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RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
SBAV-SP
CURSO DE INtRODUçÃO AO 
MUNDO DO VINHO

18/03/2019 - 20:00

a sbav-sP oferece seu tradicional 
Curso de introdução ao Mundo do 
Vinho. É um instrutivo e bem humorado 
workshop de vinhos que tem por 
objetivo unir a degustação prática 
à teoria, de forma clara e objetiva. 
afinal, aprender degustando é muito 
mais prazeroso e efetivo.

Valor Individual: R$ 200,00
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.brABS-RIO-FLAMENGO

VINHOS DA ILHA DA MADEIRA
31/03/2020 - 18:30

aos 32 graus de latitude norte, no 
oceano atlântico, e a aproximadamente 
1.100 km de Portugal continental e 900 
km da costa do Marrocos, situa-se uma 
verdadeira joia: a ilha da Madeira! essa 
pequena ilha vulcânica, além ser um 
destino turístico muito procurado, local 
de nascimento do talentoso futebolista 
Cristiano Ronaldo, também brindou o 
mundo com uma constelação de vinhos 
fortificados de minúscula produção, de 
grande distinção e de complexidade 
inigualáveis.

Valor: R$242,00 e R$291,00* (não 
sócios)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
A GRANDE FAMÍLIA: GARNACHA, 
GRENACHE E CANNONAU

18/03/2020 - 18:30

durante muito tempo discutiu-se o 
possível parentesco entre as variedades 
Garnacha, Grenache e Cannonau, 
respectivamente, espanhola, francesa e 
italiana.

Valor: R$245,00 e R$258,00* (não 
sócios)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
VINHOS BRASILEIROS DA VILLAGIO 
CONtI

20/03/2020 - 18:30

a aBs-Rio recebe a visita de enrico Conti, 
da Villaggio Conti, para uma degustação 
de seus vinhos, exclusiva para nossos 
associados.

Valor: R$56,00 (sócios), para profissionais 
da área, em dia com a aBs, a inscrição é 
gratuita
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
BRANCOS DO SUL DA FRANçA

25/03/2020 - 18:30

o sul da França é mais conhecido pelos 
seus tintos (do Languedoc Roussilon e 
Côtes do Rhône) e pelos seus Rosés (da 
Provence). a fama desses vinhos torna 
menos conhecidos os grandes vinhos 
brancos locais.

Valor: R$179,00 (sócios) e R$214,00 
(não sócios)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-SP
CRU BOURGEOIS, O BORDEAUX 
QUE CABE NO BOLSO

18/03/2020 - 20:00

Quando se fala em Bordeaux, todo 
mundo pensa logo nos grands crus 
classés, ou seja, um dos atuais 61 
châteaux que, em 1855, foram 
classificados numa escala de cinco 
patamares como os melhores da 
região (ou, pelo menos, à época, os 
mais caros).

Valor Individual: R$ 90,00 (associados) 
e R$ 80,00 (associados participantes) 
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-SP
VINHO E PIZZA NAPOLEtANA

16/03/2020 - 20:00

dando continuidade à série de jantares 
temáticos que tanto sucesso alcançaram 
ano passado, nossa primeira atividade 
enogastronômica de 2020 terá lugar 
no dia 16 de março, segunda-feira, e 
será dedicada à harmonização entre 
pizza e vinho. Melhor dizendo, entre 
pizzas, de diferentes sabores, e vinhos.

Valor Individual: R$ 150,00 (associados)  
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br



4vinotícias

ENCONtRO DE INFORMAçÃO BÁSICA DE VINHOS
16 DE ABRIL DE 2020 - 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 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações 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. 
Você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, as características de cada 
variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, 
decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENtE 10 VAGAS.
Reservas pelo telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
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 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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D´ARENBERG tHE tWENtY EIGHt ROAD MOURVEDRE 2015 – MCLAREN VALE - AUStRÁLIA
 
 a uva Mourvedre faz sucesso no Rhône, nos cortes do Chateauneuf-du-Pape, e também na austrália. a vinícola 
d’arenberg é uma das mais tradicionais da austrália, fundada em 1912.

Corte de uvas: 100% Mourvedre, passando 10 meses em barricas de carvalho francês e americano (misturando 
entre novos e usados).

Notas de Degustação: cor rubi com boa intensidade. o nariz mostra frutas vermelhas doces como a framboesa, a 
ameixa escura madura e a cereja. Com o tempo na taça, outras notas aparecem, como ervas secas, tudo com boa 
intensidade e complexidade e leve mentol e chocolate. o paladar ainda mostra ser um vinho jovem, de médio corpo, 
agradável ao paladar. os taninos estão presentes, mas finos, sem predominar sobre a fruta. Boa acidez, equilíbrio e 
persistência. Belo tabalho de maturação nas barricas!

