiânico 
para alguns, em instrumento de satã para outros, ou até, em alguns casos, em uma crença em si? Para entender a raiz deste fenômeno é preciso analisar o ciclo da 
videira, a elaboração do vinho e como eles eram vistos pelos antigos. a cada inverno as vinhas minguam, perdem suas folhas e aparentemente morrem, para renascer 
esplendorosamente na primavera, enquanto o vinho sobrevive a aparente morte da árvore que lhe deu origem. no egito, este fato era reforçado pela cheia anual do nilo, 
quando suas águas ficavam avermelhadas (como vinho), por causa do aluvião ferroso que corria por um de seus afluentes. Tais fatos tornaram a videira e o vinho símbolos 
da imortalidade e da ressurreição.
 outro aspecto é a fermentação. o mosto da uva passava por um processo totalmente desconhecido, só definido por Louis Pasteur no século XiX. a fermentação 
alcoólica é aparentemente violenta, exala calor e o líquido borbulha, como se estivesse possuído por algo de outro mundo. Para completar, o fator mais importante, tão 
inexplicável quanto surpreendente, era o efeito psicotrópico do fermentado. esperava-se, no êxtase provocado pelo vinho, aproximar-se dos deuses.
 o vinho é também o símbolo da revelação, da verdade. a embriaguez era considerada, ao mesmo tempo, um delírio inebriante que paradoxalmente trazia lucidez. 
não por acaso, o dramaturgo grego aristófanes disse: “Rápido! Tragam-me vinho para que eu umedeça a minha mente e diga algo inteligente”. a máxima enófila in vino 
veritas (no vinho, a verdade), ilustra esta crença e a de que, ao beber do cálice de outra pessoa, descobrimos seus segredos, a verdade.
 outra conotação, mais mundana, assumida pelo vinho foi a fertilidade. Como afrodisíaco, relaxando as barreiras morais, a ligação entre vinho e sexo acabou 
tornando-se uma associação entre vinho e fertilidade. a mitologia egípcia conta, por exemplo, que a deusa Ísis teria engravidado simplesmente por ter comido uma uva. em 
algumas civilizações da antiguidade, moças, ao namorar, ofereciam ao futuro marido uma taça de vinho, considerando-se, a partir daí, firmemente comprometidas.
 outras plantas têm ciclos semelhantes ao da videira, assim como outras bebidas provocam igual embriaguez. não está claro o porquê do fermentado de uvas 
ter recebido maior status. Talvez por seu teor alcoólico, superior ao da cerveja e de outras bebidas da época, ou por suas qualidades como bebida, ou, ainda, por suas 
propriedades terapêuticas, já reconhecidas desde então.
 o vinho tornou-se, assim, um dos principais símbolos de quase todas as religiões pagãs da era pré-cristã. era o sangue da terra, o elixir da vida e a bebida da 
imortalidade. Foram erguidos templos, criadas festas e cunhadas moedas com imagens de uvas ou parras. sacrifícios, libações e oferendas em vinho incorporaram-se à 
cultura. algumas das principais divindades da antiguidade eram deuses do vinho.
 o cultivo da vinha era uma atividade sagrada. Muitos dos vinhateiros eram os próprios sacerdotes, que determinavam, todos os anos, o dia sagrado da colheita e o 
dia em que se poderia beber o vinho novo. Juramentos feitos com uma taça na mão tinham caráter divino. Bebia-se vinho à saúde dos amigos ou ao êxito nos combates. 
ao sorver a bebida sagrada com um inimigo, ele se tornava inatacável. na China antiga, o vinho era usado como remédio, assim como em rituais de sacrifício durante as 
dinastias Chang e Chou, cerca de 1100 anos a.C. os chineses conheciam o fermentado da uva antes do saquê. no taoísmo, o elixir da imortalidade levava, entre outras 
coisas, ouro e vinho. escritos ancestrais da Índia, de 2000 a.C., mencionam que o vinho era louvado como deus e remédio.
 a primeira civilização de grandes vinicultores foi, contudo, a egípcia. Há 6 mil anos este povo já considerava divino o fermentado, uma dádiva de osíris, deus da vida, 
da morte e do vinho.
 destinada a reis e sacerdotes, esta bebida era derramada sobre os altares dos deuses, como um sangue purificador. são inúmeras as referências ao vinho gravadas 
nos muros dos palácios, túmulos e pirâmides. os egípcios lhe atribuíam tanto valor que os melhores exemplares iam para a tumba junto com seus proprietários, que tinham 
seus cadáveres lavados com o precioso líquido antes do sepultamento. Muitas jarras foram descobertas nos porões de palácios reais e em tumbas. o faraó Tutancâmon foi 
enterrado com 36 vasos cheios do néctar sagrado, que deveriam acompanhá-lo em sua viagem espiritual ao paraíso.

SELEÇãO DE ARTIGOS
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 no egito e em muitas sociedades o vinho era uma bebida de luxo, símbolo de status. Mesmo em povos onde a abundância da bebida permitia um consumo mais 
democrático, a distinção de classes era definida pela qualidade do vinho e a ocasião em que era bebido.
 os egípcios teriam levado, por volta de 2000 a.C, o cultivo da vinha para a Grécia, que de lá teria chegado à bota romana. Tal fato é referido na lenda de dionísio, 
deus grego do vinho e da fertilidade, que em Roma foi chamado de Baco.
 dionísio era filho da deidade máxima, Zeus, e da mortal sêmele. Zeus foi induzido a fulminar sêmele com um raio quando ela ainda estava grávida de dionísio, mas 
decidiu salvar o filho, implantando-o em sua própria coxa. assim que nasceu, dionísio foi exilado na Índia, onde cresceu educado pelas musas, deusas das ciências e das 
artes. ao atingir a idade adulta, dionísio retornou à Grécia, percorrendo a Pérsia, a arábia e, finalmente, o egito, onde teria aprendido vinicultura. em seu trajeto, ensinava 
a todos a arte de cultivar a vinha e fazer o vinho.
 na Grécia, o vinho era encarado não apenas como religião, mas também como filosofia, arte e ciência. o vinho foi estudado, louvado e cantado por todos os cientistas, 
filósofos e poetas da época, como Hipócrates, Platão, Homero, Plínio e eurípedes.
 a atitude grega perante o vinho pode ser expressa em uma única palavra: entusiasmo, etimologicamente originada do vocábulo grego enthousiasmós (transporte 
divino), que designava a embriaguez ritual.
 Para os gregos e outros povos da antigüidade, o vinho proporcionava libertação, a embriaguez podia ser sagrada. Para os judeus, o vinho é uma dádiva, mas a 
ebriedade, um perigo. a Bíblia se refere ao vinho desde suas primeiras páginas e o cita, no total, cerca de 450 vezes. o Velho Testamento mostra a bebida sagrada como 
dádiva intelectual e espiritual, associando-a à sabedoria divina. segundo a Bíblia, noé inventou o vinho. ao chegar ao monte ararat, a primeira coisa que fez foi plantar 
a videira, fazer vinho e embriagar-se em proporções bíblicas. o livro sagrado, porém, desculpa o porre de noé, que conquistou este direito depois de ver tanta água. 
Metaforicamente, podemos ver o dilúvio como o triunfo da água purificadora. noé foi o grande vingador dos enófilos, redimindo a terra e seus frutos, transmutando 
simbolicamente a água em vinho, a razão em emoção.
 o novo Testamento é igualmente abundante em referências à vinha e ao vinho. Foi com o vinho que Jesus fez seu primeiro milagre, nas bodas de Canaã, onde o 
vinho subitamente acabou. Jesus mandou, então, encher potes com água e transformou-a em vinho. sobre este episódio, Richard Crashaw, poeta religioso inglês, escreveu: 
“a água ao ver Cristo ficou envergonhada e corou”.
 a videira, as uvas e a vindima constituíram imagens que permitiram ilustrar, de uma maneira mais próxima da realidade dos fiéis, os ritos sacramentais e os pontos 
fundamentais da doutrina cristã. Jesus Cristo é representado pelo cacho de uvas, cujo esmagamento constitui um sacrifício voluntário, e cujo sumo é seu sangue. Jesus tinha 
elevado, deste modo, a nossa natureza, fraca como a água, até ele, tornando-nos participantes da natureza divina.
 Para o neozelandês Rod Phillips, em seu livro Uma Breve História do Vinho, “havia muitas semelhanças entre as representações de Jesus e Baco. ambos são filhos de 
um deus com uma mulher mortal. na época de Jesus, Baco tornou-se uma figura salvadora, com poderes de assegurar a vida após a morte. o milagre da transformação de 
água em vinho faz lembrar uma situação característica de Baco. Para os gregos, beber vinho era beber deus - uma crença que se manteve na eucaristia cristã”.
 Jesus, que descreve a si mesmo como “Vitis Vera” (videira verdadeira) e seus discípulos como ramos, em sua última ceia, ao passar o cálice, escolheu o vinho como 
símbolo de seu sangue, tornando-o inerente aos ritos cristãos.
 a teologia católica, por exemplo, exige explicitamente que no sacramento seja utilizado o vinho. em 585 d.C., o Concílio de auxerre proibiu o uso do vinho temperado 
com mel ou de qualquer outra bebida que não fosse vinho autêntico, como cerveja ou fermentados de outras frutas como a sidra, feita de maçã. deveria ser usado o “vinum 
de vite” (vinho da vinha).
 através da História, a cultura da vinha se desenvolveu, em grande parte, em conjunto com a disseminação do Cristianismo, inicialmente com propósitos religiosos e 
mais tarde para satisfazer prazeres seculares. não por acaso, os maiores produtores de vinho de hoje são países de longa tradição cristã (itália, França, espanha etc).
 em várias civilizações, o vinho também já foi uma bebida de atitude. o consumo do fermentado separou os pagãos dos devotos em muitas culturas. Para gregos e 
romanos, os bárbaros bebiam cerveja, enquanto pessoas civilizadas bebiam o néctar sagrado.
 na idade Média, a igreja Católica tornou-se importante financiadora da vinicultura. os mosteiros eram importantes centros de produção, não apenas para consumo 
próprio, pois a igreja descobriu que o vinho era também um ótimo negócio. Muitos religiosos (bispos e até papas) eram proprietários - pessoalmente e não como representantes 
da igreja - de vinícolas.
 os monges da abadia de Cîteaux, chamados de cistercienses, foram talvez os melhores enólogos da idade Média. Fundada na Borgonha no século Xi, esta ordem 
religiosa expandiu-se pelo resto da França e por quase toda a europa, disseminando tecnologia vinícola. alguns de seus domínios viriam a conquistar reputada fama, como 
Beaune, Pommard, Vosne, nuits, Corton, Clos de Vougeot. Várias ordens religiosas associaram-se a grandes vinhos, como os monges de Bèze, que produziam o Chambertin, 
vinho favorito de napoleã; e os beneditinos da abadia de Hautvillers que, liderados por dom Pérignon, produziram o Champagne.
 o vinho também teve papel relevante nos conflitos que levaram ao Cisma, culminando na transferência da sede da igreja de Roma para avignon, no sul da França, de 
1309 a 1378. oito papas reinaram em avignon e foram conhecidos como “Papas do vinho”. o primeiro deles foi Clemente V, fundador em Bordeaux de um vinhedo que leva 
seu nome, o Château Pape Clement. João XXii, que o sucedeu, fundou o Châteauneuf-du-Pape, literalmente, “castelo novo do papa”, sua residência de verão, cujos vinhedos 
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se tornaram hoje a aoC (appellation d’origine Contrôlée) mais notória das Côtes du Rhône Meridionales. em 1364, Urbano V, outro dos Papas do vinho, promulgou um 
edito proibindo que a abadia de Cîteaux enviasse vinho a Roma sob pena de excomunhão. o poeta italiano Petrarca conta que, no fim do Cisma, os cardeais não queriam 
deixar a França, pois em Roma não havia o vinho de Beaune.
 a santa inquisição também teve o vinho no topo de sua pauta. Perseguiu, de 1184 a 1820, por heresia, aqueles que fizeram a apologia da abstinência de vinho.
 diametralmente oposta está a atitude do islamismo. Maomé (570 - 632 d.C.) e seus seguidores mostraram que nenhuma religião foi indiferente ao nobre fermentado. 
o islã tentou erradicar, como uma doença, o vinho de todos os territórios que conquistou. o alcorão faz várias referências ao vinho. este livro sagrado admite as benesses 
do fermentado, mas fala que seus males superam suas qualidades. Promete que no paraíso haverá fartura de vinho e de mulheres, mas até lá, bico seco, pois “satã tenta 
semear a inimizade e o ódio por intermédio do vinho e do jogo”.
 o islamismo viu florescer, a partir do século Viii, uma escola de poesia romântica amotinada embebida em vinho. o maior expoente deste movimento foi o persa do 
século Xi, omar Kháyyám, cuja obra Rubáiyát é uma ode entusiasmada ao nobre fermentado e ao amor.
 o protestantismo limitou, mas não baniu, o uso do vinho. Martinho Lutero (1483-1546) modificou o caráter simbólico da liturgia, mas não o combateu fundamentalmente. 
ele via na comunhão algo meramente alegórico, representando a morte de Cristo, mas negando a transformação dos elementos da eucaristia. Lutero via na pureza do vinho 
uma metáfora da virtude da doutrina evangélica. João Calvino (1509-1564) recomendava-o como alimento e remédio, jamais como prazer. no calvinismo, pão e vinho são 
apenas sinais da presença, embora não física, de Cristo.
 a tônica destas religiões era coibir os excessos e não propriamente degredar o vinho. a Reforma não chegou a ter grandes conseqüências sobre o consumo do vinho, 
pois conquistou mais fiéis em países que não eram grandes produtores, como inglaterra, escócia, escandinávia, Holanda, norte da alemanha e suíça...

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/conheca-a-trajetoria-sagrada-do-vinho

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

Leia%20mais%20em:%20http://www.marcelocopello.com/post/conheca-a-trajetoria-sagrada-do-vinho
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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“2018, O ANO EM QUE O VINHO ROMPEU BARREIRAS”- POR LUIz HORTA
FOLHA DE SãO PAULO- cOMIDA/VINHOS - 15/12/2018

 Colunista da Folha, Luiz Horta traça um panorama da bebida neste ano e faz previsões para 2019. Confira. 
2018: ano de relaxar - o ano foi ótimo para vinhos, não sei do lado comercial, mas vi a bebida sair do seu pedestal. o vinho deixou de ser símbolo de status, resumido 
naquela cena acabrunhante do sujeito que chega ao restaurante com sua imponente magnum (a garrafa de 1,5 litro) de um Bordeaux caro e a coloca no centro da mesa, 
cuidando para que todos vejam bem o que ele tem.
Bares de vinho - este ridículo foi substituído pelo vinho em taça, bebido por prazer, sem esnobismo, em bares relaxados, em que as pessoas estão se divertindo com a uva 
fermentada assim como fazem com a cerveja. os vinhos orgânicos e naturais ganharam grande espaço. e as cartas de vinhos apareceram em todos os lugares, não só nos 
de luxo. Uma leva de jovens sommelières (sim, no feminino) deu o arranque nesse consumo -vinho agora é festa, não ostentação. Que continue!
2019: verão com vinho - no próximo ano, espero que os fatos de 2018 aumentem. Prevejo um crescimento no consumo de vinhos que podem ser bebidos gelados —
finalmente vamos ter verões com vinho. Vinho de verão é besteira, o que existe é a temperatura certa; há ótimos tintos para beber frios também. Brancos matadores de sede, 
como os sauvignons blancs aqui da região (brasileiros, argentinos, chilenos), serão o refresco do calor.
 Também tende a aumentar o número de drinques à base de vinho, como mimosas, sangrias, porto tonic, e criações de mixologistas com xerez. aliás, os fortificados 
como xerez, Porto, Marsala e Madeiras podem ser redescobertos e entrar no gosto do novo bebedor. Basta que os provem com queijos e vai se abrir um mundo novo de 
gostos...

Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/cenarios/2018/12/1985269-2019-promete-ter-o-verao-do-vinho-em-2018-bebida-se-tornou-mais-
democratica.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.

https://www1.folha.uol.com.br/cenarios/2018/12/1985269-2019-promete-ter-o-verao-do-vinho-em-2018-bebida-se-tornou-mais-democratica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cenarios/2018/12/1985269-2019-promete-ter-o-verao-do-vinho-em-2018-bebida-se-tornou-mais-democratica.shtml
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“cHIANTI É SINÔNIMO DE VINHO. cHIANTI RISERVA DE BOM VINHO ITALIANO”- POR BETO GEROSA
BLOG DO VINHO - 29/10/2018

 “Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito Chianti, repetiu-me a definição de costume, e como eu lhe disse que a vida tanto podia ser 
ópera, como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou; “a vida é uma ópera e uma grande ópera (…)”
    Capítulo iX, a ópera, de dom Casmurro, Machado de assis

 o Chianti é aquele tipo de produto que dispensa identificação. É, há muito tempo, sinônimo de vinho. a história de dom Casmurro se passa entre 1857 e 1875. o 
Brasil era uma monarquia, sob a tutela de dom Pedro ii, e Machado de assis descreve a cena sem ter de explicar ao leitor que Chianti é um vinho. Mais do que isso, um 
vinho com origem, no caso italiano.
 além de reconhecimento desde o tempo das polainas, o Chianti também tem uma fama irrefutável: é campeão na hora de combinar com comida. não por acaso o 
Chianti do Machado está associado ao jantar. sua estrutura e alta voltagem na acidez conferem um aposto sempre presente: “um vinho de comida”.
A sangiovese nasceu para o chianti - o Chianti, uma criação do Barão de Ricasoli lá no ano 1872, já teve altos e baixos. a fórmula original permanece a espinha dorsal 
do vinho. Uso intensivo da uva nativa sangiovese e parcelas de uvas tintas internacionais e brancas (cada vez menos). nos últimos 30 anos o padrão de qualidade do Chianti 
mudou. na verdade, o vinho italiano melhorou. “a renovação do vinho italiano de qualidade começou, na década de 90, na Toscana, mais especificamente na região do 
Chianti ”, informa o crítico e consultor Jorge Lucki. a criação de consórcios que regulamentam e controlam as regras da região tem um papel importante nesta qualificação.
chianti e chianti classico - existem duas áreas de Chianti. Uma ocupa o miolo da Toscana, fica entre siena e Florença, e é denominada de Chianti Classico. a outra, 
chamada apenas de Chianti, está distribuída em 7 subregiões em torno do Chianti Classico. são elas as subáreas geográficas de Colli aretini, Colli Fiorentini, Colli senesi, 
Colline Pisane, Montalbano, Rufina e Montespertoli: elas estão identificadas com as cores e legendas no mapa, o Chianti Classico compreende o espaço sem cor no centro.
Estas duas vertentes do chianti têm mais semelhanças que diferenças. Chianti Classico segue as regulamentações do Consório do Chianti Classico, exige um mínimo 
de 80% de uva sangiovese na garrafa e permite 20% de outras uvas tintas, como canaiolo, colarino, e as internacionais cabernet sauvignon e merltot (não permite mais o 
uso de uvas brancas) e é identificado pelo selo do Galo nero (a historinha, meio manjada, está abaixo).
 as outras regiões delimitadas do Chianti são regidas pelas normas do Consóricio Vino Chianti, exibem o nome das subáreas no rótulo, diferem de estilo entre elas por 
razões climáticas, de solo e proximidade ou não do mar e determinam o uso de no mínimo 70% de sangiovese no vinho e autorizam a mescla de até 30% de outras uvas, 
sendo 10% no máximo de uvas brancas (cada vez menos usadas, diga-se de passagem) e tintas nativas e internacionais, as mesmas canaiolo, corolino, cabernet sauvignon 
e merlot (estas duas últimas no máximo 15%).
 a região sob a regulamentação do Consórizio Vino Chianti abrange as províncias de Florença, siena, Pisa, Pistoia, Prato e arezzo. são 3.600 produtores que cultivam 
mais de 15.500 hectares espremendo uvas e engarrafando mais de 800.000 hectolitros de vinho, ou seja quase 110 milhões de garrafas ano.
O classico e o Gallo Nero - Como todo vinho com muita história, o Chianti carrega consigo a do Gallo nero (se você já conhece pode pular este parágrafo, afinal o 
tempo do leitor vale ouro). diz a lenda que para resolver um impasse territorial entre Florença e siena decidiu-se substituir uma guerra sangrenta entre as duas cidades por 
uma disputa entre dois cavaleiros. assim que o galo cantasse pela manhã os dois cavaleiros sairiam de sua localidade e o ponto de encontro determinaria a extensão do 
território da região de Chianti pertencente a cada cidade. os moradores de siena escolheram um galo branco e alimentaram a ave para o canto matutino ser alto e forte. 
os florentinos, experts na arte da manipulação (se fosse hoje estariam espalhando fake news pelo Whatsapp), selecionaram um galo preto e não deram qualquer migalha 
para ele comer. no dia do desafio, o galo preto, magro e esfomeado, começou a cantar antes mesmo de o sol nascer, em busca de alimento. seu colega branco, satisfeito 
e gordo, só despertou mais tarde. Resultado: o cavaleiro florentino saiu a galope com algumas horas de vantagem sobre seu desafiante e os dois se encontram a apenas 
alguns metros de distância dos muros de siena, proporcionando à Florença o domínio da região do Chianti. daí o uso do selo do Gallo nero nos vinhos certificados da região.
Viajando pelos vinhedos do chianti classico - a propósito, se você planeja ir à itália e o vinho faz parte do seu roteiro, a Toscana é o seu GPs e a região do Chianti 
Classico seu destino para o enoturismo. a opção mais prazerosa e esperta para quem viaja de Roma de carro e pretende alcançar Florença é enfrentar a sinuosa estrada 
vicinal s222, também conhecida como Via Chiantigiana. Você percorrerá lentamente caminhos cercados de vinhedos, oliveiras, vinícolas e pequenos recantos, e vai ganhar 
uma experiência única: uma imersão nos vinhos e na gastronomia italiana. afinal, quem tem pressa quando a paisagem ao redor é um cenário de filme e o tempo é medido 
em taças de vinho e em lentas garfadas em pratos da culinária local?
chianti Riserva - o Riserva é a máxima expressão da variedade nativa sangiovese, uma uva de colheita tardia. É um vinho de alta qualidade, complexo e de boa estrutura. 
no geral, um vinho de guarda, em oposição aos Chianti mais simples. aqui a sangiovese é mais séria. seu caldo ganha complexidade e diferenciação pela intensidade no 
sabor e graças ao processo de microoxigenação e envelhecimento em barricas e na garrafa. Como regra um Riserva passa no mínimo de 2 anos entre barrica e garrafa 
apurando seus sabores e aromas. no nariz apresenta notas de frutas vermelhas ou escuras, aromas de violetas e exibe um final longo. sua acidez presente lhe confere uma 
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caráter único para um vinho de guarda: aquele frescor que é marca registrada do Chianti. É um vinho que cresce com a comida, e a comida se beneficia com o vinho.
Sete chianti de sete regiões e sete safras - Uma degustação vertical (o mesmo tipo de vinho, no caso o Riserva, mas de anos e produtores diferentes) conduzida por Luca 
alves e Jorge Lucki foi a prova dos noves de como as safras e as regiões interferem no estilo, no sabor e na evolução do Chianti Riserva. a prova, foi antecedida de uma aula 
muito rica de Luca alves sobre as características de cada região.
 Luca fala português com um forte sotaque lusitano. Confesso que este detalhe criou uma confusão mental neste blogueiro de quando em vez. as taças perfiladas 
exalavam o perfume da Toscana, mas o ouvido atento nos comentários sobre “o aire mais fresco”, “os aromas flôráis”, “os produtôres” por um instante me remetiam para 
Portugal e jurava que ia dar um gole num vinho do douro. Por pouco achei que estávamos a falar da touriga nacional e não da sangiovese. Mas o vinho sempre me trazia 
de volta à Toscana... Leia mais em: http://vinho.ig.com.br/2018/10/29/chianti-e-sinonimo-de-vinho-chianti-riserva-de-bom-vinho-italiano.html