Estimativa de Guarda: pode ser guardado por mais 5 anos. 

Reconhecimentos Internacionais: 91We

Notas de Harmonização: Um vinho excelente para acompanhar embutidos, carnes vermelhas grelhadas, carnes 
de caças.
 
Serviço: servir entre 15 e 17ºC.

Em BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários, Belo Horizonte – 
MG. Esquina de Rua Levindo Lopes. tel.: (31) 3227-3009.

 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! no ano de 2018 chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos 
da semana. em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. 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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CASA DA PASSARELLA A DESCOBERtA 2016 – DÃO – PORtUGAL
 
 a descoberta de uma mala escondida numa parede da Vinícola acabou dando ensejo a este rótulo da Casa 
da Passarella. estamos perante um produtor que renasceu das cinzas. Veio para ficar e escrever uma nova história, 
mas a história desta casa é antiga, remontando ao século XiX, quando foi erguida. Quis o destino que estivesse 
“abandonada” para o mundo do vinho, mantendo-se apenas uma lembrança ténue dos grandes vinhos que ali 
nasceram, mas a dedicação do novo proprietário, fez renascer a nova Casa da Passarella, para escrever um novo 
capítulo na história desta vinícola. É que na realidade, cada rótulo de vinho conta uma nova história!

Notas de Degustação: de cor rubi intenso, o aroma do vinho é de frutas vermelhas maduras como cerejas e 
ameixas. o paladar é equilibrado e de grande elegância. os taninos estão presentes, mas não incomodam, criando 
um final longo e persistente de frutas e chocolate, num vinho de corpo médio. Corte das uvas 30% Touriga nacional, 
30% Tinta Roriz, 20% alfrocheiro e 20% Jaen. o enólogo Paulo nunes, que começou no douro e está desde 2003 no 
dão, encarna com perfeição o espírito da casa. a maturação é feita em cubas tradicionais de cimento, e uma pequena 
percentagem em barricas usadas.

Estimativa de Guarda: pode ser guardado por 10 anos a partir da safra.

Reconhecimentos Internacionais: 91 We

Notas de Harmonização: irá muito bem com carnes vermelhas assadas com molhos de média intensidade, carnes 
de porco assadas em molhos não muito condimentados.

Serviço: servir entre 16 e 18ºC. 

Em BH – PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 30220-060 - Belo Horizonte - MG - 31 3282-1588 I  Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 
- Sumaré - 01258-000 - São Paulo - SP - 11 2574-8303.
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 a uva Grenache prospera em todo o mundo graças à sua natureza saudável e sua versatilidade para cortes de vinhos. Para muitos amantes de vinhos, ela tornou-se 
sinônimo de vinhos no melhor estilo do Rhône, particularmente os de Châteauneuf-du-Pape, onde ela reina. 
 neste canto histórico do sudeste da França, os cortes de vinhos baseados principalmente em Grenache, geralmente apresentam sabores de frutas vermelhas e níveis 
mais altos de álcool.
 a adaptabilidade desta casta a fez viajar para longe e apesar de ser uma das uvas mais amplamente plantadas da austrália há mais de um século, os produtores de 
vinho do país cortaram laços com a Grenache no passado recente. Houve um tempo em que muitos produtores nem sequer listavam a uva nos rótulos dos vinhos por medo 
de assustar os consumidores que esperavam shiraz. 
 Mas os produtores de vinho estão renovando o interesse pelo potencial dessa uva novamente, especialmente na McLaren Vale. os verões quentes da “Vale”, os 
invernos amenos, a baixa umidade e a brisa do mar fazem desta região vinícola um lugar privilegiado para produzir rótulos excepcionais.
 na espanha, de onde esta uva é originária, a uva é chamada Garnacha. ali, os principais vinhos tendem a ter uma estrutura robusta com sabores de frutas escuras. 
na sardenha, a uva é chamada Cannonau e é o principal tinto e os vinhos podem variar de secos de corpo leve a vinhos complexos e estruturados.
 a Grenache também encontrou o seu lugar na vinicultura dos estados Unidos, onde os produtores da Costa Central da Califórnia estão produzindo bons vinhos a 
partir desta uva. embora a Grenache nem sempre tenha sido popular na região, hoje os produtores estão produzindo vinhos deliciosos como fizeram com a Pinot noir, hoje 
uma das principais garrafas expostas nas prateleiras da região. 
 a Grenache também se desenvolve bem em Washington e em partes do oregon, onde oferece exemplos poderosos da variedade que alcançou o status de vinhos de 
no “estado de arte”.
 assim como o “Malbec day”, ou a “semana do Jerez”, os produtores estão cada vez dando mais conteúdo ao “Grenache day”. Mas você não precisa esperar por um 
“Grenache day”, para provar um belo vinho. Há várias boas opções por estas regiões que comentamos!!! saúde !!!