Beto Gerosa - escreve sobre vinhos e o prazer de bebê-los. opinião independente e bem humorada. dicas de vinhos nacionais e de todo o mundo. as histórias dos vinhos 
e de seus criadores. degustações, harmonizações e serviços. betogerosa63@gmail.com.

http://vinho.ig.com.br/2018/10/29/chianti-e-sinonimo-de-vinho-chianti-riserva-de-bom-vinho-italiano.html
betogerosa63%40gmail.com
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“DA UVA AO VINHO – PARTE II”- POR RODRIGO FONSEcA
REVISTA ENcONTRO – O MUNDO DO VINHO – 09/2018

 abordaremos aqui os diversos processos e escolhas com que se depara um enólogo durante o processo de produção de tintos, sempre sem esgotar o assunto. a 
principal diferença entre brancos e tintos não é a cor, e sim o conteúdo de taninos, sendo a maneira de extraí-los etapa crucial de sua produção. 
 após a seleção de fruta na vinícola, pode-se optar por desengaçamento total (mais frequente) ou parcial. (esta operação não é feita quando se deseja fazer 
fermentação com maceração carbônica, que se inicia dentro do próprio bago e origina vinhos com frutado bastante intenso e baixo conteúdo tânico.) os engaços apartam 
taninos, podem provocar perda de cor e influenciam os sabores. Variedades pouco tânícas, como pinot noir, podem se beneficiar. após o desengaçamento, os bagos são 
levemente esmagados. o mosto (suco mais bagos/cachos) pode ser deixado em maceração pré-fermentativa a frio (cerca de 6º C a 12º C) por alguns dias, para extração 
mais completa de elementos aromáticos das cascas. Pode-se optar por co-fermentar variedades diferentes, por exemplo grenache com mourvedre, ou syrah com viognier, 
para se obter algum benefício que a fermentação individualizada impediria. existem maneiras de se provocar, antes da fermentação alcoólica, uma extração mais vigorosa 
de compostos fenólicos (cor e taninos) através, principalmente, do uso de temperaturas elevadas. nessa fase, pode-se ainda: concentrar o mosto por extração de água ou 
por semi-desidratação das uvas (após a colheita ou retardando-a); acidificar, desacidificar e chaptalizar (adicionar açúcar para elevar o teor de álcool). estes processos são 
regulamentados pelas denominações de origem. 
 na fermentação alcoólica realiza-se a parte mais significativa da extração de polifenóis das cascas e sementes, quando estas estarão em contato com o mosto/vinho, 
sendo os extratores principais a temperatura e o álcool. Tem início espontaneamente ou com inoculação de leveduras. Pode ocorrer em tanques neutros ou em tonéis, 
de vários formatos. existem também fermentadores rotativos. a pisa em lagares, a pé ou por robôs, ainda é utilizada em algumas regiões de produção, notadamente em 
Portugal. o rebaixamento do chapéu, ou re-imersão das cascas que flutuam no mosto, é feito das mais variadas maneiras, com ou sem transferências entre tanques, e com 
frequências diversas. a extração pode ser prolongada pelo contato do vinho com as cascas e sementes após a fermentação. 
 Pode-se, ainda, prover durante a fermentação o contato do mosto/vinho com caibros, cavacos ou pó de carvalho, com ou sem tosta, para emular passagem por 
barrica. 
 o vinho pode então ser separado das cascas e sementes. estas são prensadas, em etapas. Geralmente os vinhos da primeira prensagem são posteriormente 
acrescentados ao vinho de escorrimento livre, já que possuem importante conteúdo fenólico. o tipo de prensa também influencia o produto final. a fermentação malolática 
pode ocorrer por inoculação ou espontaneamente, antes ou após a prensagem, em tanques ou em barricas. antes desta segunda fermentação, os vinhos podem passar por 
processo de mícro-oxídação, quando quantidades mínimas e controladas de oxigênio são injetadas para acelerar o processo de polimerização de fenóis, influenciando cor, 
aromas e textura. em algumas regiões é permitido o processamento do vinho para diminuir seu teor alcoólico. 
 assim como nos brancos, pode haver um período de afinamento na vinícola, em tanques inertes, tonéis ou barricas de diferentes tamanhos e orígens, novas ou usadas. 
durante este período inicia--se também uma estabilização natural, com precipitação de matéria coloidal. 
 Pratica-se hoje também, largamente, o contato com as borras finas de fermentação para se obter maior cremosidade e complexidade, antes praticada somente em 
brancos. 
 Cada decisão influencia o vinho, e tem custo. Pode-se dar importância a modismos se buscar estilo regional ou até pessoal. o objetivo é, sempre, elaborar produtos 
atraentes para os diversos tipos de consumidores, e obter-se retorno financeiro adequado. Rodrigo Fonseca – É engenheiro, chef e sócio do restaurante francês Taste Vin e 
sócio da PReM1UM importadora de Vinhos.
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“OS MONUMENTAIS VINHOS DE JOãO PÓVOA, UM “OURIVES” DA BAIRRADA” - POR PEDRO GARcIAS
FUGAS - 29/12/2018 

 este texto é sobre os vinhos Kompassus. É sobre grandes vinhos portugueses feitos numa adega humilíssima com uvas de vinhas sem a imponência paisagística das 
encostas do douro, por exemplo.
 são vinhas de aparência simples como tantas outras, mas com uma enorme riqueza intrínseca, fruto de uma conjugação perfeita entre videiras, solo e clima. se fosse 
na Borgonha, estaríamos a falar de “Grand Cru”, designação atribuída apenas às melhores parcelas. Como é na Bairrada, são vinhas sem qualquer selo, como quaisquer 
outras, apesar de ano após ano, invariavelmente, originarem vinhos admiráveis, ricos e duradouros.
 Com notas para estranhos, andy fez da positividade um trabalho a tempo inteiro
 a história dos vinhos Kompassus é também a história de João Póvoa, médico oftalmologista em Coimbra e desde criança ligado à vitivinicultura. Como os chefes que 
baseiam a sua cozinha nas memórias familiares, também João Póvoa faz hoje vinhos a partir das vivências na adega com o avô materno e o pai e na vinha com a mãe.
 Já se sabe como é: em jovens, os filhos são muitas vezes os maiores críticos dos pais; mais tarde, acabam a imitá-los e, por vezes, a sofrer as mesmíssimas penas (não 
é o caso). Também acontece muitas vezes os pais não acreditarem nos filhos e arrependerem-se mais tarde.
 numa certa vindima, João “driblou” o progenitor e fez um vinho às escondidas. era um rosado. nesse tempo, as uvas iam inteiras directamente para uma lagareta. 
entre a vinha e a adega, muitos bagos rebentavam e quando a dorna era despejada já levava muito líquido. sem o pai saber, João foi desviando um pouco da “lágrima” 
inicial das várias dornas de uvas até encher uma barrica de 150 litros, que deixou fermentar de forma espontânea. em jovem, João Póvoa chegou a trabalhar durante as 
férias na adega de Cantanhede e gostava especialmente dos rosés que ali se faziam com os mostos pouco prensados. o seu vinho era inspirado nesses rosados. Quando, 
mais tarde, o pai descobriu o vinho, criticou o filho por ter feito uma “água-pé”. Mas, nas suas costas, era esse palhete que gostava de beber.
 em 2017, João Póvoa voltou a fazer um vinho idêntico, mas agora com as lágrimas das várias prensas de Baga que foi fazendo para espumante. Vai chamar-lhe João 
Póvoa Colecção Privada. É um rosé austero, tenso e fresquíssimo. Uma delícia.
 no ano anterior, já tinha feito um outro vinho nostálgico, emulando uma criação do pai. Um branco de Maria Gomes e Bical em lagar. o mosto só era sangrado ao 
fim de quatro a cinco dias, quando a “manta” já estava mesmo em cima e a fermentação entrava na fase exponencial. a fermentação ao ar livre queimava os aromas de 
fruta mas extraía mais matéria das películas. estes vinhos de curtimenta ficavam com uma textura mais rica e duravam muito mais tempo.
 este branco de 2016 vai chamar-se “Gene”, em tributo à herança familiar de João Póvoa. Quem já o provou, como eu, pode atestar que se trata de um branco admirável. 
Já está engarrafado, mas ainda vai ficar mais algum tempo em adega. antes, João Póvoa vai lançar um Gene tinto, de 2007, um vinho que incorpora ensinamentos e técnicas 
de três gerações. Trata-se de um Baga denso, extraído, fresco mas ainda com bastante tanino (o vinho estagiou 24 meses em barricas novas). Promete durar décadas, mas 
será difícil que algum dia atinja o nível do emocionante Kompassus Baga Colecção Privada 1991. simplesmente porque vinhos como este só se fazem uma vez na vida. Um 
tinto ao nível dos melhores do mundo.
 Parece perfeito, mas o Baga 1991 nasceu e evoluiu literalmente aos tombos, como costuma acontecer com as grandes criações. Foi o primeiro vinho que João Póvoa 
produziu sozinho a partir de uvas de uma vinha muito velha que já arrancou. dessa década, guarda ainda outros vinhos memoráveis, como os 1994, 1995 e 1997. o último 
clássico da fase Quinta de Baixo data de 2003.
 o 1991 não é um Baga puro. na vinha havia também algumas videiras de Moreto e de outras castas antigas. na Bairrada sempre foi tradição lotar a Baga com uvas 
de variedades mais mansas, como a Moreto ou a Bastardo, por exemplo. o vinho foi feito num lagar aberto na velha adega da mãe e com cachos por desengaçar. Começou 
por estagiar numa cuba de cimento e passou depois dois anos num tonel antigo, já fora de uso, que João Póvoa tinha herdado do avô e que ele próprio recuperou e limpou 
durante as férias de natal. era um vinho tão denso que entupiu o filtro de placas da Quinta das Bágeiras onde foi filtrado antes de ser engarrafado.
 o vinho era vendido pelo Pingo doce. na altura, passou despercebido. em 2007, por motivo de doença, João Póvoa decidiu vender a marca Quinta de Baixo, as 
instalações e as vinhas mais novas a uns investidores de Águeda (que revenderam tudo em 2012 à niepoort). Ficou apenas com algumas vinhas de argilo-calcário em 
Cordinhã e ourentã (Cantanhede), um dos grandes spots da Bairrada, e com a marca Kompassus, que havia registado quando decidiu fazer uma vinha à moda antiga, de 
compasso apertado e com uma densidade de plantação mais alta.
 os primeiros vinhos com a nova chancela chegaram ao mercado em 2008, mas foi só a partir de 2012, já com o apoio enológico e comercial de anselmo Mendes, 
que o projecto descolou (foi a conselho de anselmo Mendes que João Póvoa plantou alguns talhões de Tinto Cão e de alvarinho em terrenos de argilo-calcário expostos 
a sul; os primeiros vinhos, sobretudo o alvarinho, deixam água na boca)... Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/12/29/fugas/cronica/monumentais-vinhos-
joao-povoa-ourives-bairrada-1855923
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://www.publico.pt/2018/12/29/fugas/cronica/monumentais-vinhos-joao-povoa-ourives-bairrada-1855923
https://www.publico.pt/2018/12/29/fugas/cronica/monumentais-vinhos-joao-povoa-ourives-bairrada-1855923
HTTP://FUGAS.PUBLICO.PT
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VIAGENS

26.ABR A 10.MAI.2019. ENOGASTRO GRÉcIA & TURQUIA - VIAGEM E EXPERIÊNcIA cULTURAL E 
ENOGASTRONÔMIcA.  

 2019 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da Grécia e Turquia. segundo a História, as vinhas e o vinho apareceram pela primeira vez na 
Grécia, por volta de 4000 a.C., quando dionísio, filho de Zeus, era o deus da vegetação e do vinho e era adorado com festas e eventos em várias ocasiões. 
existem descrições detalhadas dos processos de produção de vinho em inscrições que datam de 2500 a.C.. a mais antiga prensa de vinho do mundo foi 
conservada na ilha de Creta onde foram encontradas gravetos de parreira em túmulos muito antigos. na ilíada, Homero também descreve muitas cidades e 
regiões da Grécia como produtoras de vinho e elogia as suas tradições na produção desta bebida.
 Cultivado ao longo da costa do Mediterrâneo, o vinho seria cultural e economicamente vital para o desenvolvimento grego. a partir de 1000 a.C., os 
gregos começam a plantar videiras em outras regiões européias. o vinho surgiu então na itália, seguindo à península ibérica. os gregos fundaram Marsella 
e comercializaram o vinho com os nativos, sendo este o primeiro contato entre a bebida e a futura França. segundo historiadores, o vinho da antiguidade era 
ingerido com água do mar e reduzido a um xarope tão espesso e turvo que tinha que ser coado num pano e dissolvido em água quente. 
 no país são cultivadas cerca de 250 variedades de uvas, sendo para vinhos e frutas secas. o vinho grego é de boa qualidade, sendo uma bebida 
refrescante. Venha conhecer em detalhe esta história e degustar vinhos que retratam os aromas e sabores da Grécia e depois os da Turquia.
 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 

fit1%40zenithe.tur.br
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br%20
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NOTícIAS ENOGASTRONOMIcAS E DIcAS

QUAIS VINHOS E cHAMPANHES BEBER NO NATAL E FINAL DO ANO
 natal, ano novo, as férias são sinônimo de refeições elaboradas e vinhos de prazer. Quais vinhos escolher? o champanhe é essencial? Vinho branco ou vinho tinto? 
Busca por originalidade, novidade, economia ... larvf.com ajuda você a preparar as férias.
 a árvore de natal, presentes, família, amigos ... Todos esses elementos são atributos essenciais da temporada de férias. Mas a lista está incompleta se esquecermos 
de mencionar a refeição e, claro, os vinhos que a acompanham.
 durante estes momentos de celebração, parênteses em que a busca do prazer e da partilha muitas vezes tem precedência sobre a disciplina orçamental, o vinho e o 
champanhe, em particular, têm um local de escolha para garantir um bom ambiente e valorizar a comida.
O cHAMPANHE É O VINHO MESTRE DA cERIMÔNIA - entre a véspera de natal e a de ano novo, é a trégua das dietas! É hora de delícia, pratos cuidadosamente 
elaborados, vinhos e champanhes cuidadosamente selecionados. aperitivo estendido, petits fours, aperitivos, pratos, queijos, sobremesas ... as horas gastas na mesa não 
são contadas e as calorias consumidas ainda menos.
 o cardápio costuma ser gigantesco: frutos do mar, salmão, foie gras, peru com castanhas, capão, torta de natal são alguns dos padrões deste farandole gastronômico. 
Muitas vezes, o champanhe é o mestre de cerimônias, abrindo a grande seleção de vinhos que acompanharão os pratos.
 Para ajudá-lo a selecionar os vinhos que agradarão seus convidados e combinar com seus pratos, a Revue du vin de France (arvf), com fornece regularmente 
dicas e seleções. excelente época de férias e boa degustação!. Leia mais em: https://www.larvf.com/,fetes-de-fin-d-annees-vin-champagne-accords-mets-
vins,2001121,4249350.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Redação - 12/12/2018).

UMA TAÇA DE PROSA cOM cHARLES PHILIPPONNAT DA MAISON PHILIPPONNAT EM cHAMPAGNE
 Tenho 56 anos e não sou enólogo. estudei direito, economia e Ciências Políticas. Meu pai era chef de adegas em Champagne, meu avô materno fazia rolhas de 
Champagne. sempre trabalhei no mundo do vinho e do Champagne. aprendi tudo do vinho e do Champagne fazendo. em 2000 voltei para nossa antiga propriedade 
familiar em Mareuil sur aÿ e passei a dirigir o Champagne Philipponnat. 
Meu primeiro vinho – Foi com meus parentes, claro. Fui batizado com uma gota de Champagne na ponta do dedo, como é a tradição por aqui, mas realmente não me 
recordo. Minha primeira lembrança remonta a quando tinha 4 ou 5 anos e de molhar um biscoito champanha no fundo de uma taça de vinho tinto do meu pai. era um Côte 
du Rhône, sem dúvida, esse era seu vinho do dia a dia. Posteriormente aos 14 anos, num dia de domingo, quando meu pai abria um belo vinho, provei o tinto Château 
Montrose, onde meu pai atuou como consultor. eu devia ter 14 anos. Mais tarde ainda eu descobri a Borgonha. Foi um Beaune-Grèves e os Musigny do domaine Georges 
de Vogüé.
Minha harmonização predileta – o Champagne e o queijo! antigos blanc des blancs harmonizo com queijos de massa dura como Comté ou Gruyère, falo do verdadeiro 
da suíça. Com Champagnes onde domina a Pinot noir gosto de queijos de massa mole com a crosta lavada como o Münster, Maroilles ou ainda um Langres. (o Gruyère 
suíço aoC produzido na região homônima situada no cantão de Fribourg).
Minha região preferida – saindo da Champagne eu aprecio o Pinot noir, especialmente o borgonhês, pois esta uva extraordinária é também a nossa em Champagne 
e exige um equilíbrio perfeito entre corpo e fruta, entre suavidade e frescor, sem tender para a oxidação nem para a redução. degustá-lo e entende-lo é sempre um 
aprendizado. Também gosto de beber os Rieslings secos, aromaticamente tão diferentes das uvas champanhesas, mas tão similares em termos de estrutura, acidez, textura 
e intensidade. Mas bebo igualmente outros vinhos, procuro me manter muito eclético.
Meu vinho favorito – É impossível responder a esta questão! Que chatice ter de tomar todo dia a mesma coisa. na Champagne além do Clos de Goisses, ao qual minha 
vida é dedicada há 20 anos, amo o respeito do belo classicismo mais que centenário de Pol Roger. na Borgonha eu tenho uma queda pelo estilo carnudo e frutado do 
domaine Méo-Camuzet e, como disse antes, pelos Musigny em geral, eu sei não é difícil… sem esquecer dos Riesling, os alsacianos sobre um solo de granito e os alemães 
ensolarados sobre um solo de xisto, como logo ali, mais a oeste em Rüdesheim.
Minha melhor safra – essa é fácil de dizer: 2008. Um ano excepcional que caiu tão bem ao Clos de Goisses, expressivo, muito longo e cheio de vivacidade. e mais 
particularmente a parcela “Les Cintres”. eu sou ainda mais orgulhoso de ter tido êxito no ingrato ano de 2001, que eu apresentava em degustações às cegas e que todos 
achavam que era do ano de 2002, bem melhor.

VINHO E cULTURA

https://www.larvf.com/%2Cfetes-de-fin-d-annees-vin-champagne-accords-mets-vins%2C2001121%2C4249350.asp
https://www.larvf.com/%2Cfetes-de-fin-d-annees-vin-champagne-accords-mets-vins%2C2001121%2C4249350.asp
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Se meu vinho fosse um personagem – são João evangelista apresentando o Cálice, de el Greco. (Fonte – ConeXão FRanCesa por Rogério Rebouças – 18/12/2018).