SERÁ QUE A GRENACHE PODE VIR A SER 
UM FENÔMENO MUNDIAL?

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

SELEçÃO DE ARtIGOS

“QUANDO FINO E AMARGO SÃO PALAVRAS DE VINHO DE BOAS-VINDAS” - ERIC ASIMOV
tHE NEW YORK tIMES - WINES – 12/03/2020

 a primeira pergunta que muitas pessoas perguntam sobre um vinho é: “Qual é o sabor?” Raramente alguém pergunta: “Como se sente?”
 no entanto, corpo, densidade, peso e textura, freqüentemente combinados no termo deselegante “sensação na boca”, são partes essenciais da experiência de beber 
vinho, embora sejam frequentemente ignorados nas discussões sobre o assunto.
 Há muito que me encanto com a textura do vinho. Como você se sente ao rolar pela boca pode ser um componente tão importante quanto seus aromas e sabores.
 aqui na Wine school, sempre tentamos pelo menos pensar sobre a textura e a sensação de um vinho e considerar o papel que ele desempenha na experiência geral. 
inesperadamente, isso foi particularmente verdade com Valpolicella, o vinho que bebemos ao longo do último mês.
 o foco era o clássico Valpolicella, um estilo leve e nítido que já era bem conhecido e popular, mas nas últimas décadas foi eclipsado em parte por seu irmão na região 
de Veneto, no nordeste da itália, amarone della Valpolicella, uma grande, poderosa, vinho alcoólico e frequentemente xaroposo, informalmente conhecido como amarone.
 Como sempre, recomendei que três garrafas fossem consumidas ao longo do mês. os três foram: Brigaldara Valpolicella 2018, Zenato Valpolicella superiore 2017 
e Prà Valpolicella Morandina 2018.
 Valpolicella e amarone são feitas do mesmo conjunto de uvas, principalmente a corvina, juntamente com a rondinela e a corvinona em funções subordinadas. Como 
a amarone se tornou uma queridinha crítica na última parte do século 20, os produtores do Veneto começaram a mudar seus recursos, dedicando seus melhores locais e 
uvas à produção da amarone, mais cara e lucrativa.
 em vez de fermentar as uvas logo após a colheita, como na maioria dos vinhos tintos, as uvas destinadas ao amarone são secas primeiro até ficarem doces e 
concentradas e depois fermentadas. o processo de secagem altera a proporção de água em relação ao açúcar nas uvas e resulta em um vinho muito mais rico e encorpado 
que o Valpolicella, de corpo relativamente leve.
 o sucesso de amarone levou à ampla produção de Valpolicella Ripasso, que visa um estilo intermediário, mantendo o frescor de Valpolicella comum, mas acrescentando 
um pouco da riqueza de amarone. Para isso, despejam o Valpolicella já fermentado sobre as cascas secas de uva que sobraram da produção de amarone. este repasse, ou 
ripasso, tem como objetivo adicionar peso e densidade ao vinho. a técnica existe há muito tempo, mas a categoria de Valpolicella Ripasso não era oficialmente reconhecida 
pelas autoridades italianas de vinho até 2007. desde então, tornou-se muito mais popular que a Valpolicella comum.
 Por que é que? isso necessariamente contribui para um vinho melhor? Muitas pessoas pensam assim, incluindo um leitor, Harry de oslo, que disse: “o Zenato 
Valpolicella superiore é bom, mas o Ripasso é muito superior”.
 ele não explicou seu pensamento, mas a suposição usual é que vinhos mais ricos, mais ricos e mais frutados são, por definição, melhores. Por uma questão de gosto 
individual, não se pode argumentar com isso. Como afirmação geral, é o tipo de sabedoria convencional que a Wine school pretende combater, não dizendo que está 
errado, mas colocando-o à prova e tirando nossas próprias conclusões.
 obviamente, não comparamos diretamente Valpolicella comum com Valpolicella Ripasso. a intenção deste mês não foi determinar qual estilo era melhor, mas 
simplesmente perguntar se o estilo mais leve ocupa um lugar no armário moderno de vinhos, enquanto também se concentra em algumas outras características pertinentes 
de Valpolicella, notadamente a qualidade de amargura nos vinhos.
 Como a leveza do corpo, a amargura é outra característica que muitas vezes se supõe ser uma deficiência no vinho. no entanto, se você prestar muita atenção, muitos 
vinhos têm sabores agradavelmente amargos, principalmente os tintos italianos.
 a amargura no vinho me ocorreu recentemente, especialmente depois de uma viagem em novembro passado ao norte da itália, uma terra de muitos sabores amargos 
maravilhosos. então pensei que a discussão se focaria nisso. Mas a textura e o peso também surgiram.
 eu achei o Prà o mais leve dos três vinhos. seus aromas ofereciam uma espécie de frescor arejado, um toque de ervas de hortelã, juntamente com flores e frutas 
vermelhas, que serviam de alerta para o paladar. na boca, era brilhante e animado, embora um pouco discreto, com uma pontuação refrescantemente amarga que 
preparava o próximo gole.
 Foi interessante compará-lo com o Brigaldara, que era um ponto percentual mais alto em álcool, 13,5% dos 12,5% do Prà. Freqüentemente, um alto grau de álcool 
significa um vinho mais encorpado, mas o Brigaldara era tão ágil quanto o Prà. seus aromas e sabores eram mais florais e frutados, e também ofereciam uma rampa 
agridoce para o próximo gole.
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 o Zenato parecia um vinho completamente diferente. Visualmente, parecia mais denso e mais concentrado do que as outras duas garrafas. era floral e frutado como o 
Brigaldara, mas notavelmente mais rico e encorpado no paladar, picante e floral, com a mesma amargura bem-vinda completando a procissão de sabores. ............. 
 este conjunto de três vinhos acabou levantando mais perguntas do que respostas, o que consideramos um resultado ideal na Wine school. a principal delas para mim: 
um vinho mais rico, por definição, deve ser considerado um vinho mais sério? e o que é um vinho sério, afinal?
 será que queremos dizer sério no sentido de que alguns vinhos são tão interessantes e complexos que nos envolvemos em ponderar suas características? Tive vinhos 
que eram simultaneamente contemplativos e tão alegres que me fizeram rir. Um vinho que faz você rir pode ser chamado de sério?
 eu acho que aposentaria a palavra “sério” em relação ao vinho. está muito ligado a suposições e julgamentos implícitos que são mais bem definidos. alguém objeta?.... 
Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2020/03/12/dining/drinks/wine-school-valpolicella.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2020/03/12/dining/drinks/wine-school-valpolicella.html
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VIAGENS

21 DE SEtEMBRO A 06 DE OUtUBRO 2020- ENOGAStRO SICÍLIA E MALtA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA 
CULtURAL E ENOGAStRONÔMICA - SAÍDA GARANtIDA

 2020 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da siCÍLia e MaLTa. a sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da itália apenas pelo 
estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século Viii a.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 a sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 a ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na sicília. na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda itália. do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e arquimedes (que aliás, nasceu em siracusa).
 a ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice pluviométrico, proporcionando condições 
ideais para o cultivo de videiras. além das uvas e do vinho, a região exporta cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. a sicília 

é uma ilha vulcânica, com ventos fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). 
Uma experiência imperdível, adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 

  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da europa. enquanto 
produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro boom em 
termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 

  os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma enorme 
curiosidade. em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho independente 
do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. o que é surpreendente em Malta é que, 
para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 
individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para 
tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. as videiras têm idade indeterminada, provavelmente 
com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

** opcionais Costa amalfitana entre 6 a 10/our e nápoles entre 10 a 12/out.

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 
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NOtÍCIAS ENOGAStRONOMICAS E DICAS
VINHOS DE BORDEAUX: MAIS PEStICIDAS, MAS ORGÂNICOS!
 “Cada vez que um viticultor substitui um produto químico por um orgânico ou de biocontrole, as quantidades de produtos utilizados aumentam, porque 
suas doses de uso são simplesmente mais altas”, explicou Bernard Farges.
 os viticultores de Bordeaux compraram 15% mais produtos fitossanitários em 2018 do que em 2017, mas esse aumento esconde uma queda acentuada 
nos produtos mais tóxicos para a saúde e um aumento nos aprovados para a agricultura orgânica, disse a profissão na terça-feira, 10 de março, em Paris. o 
Conselho interprofissional do Vinho de Bordéus (CiVB) enfatizou “a constante progressão do uso de produtos autorizados na agricultura orgânica, incluindo 
enxofre e cobre” por todos os vinicultores para combater as doenças da vinha, em particular molde.
 a participação desses produtos chegou a quase 50% dos fungicidas usados   em Gironde em 2018, enquanto era de 25% em 2008. “Cada vez que um 
viticultor substitui um produto químico por um produto orgânico ou de biocontrole, as quantidades de produtos utilizados estão aumentando, porque suas doses 
de uso são simplesmente mais altas “, explicou Bernard Farges, presidente da CiVB em uma entrevista coletiva em Paris.