ALEJANDRO SANTO DOMINGO cOMPROU PARTE DO cHATEAU BORDALÊS PETRUS
 acredita-se que o bilionário tenha investido 200 milhões de euros na compra. no início setembro, um rumor abalou Bordeaux. a revista francesa Revue des Vins de 
France informou que o dono da Pétrus, a família Moueix, havia vendido uma participação de 20% em sua propriedade em Pomerol. em seguida, o jornal Les echos apontou 
que o comprador era alejandro santo domingo, empresário do mercado financeiro e filantropo colombiano-americano, classificado em 499º lugar na lista de bilionários da 
Forbes World em 2018 e com uma fortuna pessoal de Us$ 3,9 bilhões.
 segundo o jornal, Jean Moueix informou que o acordo foi feito para ajudar a garantir o futuro a longo prazo da propriedade. a família foi procurada por outros meios 
de comunicação para confirmar a compra, mas não foi encontrada. no entanto, um porta-voz de Pétrus confirmou a notícia ao site The drinks Business.
 segundo ele, o negócio, na verdade, teria ocorrido há um ano e até então não havia sido divulgado. a propriedade não quis confirmar o valor pago, embora acredita-
se ter sido algo em torno de 200 milhões de euros (ou seja, o valor total da icônica propriedade estaria sendo avaliado em um bilhão de euros). ......
 a família de santo domingo é acionista da gigante cervejeira Budweiser. santo domingo também faz parte do conselho do Metropolitan Museum of art e é casado 
com a filha do duque de Wellington, Lady Charlotte Wellesley. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/alejandro-santo-domingo-comprou-parte-do-
chateau-bordales-petrus_11487.html (Fonte – Revista adeGa - Redação - 19/12/2018).

UMA TAÇA DE PROSA cOM DIDIER DEPOND DOS cHAMPAGNES SALON E DELAMOTTE
 Tenho 54 anos e nasci em Tours no Vale do Loire. em 1986 entrei no grupo Laurent-Perrier e hoje presido o Champagne salon e delamotte (ambos fazem parte 
do grupo) que são vinificados no mesmo local. Comecei minha carreira como vendedor e depois fui para o marketing onde cheguei ao posto de diretor geral em 1997 e 
presidente em 2000. 
Meu primeiro vinho – Meu primeiro vinho eu provei muito cedo como é tradição numa família de vinhateiros, meus dois avós eram produtores na Touraine. Respeitando o 
antigo costume uma gota de vinho na ponta do dedo de meu pai foi colocada na minha boca durante meu batismo. sorte de iniciante era um bom sauvignon branco.
Minha harmonização preferida – sem dúvida Champagne com trufas ou com um Comté, (queijo de massa dura) curtido 12 meses. Já com um Champagne de safra antiga 
gosto de um “ris de veau” (timo do vitelo) ligeiramente grelhado.
Minha região preferida – Quando nós amamos realmente o vinho estamos sempre abertos a diferentes regiões e bons vinhos são produzidos em muitas partes do mundo. 
eu prefiro beber os bons e os grandes vinhos, não importa de onde venham. Bordeaux, Borgonha e Champagne são meus prediletos, mas não esqueço a argentina e seus 
Malbecs, a espanha e seu Jerez, nem Portugal e o vinho do Porto.
Meu vinho favorito – a ocasiões são muitas para beber bons vinhos e conforme o momento irei mudar. Meus Champagnes, claro. eu gosto de beber um Fino (Jerez) ou um 
grande armand Rousseau, da Côte de nuits na Borgonha, ou ainda um Léoville Las Cases, de saint Julien no Médoc.
Minha melhor safra – Produzir vinhos e safras é como o nascimento em uma família. Cada filho é precioso e todos devem ser amados. eles serão diferentes, cada qual com 
sua personalidade. em delamotte o Blanc des Blancs é um vinho fabuloso, bem equilibrado e verdadeiro. Um vinho para beber e repetir. ele é a carteira de identidade da 
nossa “Maison”. Já em salon somente produzimos nos grandes anos. Foram apenas 37 no século XX, caso único no mundo do vinho em todos os continentes. então destaco 
salon 1997, salon 2002 e, em breve, salon 2008 que foi produzido apenas em formato magnum.
Se meu vinho fosse um personagem – Talvez napoleão pela força e ambição, mas também uma mulher como audrey Hepburn, a perfeita feminilidade, a perfeita 
elegância, enfim “la classe”. santé. (Fonte – ConeXão FRanCesa por Rogério Rebouças – 30/12/2018).

ONDE SE HOSPEDAR PERTO DE VINHEDOS NO BRASIL?
 acordar, abrir a janela e se deparar com as fileiras de vinhas repletas de uvas prontas para serem colhidas. a época da vindima no sul do Brasil é uma grande 
oportunidade para quem curte vinho e quer aproveitar o período de calor e “resquício de férias” para ter mais contato com a natureza e com o mundo vitivinícola. isso sem 
deixar de lado o conforto.
 no Brasil, especialmente no Vale dos Vinhedos, já existem boas opções de hospedagem em hotéis e pousadas dentro de algumas vinícolas ou então que ficam 
literalmente cercados por vinhedos, dando aquele ar bucólico tão agradável. a época da colheita, no começo de ano, é uma das mais interessantes para desfrutar das 
comodidades, gastronomia e atividades de lazer oferecidas, pois tudo está a pleno vapor na região e os turistas podem conhecer todas as etapas da vinificação de perto e 
em tempo real. dessa forma, damos aqui algumas sugestões de hospedagem para quem quer ficar “dentro” desse mundo.
Spa do Vinho - definitivamente o must dentro do Vale dos Vinhedos, o spa do Vinho faz parte da autograph Collection da rede Marriott. elegância, conforto, modernidade, 
boa gastronomia, requinte, lazer, tudo isso se reúne em um local privilegiado, com maravilhosa vista panorâmica para alguns dos mais importantes vinhedos da região. 

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/alejandro-santo-domingo-comprou-parte-do-chateau-bordales-petrus_11487.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/alejandro-santo-domingo-comprou-parte-do-chateau-bordales-petrus_11487.html
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Logo em frente ao hotel, está a vinícola Miolo. Hospedagem de padrão internacional com restaurante de primeira linha e serviço de spa impecável da rede Caudalie com 
tratamentos à base de vinho, como banho vinoterápico, por exemplo. o terraço é um ótimo lugar para um drink no fim de tarde, assim como a piscina. são sete estilos de 
suítes, uma mais requintada que a outra. imperdível para quem quer vivenciar a vindima sem deixar de lado qualquer tipo de comodidade e luxo.
Don Giovanni - os ares totalmente acolhedores da vinícola don Giovanni, em Pinto Bandeira, dão o tom de uma estadia quase que totalmente bucólica, às margens 
dos vinhedos. o casarão de 1930 tem apenas sete quartos que nos fazem voltar no tempo, para a época dos colonos, mas tudo com muito requinte e conforto, em uma 
harmoniosa mistura de rusticidade e modernidade. o atendimento é personalizado e carinhoso. e para quem quiser ficar literalmente rodeado pela natureza, a don Giovanni 
ainda disponibiliza uma charmosa cabana bem no meio dos parreirais, um ambiente quase isolado, ao lado de um açude, com banheira de hidromassagem com vista para 
os vinhedos.
Terragnolo - Uma interessante opção de pousada dentro de uma vinícola é a Terragnolo. são apenas cinco suítes (que recebem nomes de varietais de uva), mas com uma 
ótima acomodação e alguns detalhes de luxo. a suíte Chardonnay, por exemplo, é ampla, tem duas camas e uma banheira de hidromassagem, tipo spa, para quatro pessoas 
com cromoterapia. a pousada conta ainda com um belvedere com vista privilegiada para o Vale dos Vinhedos. esta sacada envidraçada com luzes de intensidade regulável 
é uma ótima pedida para um drink de fim de tarde. a Terragnolo tem ainda serviço de spa com massagens, fisioterapia e outras terapias desenvolvidas pela diretora da 
vinícola shana Larentis Valduga, que é fisioterapeuta.
Villa Michelon - nos últimos anos, a abertura oficial da vindima no Vale dos Vinhedos tem sido no hotel Villa Michelon. inaugurado em 2001, o complexo compreende 
ainda o Memorial do Vinho e da Casa do Filó, e conta com um parreiral modelo. são 50 apartamentos divididos em quatro alas.
Borghetto Sant’anna - Um dos grandes atrativos da pousada Borghetto sant’anna definitivamente é a ampla e deslumbrante vista do Vale dos Vinhedos. no entanto, o 
deslumbre não se resume só a isso. ela oferece três charmosíssimas casinhas de pedra lindamente decoradas. Todas ainda contam com um belvedere de tirar o fôlego e 
diversos itens para dar ainda mais comodidade aos hóspedes. definitivamente são opções de estadia exclusivíssimas. a pousada tem ainda outras quatro suítes tão charmosas 
quanto as casas, três delas com um deck para apreciar o vale ao nascer ou pôr do sol.
Pousada Fornasier - entre Bento Gonçalves e Pinto Bandeira está a Pousada Fornasier. Com acomodações simples, porém aconchegantes, um dos diferenciais do local é a 
bela vista para a Cascata dos amores e todo o vale ao redor através de um mirante. são 36 apartamentos (sendo seis com vista para o vale) em um charmoso complexo de 
edifícios cobertos de tijolos e pedras. o restaurante é amplo e oferece o melhor da gastronomia tradicional italiana e colonial da serra Gaúcha.
casa Valduga - a Casa Valduga é uma das vinícolas mais tradicionais do Vale dos Vinhedos e uma das primeiras a investir no enoturismo. ao longo dos anos, seu complexo 
turístico cresceu e atrai milhares de pessoas. existem cinco charmosas pousadas dentro da vinícola, que fica bem no meio do vale. Cada uma delas possui um tema e um 
nome que remete aos vinhos produzidos pela família Valduga. Bom gosto e comodidades estão por toda a parte, assim como uma gostosa sensação de estar rodeado por 
vinhedos. o café da manhã ao som do piano já dá ânimo para as aventuras do dia e as delícias do restaurante Maria Valduga são outro atrativo. durante a vindima, a Casa 
Valduga tem programação especial de fim de semana, com colheita e pisa de uvas, visita às outras propriedades da empresa (Casa Madeira e domno), jantar e almoço 
tradicionais etc.
Leone di Venezia - a vinícola Leone di Venezia, assim como sua pousada, são novas no cenário vitivinícola nacional. Localizada em são Joaquim, ela tem vistas para o 
belo Morro agudo. a arquitetura da vinícola foi inspirada no palácio italiano Villa di Maser, uma obra-prima de andrea Paládio, arquiteto vicentino... Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/onde-se-hospedar-perto-de-vinhedos-no-brasil_11495.html  (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo - 26/12/2018).

UMA TAÇA DE PROSA cOM DIDIER DEPOND DOS cHAMPAGNES SALON E DELAMOTTE
 Tenho 54 anos e nasci em Tours no Vale do Loire. em 1986 entrei no grupo Laurent-Perrier e hoje presido o Champagne salon e delamotte (ambos fazem parte 
do grupo) que são vinificados no mesmo local. Comecei minha carreira como vendedor e depois fui para o marketing onde cheguei ao posto de diretor geral em 1997 e 
presidente em 2000. 
Meu primeiro vinho – Meu primeiro vinho eu provei muito cedo como é tradição numa família de vinhateiros, meus dois avós eram produtores na Touraine. Respeitando o 
antigo costume uma gota de vinho na ponta do dedo de meu pai foi colocada na minha boca durante meu batismo. sorte de iniciante era um bom sauvignon branco.
Minha harmonização preferida – sem dúvida Champagne com trufas ou com um Comté, (queijo de massa dura) curtido 12 meses. Já com um Champagne de safra antiga 
gosto de um “ris de veau” (timo do vitelo) ligeiramente grelhado.
Minha região preferida – Quando nós amamos realmente o vinho estamos sempre abertos a diferentes regiões e bons vinhos são produzidos em muitas partes do mundo. 
eu prefiro beber os bons e os grandes vinhos, não importa de onde venham. Bordeaux, Borgonha e Champagne são meus prediletos, mas não esqueço a argentina e seus 
Malbecs, a espanha e seu Jerez, nem Portugal e o vinho do Porto.
Meu vinho favorito – a ocasiões são muitas para beber bons vinhos e conforme o momento irei mudar. Meus Champagnes, claro. eu gosto de beber um Fino (Jerez) ou um 
grande armand Rousseau, da Côte de nuits na Borgonha, ou ainda um Léoville Las Cases, de saint Julien no Médoc.

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/onde-se-hospedar-perto-de-vinhedos-no-brasil_11495.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/onde-se-hospedar-perto-de-vinhedos-no-brasil_11495.html
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Minha melhor safra – Produzir vinhos e safras é como o nascimento em uma família. Cada filho é precioso e todos devem ser amados. eles serão diferentes, cada qual com 
sua personalidade. em delamotte o Blanc des Blancs é um vinho fabuloso, bem equilibrado e verdadeiro. Um vinho para beber e repetir. ele é a carteira de identidade da 
nossa “Maison”. Já em salon somente produzimos nos grandes anos. Foram apenas 37 no século XX, caso único no mundo do vinho em todos os continentes. então destaco 
salon 1997, salon 2002 e, em breve, salon 2008 que foi produzido apenas em formato magnum.
Se meu vinho fosse um personagem – Talvez napoleão pela força e ambição, mas também uma mulher como audrey Hepburn, a perfeita feminilidade, a perfeita 
elegância, enfim “la classe”. santé. (Fonte – ConeXão FRanCesa por Rogério Rebouças – 30/12/2018).

BONS VINHOS ABAIXO DE R$ 50
 a revista adeGa atualiza lista com 16 ótimas sugestões de vinhos bons e baratos. Confira:
TINTOS
Miluna Rosso 2017 - san Marzano, Puglia, itália - ad 88 pts - Muito bom - Grand Cru - Preço: R$ 50,00
aimé Cabernet sauvignon 2016 - Ruca Malen, Mendoza, argentina - ad 88 pts - Muito bom - La Pastina - Preço: R$ 50,00
Quinta de Bons Ventos Tinto 2016 - Casa santos Lima, Lisboa, Portugal - ad 88 pts - Muito bom - Cantu - Preço: R$ 43,00
Chakana Malbec 2016 - Chakana, Mendoza, argentina - ad 88 pts - Muito bom - La Pastina 
Preço: R$ 50,00
BRANcOS
Chalet du Clermont Terroir Chardonnay 2018 - Cooperativa Vinícola Garibaldi, serra Gaúcha, Brasil - ad 88 pts - Muito bom - Preço: R$ 32,00
Casa Valduga origem Chardonnay 2018 - Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, Brasil - ad 89 pts – Ótimo - Preço: R$ 47,00
Chalet du Clermont Chardonnay 2017 - Cooperativa Vinícola Garibaldi, serra Gaúcha, Brasil - ad 87 pts - Muito bom - Preço: R$ 32,00
ESPUMANTES
salton Prosecco Brut 2018 - salton, serra Gaúcha, Brasil - ad 89 pts – Ótimo - Preço: R$ 39,00
Garibaldi Prosecco Brut - Cooperativa Vinícola Garibaldi, Garibaldi, Brasil - ad 88 pts - Muito bom - Preço: R$ 30,00
DOcES
emilia Moscatel de alejandria dulce natural 2013 - nieto senetiner, Mendoza, argentina - 
ad 87 pts - Muito bom - Preço: R$ 33,00.
aurora Colheita Tardia 2012 - aurora, serra Gaúcha, Brasil - ad 86 pts - Muito bom - Preço: Preço: R$ 18,00
ROSÉS
aurora Reserva Merlot Rosé 2018 - aurora, serra Gaúcha, Brasil - ad 88 pts - Muito bom - Preço: R$ 40,00
aurora Reserva Merlot Rosé 2017 - aurora, serra Gaúcha, Brasil - ad 87 pts - Muito bom - Preço: R$ 48,00
Cordilheira andina syrah Rosé 2016 - Bodegas y Viñedos de aguirre, Vale Central, Chile - obra Prima - ad 88 pts - Muito bom - Preço: R$ 27,00
Tierra de Luna Rosado 2013 - Bodega Piedra negra, Mendoza, argentina - Porto Mediterrâneo 
ad 87 pts - Muito bom - Preço: R$ 33,00
Weingut Heinz Pfaffmann Portugieser Weißherbst 2013 - Weingut Heinz Pfaffmann, Pfalz, alemanha - Weinkeller - ad 88 pts - Muito bom - Preço: R$ 49,00
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/bons-vinhos-abaixo-de-r50_3135.html (Fonte – Revista adeGa - Redação - 20/12/2018).

ESPUMANTES BRASILEIROS PARA cOMEMORAR A VIRADA DO ANO!
 diante de tantas opções disponíveis no mercado, adeGa trás todas as dicas para você acertar na hora da escolha. o Brasil já se firmou como um país produtor de 
vinhos. Vinícolas vêm produzindo tintos, rosés e brancos tranquilos com qualidade cada vez mais consistente. entretanto, a vocação natural para produzir espumantes, que 
há tempos gozam de merecida fama e boa reputação, é inegável. em solo brasileiro, elaboram-se espumantes de ótima qualidade e nos mais variados estilos. ou seja, há 
espumante brasileiro para todos os gostos.
 Considerando a legislação vigente, basicamente os espumantes são classificados conforme seu teor de açúcares totais (nature, extra-brut, brut, sec, demi-sec ou 
doce. assim, em teoria, é permitido produzir espumantes a partir de quaisquer cepas, seja pelos métodos tradicional (segunda fermentação em garrafa), Charmat (segunda 
fermentação em grandes recipientes) ou asti (de uma única fermentação). além disso, os espumantes fruto de segunda fermentação (Tradicional e Charmat) têm que ter 
graduação alcoólica entre 10% e 13%. Já o Moscatel espumante, tem que ser elaborado pelo método asti somente a partir de uvas Moscatel e/ou Moscato, ter graduação 
alcoólica entre 7% e 10% e açúcar natural mínimo de 20 g/l.

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/bons-vinhos-abaixo-de-r50_3135.html
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 entretanto, tanto a d.o. Vale dos Vinhedos, quanto as i.P. Pinto Bandeira, i.P. altos Montes, i.P. Monte Belo do sul e a novíssima i.P. Farroupilha trazem disposições 
especiais com relação aos espumantes. apenas aqueles rótulos que atenderem a essas especificações podem ostentar o selo da respectiva área.
 Porém, a nossa diversidade de estilos quando o assunto é espumante não se resume somente aos aspectos legais que listamos abaixo. Foi pensando nisso que adeGa 
resolveu separar os espumantes nacionais em quatro categorias maiores, levando em consideração somente aspectos gustativos, com o simples objetivo de facilitar a sua 
vida na hora de escolher o que vai beber, tornando esse momento o mais prazeroso possível.

CLassiFiCação    TeoR de açUCaR
nature      até 3g/l 
extra-brut     3g/l até 8g/l 
Brut      8g até 15g/l
sesc ou seco     15g/l até 20g
demi-sesc ou meio seco ou meio-doce 20g/l até 60g/l
doce      60g/l

ESPUMANTES FRUTADOS, MAIS LEVES E cHEIO DE FREScOR (nature, extra-Brut, Brut) - são espumantes brancos ou rosados, muitas vezes de preço mais acessível, 
elaborados majoritariamente pelo método Charmat ou, então, pelo método Tradicional, mas, neste caso, com tempo menor de contato com as leveduras – costumeiramente 
inferior a 18 meses. nessa categoria, em termos visuais, é comum cores de aspectos menos intensos. os brancos transitam entre o amarelo-citrino e o palha, algumas vezes 
com reflexos esverdeados. Já os rosados, tendem a mostrar cores rosa-claro e rosa-salmão bem leves, às vezes puxando para o rosa-melancia. 
Quanto aos aromas, geralmente são mais diretos, ou seja, mostram mais fruta, notas herbáceas e/ou florais e menos notas especiadas, de fermento e/ou de frutos secos. Já 
no paladar, além de muito refrescantes, são extremamente frutados, com pouca ou média persistência e boa cremosidade. sendo assim, são ideais para aperitivos, coquetéis 
e para acompanhar pratos mais leves, sejam eles com vegetais, carnes brancas e/ou vermelhas, de preferência mais magras. são vinhos para serem tomados jovens, via de 
regra, com até três anos do engarrafamento.
Como identificar essa categoria na prateleira
apesar de existirem rótulos mais exclusivos e elaborados pelo método tradicional, geralmente são feitos pelo método Charmat e tem preço mais acessível. nessa categoria, 
temos uma infinidade de produtos. elencamos alguns ótimos exemplos desse estilo que se destacaram em nossas degustações:
ad 88 pontos - aURoRa PRoCedÊnCias CHaRdonnaY BRUT - aurora, serra Gaúcha, Brasil (R$ 34,60).
ad 88 pontos - Casa VaLdUGa PRoseCCo ReseRVa BRUT 12 Meses 2013 - Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, Brasil (R$ 61,50).
ad 89 pontos - CaVe PeRiCÓ CHaMPenoise naTURe 2012 - Pericó, são Joaquim, Brasil (R$ 60).
ad 90 pontos - FaUsTo BRUT 2014 Pizzato, Vale dos Vinhedos, Brasil (R$ 45).
ad 88 pontos - GaRiBaLdi CHaRdonnaY BRUT - Cooperativa Vinícola Garibaldi, serra Gaúcha, Brasil (R$ 28).
ad 88 pontos - GUaTaMBU RosÉ BRUT 2014 Guatambu, Campanha Gaúcha, Brasil (R$ 50). 
ad 90 pontos - La BRUT RosÉ - Luiz argenta, altos Montes, Brasil (R$ 66). 
ad 90 pontos - LUCia Canei saLTon BRUT RosÉ - salton, Tuiuty, Brasil (R$ 150).
ad 88 pontos - MonTe PasCHoaL BRUT RosÉ - irmãos Basso, Farroupilha, Brasil (R$ 28).
ad 90 pontos - PonTo neRo ConCePTUaL ediTion RosÉ de noiR domno, Vale dos Vinhedos, Brasil (R$ 218,50). 
ad 87 pontos - TeRRanoVa BRUT RosÉ TiRaGeM 2014 - Miolo Wine Group, Vale do são Francisco, Brasil (R$ 28,50).

ESPUMANTES ESTRUTURADOS, MAIS cOMPLEXOS E ENcORPADOS (Nature, Extra Brut ou Brut)
aqui estão os vinhos que ajudam a construir a nossa fama de produtor de espumantes de qualidade mundial. em termos gerais, estão um degrau (ou mais) acima em termos 
de estrutura, complexidade, profundidade e também cremosidade, sempre mantendo a característica de excepcional acidez. são espumantes brancos ou rosados, na maioria 
das vezes elaborados pelo método Tradicional (há alguns poucos Charmat que se encaixam nessa categoria), costumeiramente com períodos de contato com as leveduras 
igual ou superior a 24 meses. no visual, os brancos costumam ter cor amarelo mais definido, transitando do palha em direção ao dourado. 
Já nos rosados, costumam mostrar cores lembrando pele de cebola. Com relação aos aromas, tendem a ter mais camadas e nuances, que vão desde a fruta de perfil mais 
maduro, até notas tostadas, de frutos secos, de fermento e de especiarias mais evidentes. no palato, mostram mais volume, cremosidade e profundidade, esbanjando força 
e estrutura, que os torna aptos a escoltar pratos mais elaborados, complexos e/ou mais gordurosos, sejam eles de vegetais, frutos do mar, carnes brancas e/ou vermelhas. 
são vinhos que têm condições de evoluir muito bem em garrafa, podendo recompensar aqueles que apreciam espumantes envelhecidos.
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Como identificar essa categoria na prateleira
Geralmente são elaborados pelo método tradicional e trazem especificado o período de contato com as leveduras em meses ou anos. Costumam ter preço mais elevado se 
comparado à categoria anterior. esta categoria é bem menor, porém, ano a ano, novos produtores vêm se arriscando. Trazemos uma seleção que exemplifica bem esse estilo:
ad 90 pontos - 130 BRUT dÉGoRGeMenT 2015 - Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, Brasil (R$ 91).
ad 90 pontos - CaMPos de CiMa BRUT 2012 - Campos de Cima, Campanha Gaúcha, Brasil (R$ 55).
ad 89 pontos - don GioVanni BRUT - don Giovanni, Pinto Bandeira, Brasil (R$ 91).
ad 90 pontos - esTReLas do BRasiL BRUT 2010 - estrelas do Brasil, Faria Lemos, Brasil (R$ 60).
ad 89 pontos - MaXiMo BosCHi BRUT sPeCiaLe 2009 - Maximo Boschi, serra Gaúcha, Brasil (R$ 99,20).
ad 90 pontos - saLTon GeRaçÕes JosÉ BePi saLTon - salton, Tuiuty, Brasil (R$ 105).

ESPUMANTES EXÓTIcOS E DIFERENTES (Nature, Extra-Brut, Brut, Sec, Demi-sec ou Doce)
essa categoria seria impensável há 10 anos. sua existência é um ótimo sinal do amadurecimento de nosso mercado, tanto em relação ao produtor, quanto ao consumidor. 
aqui tudo é permitido, é o lugar onde o produtor pode experimentar e dar asas à sua imaginação. É também onde o amante ou aficionado vai ser mais desafiado. Temos 
muito pouco produtos nessa categoria, porém tudo indica que, ano a ano, teremos mais e mais exemplares.
ad 92 pontos - PiZZaTo VeRTiGo naTURe 2013 - Pizzato, Vale dos Vinhedos, Brasil (R$ 180,00).
ad 91 pontos - LÍRiCa CRUa - Hermann, Pinheiro Machado, Brasil (R$ 69,40).

ESPUMANTES PARA A SOBREMESA (Sec, Demi-Sec ou Doce)
aqui entram todos os vinhos com maior teor de açúcar, principalmente os Moscatéis, um dos espumantes de qualidade mais consistente produzidos em solo brasileiro. em 
se tratando de Moscatel, o vinho geralmente é branco (embora haja alguns rosados) e tem sempre perlage abundante. em termos aromáticos, é exuberante, mostrando, via 
de regra, muita fruta branca seguida de notas florais e herbáceas. Leve e fácil de beber, o importante no palato é ser sempre refrescante, além de mostrar equilíbrio entre 
acidez e doçura. 
Por terem maior nível de açúcar e, consequentemente, maior sensação de dulçor, são indicados para acompanhar sobremesas mais leves e/ou à base de frutas ou, porque 
não, como substituto do chá ou café no lanche da tarde. Como identificar essa categoria na prateleira: é só procurar Moscatel espumante e/ou as palavras sec, demi-sec ou 
doce escritas no rótulo e/ou contra-rótulo. aqui existe um mar de opções de qualidade, elencamos algumas que se destacaram em nossas degustações.
ad 88 pontos - Casa GaLioTTo MosCaTeL esPUManTe - Casa Galiotto, serra Gaúcha, Brasil (R$ 32).
ad 88 pontos - Casa VaLdUGa ReseRVa MosCaTeL esPUManTe 2014 - Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, Brasil (R$ 47).
ad 88 pontos - CoRdeLieR MosCaTeL esPUManTe - Fante, serra Gaúcha, Brasil (R$ 20).
ad 88 pontos - GaRiBaLdi MosCaTeL esPUManTe - Cooperativa Vinícola Garibaldi, serra Gaúcha, Brasil (R$ 24).
ad 89 pontos - MonTe PasCHoaL MosCaTeL RosÉ - irmãos Basso, Farroupilha, Brasil (R$ 28).
ad 88 pontos - saLTon MosCaTeL esPUManTe - salton, serra Gaúcha, Brasil (R$ 22).
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/espumantes-brasileiros-para-comemorar-virada-de-ano_11488.html (Fonte – Revista adeGa – eduardo 
Milan - 21/12/2018).

UMA VIAGEM ENOGASTRONÔMIcA PARA A PUGLIA
 a região de Puglia, na itália, vai muito além do vinho Primitivo di Manduria. da Puglia vem um vinho que nos últimos anos ganhou uma legião de adeptos no Brasil, 
o Primitivo di Manduria. em uma primeira viagem à região, há cinco anos, voltamos com a percepção de que lá existe um terreno minado para quem compra vinhos. 
degustamos muitas dezenas de Primitivo di Manduria, negroamaro e nero di Troia para encontrar um punhado de bons vinhos. esta conclusão desestimulou inclusive uma 
matéria específica sobre a região em nossas páginas, mas os enófilos de todo o Brasil continuavam apreciando o Primitivo e os consumidores, que pagam para escolher seus 
vinhos, são o último campo de prova de que algo existe. a falha para compreender o todo exigia uma reavaliação da maneira como encarar o enigma.
 estudando mais a fundo, vê-se que a Puglia é uma região em transformação. em todos os sentidos. Uma enorme região predominantemente agrícola no calcanhar 
da bota banhada por dois mares no Mediterrâneo, uma parte do sul que sofre o preconceito de local pobre na itália. Mas a Puglia é muito mais do que isso.
 a beleza natural é marcada pelo calor e pelo sol intensos, com pouca chuva e com solo seco embora cercado por água. as condições que restringem muitas atividades 
agrícolas são ideais para o cultivo de frutas, entre elas a uva e sobretudo vastas e lindas “florestas” de oliveiras. Cidades, na maioria muito pequenas e horizontais (quase 
todas com, no máximo, dois pavimentos) se espalham pela região e convivem com algumas poucas maiores. a arquitetura é confusa, estilos que se sobrepõem em uma 
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mesma rua, bloco a bloco e cidade a cidade são salvos pelas vilas mais antigas que, como Lecce, são verdadeiros museus a céu aberto. a arte também se faz presente em 
muitas formas, notadamente no artesanato de cerâmica cuja cidade de Grottaglie é o máximo expoente.
‘ - Como um adolescente que incontrolavelmente se comporta como adulto e, às vezes, como criança em um processo de definição, a Puglia passa por um processo de 
transformação.
 a cozinha mediterrânea, com peixes deliciosos, tomate, saladas incríveis e queijos frescos, convive com massas e com o melhor panetone do mundo produzido 
artesanalmente pelo sr. Lenti na Pregiata Forneria Lenti. apesar dessa característica da gastronomia, os vinhos que conhecemos na Puglia são tintos encorpados inadequados 
para acompanhar os pratos da região. Felizmente, encontramos a variedade branca Verdeca, fresca e mineral, que imediatamente encanta e se torna companheira de quase 
todas as refeições.
 Mas é assim mesmo, as qualidades dessa região estão sendo descobertas por nós e também pelos afluentes não só da itália como de outros países, cujos homens de 
sucesso estão encontrando na Puglia a paz e o convívio com a natureza que a vida dos grandes centros europeus lhes tolhiam. Um local onde o tempo parou e os ponteiros 
do relógio andam num outro ritmo.
 a Puglia vem passando por um processo de transformação desde o turismo até seus vinhos. as antigas masserias, casarões que foram abandonados e seus trullos, estão 
sendo mais do que restaurados, são recuperados para funcionar como casas de veraneio e belíssimos hotéis para a riqueza europeia. Um verdadeiro nobre renascimento da 
região está dando seus passos e a subida do preço da terra é prova do movimento. Você acorda em sua masseria, cercado de oliveiras e vinhedos, e em alguns quilômetros 
vai para a praia mergulhar nas tépidas águas do Mediterrâneo, ou sai com sua lancha para pesca oceânica e traz um lindo atum para o jantar como fizeram os três 
estrelados chefs davide degiovanni (Gordon Ramsey Group), aurelie altemaire (Joel Robuchon) e Warren Geraghty (Galvin Restaurants), que vieram de Londres e com quem 
compartilhamos uns dias da viagem. o jantar, é óbvio, ficou por conta deles, depois de um passeio para ver a costa a partir do mar e um delicioso mergulho em um ponto 
selecionado pelo capitão para evitar as medusas que cruzavam o caminho em manadas.
 a Masseria Bagnara, onde ficamos, é a prova da classe e altíssimo nível que o turismo está atingindo na região. Quartos amplos e elegantemente decorados, paredes 
de pedra com 50 centímetros de largura, camas impecáveis, toalhas de primeira e uma cozinha onde os chefs se sentiram em casa, além de uma impressionante adega com 
grandes ícones da Puglia, da itália e do mundo, que o dono, amedeo Pagano, faz questão de escolher pessoalmente.
 o café da manha com iogurte, tomate, azeite, mozzarella fresca, pão e frutas acompanhados de um expresso perfeito são capazes de trazer um sorriso aos lábios do 
mais taciturno ou cansado viajante.
Vinho - Toda essa transformação também está se fazendo sentir nos vinhos. Visitamos um dos ícones da região, que é precursora e parte dessa metamorfose ambulante, a 
Cantine san Marzano, que produz o famoso Primitivo di Manduria sessantanni.
 a uva Primitivo historicamente produzia um vinho doce, um late harvest que, nesse calor e sem a preocupação com a chuva, seguramente era o produto natural para 
o terroir. san Marzano, entre outros precursores, deram atenção ao vinho tinto que era elaborado na cantina. investiram em um belo laboratório e nas melhores condições 
técnicas e tecnológicas para levar a qualidade do Primitivo a um novo nível. Uma apresentação imponente também contribuiu para esse vinho ser levado a sério. a san 
Marzano é uma cooperativa que foi transformada inicialmente por uma dupla – no caso, um presidente visionário e empreendedor, Francesco Cavallo, que confiou, e não 
só apoiou, mas incentivou o caminho traçado por seu diretor, Mauro di Maggio, com experiência internacional e a paixão de levar os vinhos da região a um novo patamar.
 ao mesmo tempo que encontramos tecnologia, vimos o lado humano da san Marzano com pequenos cooperados trazendo sua produção diariamente em carros de 
passeio, pequenos tratores e outros veículos que no Brasil fariam a alegria de colecionadores de automóveis.
 o tinto Primitivo di Manduria sessantanni mostra muito do que foi o late harvest de Primitivo. Parte de suas uvas, inclusive, passam por um processo de desidratação 
em câmaras frias antes de serem vinificadas. a força da fruta, opulência e potência estão aí equilibrados com boa acidez e taninos também poderosos. Um vinho com as 
características admiradas por tantos apaixonados por vinho no Brasil e no mundo afora. atingir grande qualidade nesse estilo foi o primeiro passo para chamar a atenção 
do mundo e ser levado a sério, destinando as melhores uvas de vinhedos antigos a ele.
 aos vinhedos muito antigos de pequenos cooperados se uniram outras parcelas que foram sendo compradas pela san Marzano e que são cultivadas como jardins. as 
videiras com mais de 60 anos plantadas em alberellos (arbustos) são baixas e geralmente cercadas por muros de pedras retiradas do solo e empilhadas. nesse solo arenoso 
e calcário, encontram seu próprio equilíbrio com relação à quantidade de produção e conquistam um perfil mineral importante.
 o sessantanni marcou um novo rumo em direção à qualidade e à produção de vinhos de maior valor agregado, e outros produtores da região seguem essa trilha. ao 
lado do sessantanni, agora se faz o anniversário 62, que compartilha o mesmo esmero na produção em um perfil mais elegante... Leia mais em: https://revistaadega.
uol.com.br/artigo/puglia_11497.html (Fonte – Revista adeGa - Christian Burgos - 27/12/2018).

cRUzEIROS ENOGASTRONÔMIcOS NO RIO DOURO
 Uma das modalidades de turismo que mais cresce no douro é a dos passeios de barco com degustação. acordar de manhã em sua suíte, abrir a escotilha para espiar 

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/puglia_11497.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/puglia_11497.html
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o clima, ir até o deck para apreciar as águas plácidas que serpenteiam as montanhas recortadas pelos socalcos das antigas videiras. o timoneiro pergunta a hora de zarpar. 
antes de ir para o próximo destino, um lauto café da manhã em uma quinta logo ao lado. Um banho de piscina com sua estonteante borda infinita. Tudo pronto para um 
dia subindo ou descendo o rio douro de barco. nos últimos anos, uma das modalidades de turismo que mais cresce no douro é a dos passeios de barco.
 não é de se estranhar, pois, há séculos, os portugueses vivem acima e abaixo pelo rio transportando os preciosos Vinhos do Porto em seus clássicos barcos rabelos 
do interior do país até o litoral, em Vila nova de Gaia – cidade em frente ao Porto –, onde se instalaram as caves dos principais produtores. essa modalidade de transporte 
de produtos e escoamento da produção caiu em desuso quando a malha ferroviária se expandiu até a região de Baixo Corgo, Cima Corgo e douro superior (já na fronteira 
com a espanha). Hoje, a tradição dos rabelos é mantida por algumas casas de Vinho do Porto, mas apenas como atração turística, já que eles não fazem mais as grandes, 
e muitas vezes perigosas, viagens de antigamente.
 no entanto, quem chega à cidade do Porto e desce aos cais da Ribeira ou de Vila nova de Gaia logo percebe que a navegação fluvial no douro está muito viva. dos 
anos 1960 até 1990, um projeto de barragens hidroelétricas em Portugal fez com que o rio fosse “domado”, facilitando a navegação e a transposição pelas cinco eclusas. o 
ano de 1990, por sinal, marcou a inauguração da via navegável do douro em toda a sua extensão (cerca de 210 quilômetros) com uma viagem turística até Barca d’alva – 
localidade fronteiriça com a espanha.
 o órgão de administração de portos do douro aponta que há cerca de 52 embarcações turísticas operando no rio atualmente, com capacidades que variam de 10 a 
350 passageiros. em seu site, ele lista 32 empresas credenciadas que fazem passeios de todos os tipos, desde rotas curtas ou trajetos circulares, com viagens de ida e volta do 
Porto até Barca d’alva em apenas um dia, até programas de uma semana de duração ou então personalizados ao gosto do cliente. adeGa então separou algumas sugestões 
para quem quer apreciar as maravilhas do douro subindo ou descendo por suas águas.
Bate e volta - os passeios mais comuns para quem vai fazer uma passagem rápida pela cidade do Porto são os roteiros circulares que margeiam o rio perto da cidade e 
de Vila nova de Gaia passando pelas pontes, também conhecido como “Cruzeiro das Pontes”. ele é muito similar aos passeios de bateaux-mouche pelo rio sena, em Paris. 
ou seja, por um valor fixo por dia (cerca de 12 euros, geralmente), você pode embarcar e desembarcar em pontos específicos quantas vezes quiser, usando o barco como 
meio de transporte para se locomover de um ponto turístico ao outro das margens do douro. e o passeio se chama “Cruzeiro das Pontes”, pois veleja sob as seis pontes que 
ligam o Porto a Vila nova de Gaia. o trajeto todo dura cerca de uma hora. diversas empresas oferecem esse serviço, como a douro azul e a Tomaz do douro, por exemplo.
 Com esse serviço, um bom programa para quem estiver no Porto é ir até o movimentando cais da Ribeira (de onde muitos desses barcos zarpam). Lá estão diversos 
bares e restaurantes. Uma boa dica é o Chez Lapin, com quase 80 anos de história e especialidades que vão do polvo ao coelho, e o Wine Quay Bar, excelente para “tapas 
e vinho”. ali perto também fica o Palácio da Bolsa, com sua arquitetura deslumbrante e interior ricamente ornado.
 outra das paradas dos barcos costuma ser no cais de Gaia, logo na outra margem do rio, onde se tem acesso a diversas caves de Vinho do Porto. Uma ótima pedida é 
fazer uma visita à Graham’s, com seu museu, e depois almoçar em seu restaurante Vinum, com uma vista privilegiada do douro. na mesma margem, não muito longe está 
o hotel vínico The Yeatman, uma ótima alternativa para bebericar em seu bar no fim de tarde, isso sem contar ser uma opção de hospedagem luxuosíssima e imprescindível 
para todo enófilo.
 dos anos 1960 até 1990, um projeto de barragens hidroelétricas em Portugal fez com que o rio fosse “domado”, facilitando a navegação.
 Mas, além desses trajetos curtos de barco entre Porto e Vila nova de Gaia, também há roteiros um pouco mais longos, que duram um dia todo e podem ir até Barca 
d’alva e voltar. ou, então, a localidades não tão distantes como Régua e Pinhão. esses passeios costumam começar muito cedo, antes das 7h da manhã, e terminar quase 
meia-noite. Muitos deles, aliás, não são feitos 100% de barco, mas apenas um braço da jornada (subida ou descida do rio) e o outro é realizado de trem, ou comboio, como 
os portugueses o chamam.
 esses tours têm paradas programadas ao longo do douro e custam de 20 a 150 euros por pessoa dependendo da distância e do tipo de serviço oferecido – refeições 
podem ou não estar inclusas. aqui, vale mencionar um dado importante: esses roteiros costumam ser realizados somente entre a primavera e outono, pois, no inverno, as 
barragens do douro ficam fechadas. os trajetos do Porto até Régua ou até Pinhão são mais “lights” em termos do horário que se retorna ao Porto (no meio da tarde ou no 
começo da noite).
 assim, você pode aproveitar a noite para um jantar em algum dos excelentes restaurantes da cidade como “o Paparico”, por exemplo, que reconstrói os pratos 
tradicionais portugueses com um toque moderno, mas sem ser pedante e contando com um serviço primoroso, especialmente no que tange o vinho. Para quem prefere algo 
mais ao estilo “balada” de fim de noite, vale a pena dar uma volta pela região dos Clérigos, especialmente na rua Cândido dos Reis e arredores, repleta de bares e gente 
jovem.
 no entanto, para aproveitar mesmo as maravilhas do douro e não somente do Porto, o ideal é dedicar três dias ou mais para um verdadeiro cruzeiro fluvial regado 
a paisagens estonteantes, ótima gastronomia e, obviamente, vinhos excelentes. as empresas oferecem roteiros pré-estabelecidos que variam de 400 a mais de 2 mil euros 
dependendo da quantidade de dias e tipo de programas oferecidos. Paradas em Régua e Pinhão costumam fazer parte desses cruzeiros.
 Para quem tem a oportunidade de sair do roteiro oficial oferecido pelas empresas e criar seus próprios passeios, em Régua, pode almoçar no excelente Gato Preto, e 
depois fazer uma visita à Quinta do Vallado – vale lembrar que a vinícola possui hospedagem de primeiro nível em apenas 13 quartos. Perto de Régua, a Quinta da Pacheca 
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também tem ótimo restaurante e aconchegante hospedagem. na cidade ainda está o Museu do douro, com um simpático winebar.
 subindo um pouco mais o rio, chega-se a Folgosa. Lá definitivamente é preciso fazer uma parada (talvez um cruzeiro comercial não faça), pois é necessário provar as 
iguarias preparadas pelo chef Rui Paula em seu célebre restaurante doC. Um pouco mais adiante outra parada providencial seria na Quinta do Crasto. aliás, seria uma ótima 
opção de pernoite também. Lugar encantador, aposentos aconchegantes, comida de primeira e vista contagiante. a piscina de borda infinita é uma atração. Você certamente 
vai querer ficar por lá um tempo. Mas, lembre-se, faça reservas...Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/douro-acima-e-douro-abaixo_10909.html 
(Fonte – Revista adeGa - arnaldo Grizzo - 2812/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/douro-acima-e-douro-abaixo_10909.html
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