MENOS PRODUtOS PERIGOSOS - segundo ele, devemos interpretar o aumento nos volumes de produtos fitossanitários anunciados para 2018 pelo Ministério 
da agricultura “como um elemento positivo”, a fim de cumprir o objetivo de saída dos pesticidas sintéticos que o governo estabeleceu para si. “Por exemplo, 
para combater o oídio, em vez de usar 0,2 litros por hectare de um produto químico sintético, agora usamos 5 quilos de enxofre por hectare”, acrescenta Farges.
 ao mesmo tempo, os produtos cancerígenos, mutagênicos e reprotóxicos (CMR), os mais perigosos para a saúde, muitos dos quais são totalmente 
proibidos, viram seu uso cair em Gironde: em 2018, eles representavam pouco mais de 5% dos total de fungicidas usados, acima de mais de 30% em 2008. 
“em 2019, ele será reduzido pela metade novamente”, previu Farges, lembrando a meta de alcançar zero CMR até 2023... Leia mais em: https://www.larvf.
com/vins-de-bordeaux-davantage-de-pesticides-mais-bio,4666640.asp (Fonte - Revue du Vin de France – editorial – com aFP - 10/03/2020).

tRABALHAR EM SOLOS PODE COMPENSAR OS EFEItOS DO AQUECIMENtO GLOBAL
 Thomas duroux, diretor do Château Palmer, testemunha os efeitos do aquecimento global em seus vinhos e propõe o cultivo biodinâmico e o aprimoramento 
do trabalho no solo como uma solução para reequilibrar os vinhos Bordeaux “construídos para o corpo”. “Por 15 ou 20 anos, houve um aumento inegável em 
graus médios nos grandes vinhos de Bordeaux. isso também é verdade para o Château Palmer. isso é explicado pela concomitância de dois fatores: o primeiro 
é a moda de vinhos muito finos, maduro, extraído, rico, com pesquisa de alta maturidade, e o segundo é o aquecimento global.
 Hoje, em Bordeaux, há uma mudança de paradigma, com menos pesquisas sobre vinhos de musculação, bem como uma adaptação de culturas e 
práticas. em Palmer, por exemplo, revisamos nossos critérios em termos de treliça e remoção de folhas.

ELIMINAR tODOS OS PEStICIDAS DA QUÍMICA - e o que me parece fundamental para combater os efeitos do aquecimento global é trabalhar no solo. isso 
é feito através da biodinâmica, eliminando todos os pesticidas derivados da química, que podem ter um impacto na microflora e na micro fauna do solo. isso 
também envolve muito trabalho sobre capina, natural e artificial.
 Tudo isso contribui para a reforma de uma matéria orgânica estável, que restaura a harmonia geral com o desenvolvimento da videira. acredito 
firmemente que os problemas do equilíbrio do vinho vêm mais de um problema do solo do que de um problema climático. indo ainda mais longe nesta lavoura, 
conseguiremos compensar os efeitos do aquecimento global”... Leia mais em: https://www.larvf.com/le-travail-sur-les-sols-peut-compenser-les-effets-
du-rechauffement-climatique,4657955.asp  (Fonte - Revue du Vin de France –  Geoffrey avé e denis saverot – 12/12/2019).

SAUtERNES COM UM AR DE FRESCURA
 Botrytis, esse cogumelo que contribui para a magia de sauternes é também o que faz sua identidade. apesar de uma das piores crises pelas quais 

VINHO E CULtURA
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sauternes passou por décadas, os viticultores estão finalmente vendo luz no fim do túnel. outros modos de consumo, mudança de estilo, sauternes apresenta 
uma nova cara que deve seduzir muitos amadores.
 “este é o período mais emocionante que vivo em sauternes desde a minha chegada, há três anos”, diz Miguel aguirre, diretor de operações do Château 
La Tour Blanche, sauternes Premier Cru Classé e também Lycée Viticole de Bommes. “Finalmente sentimos que algo de positivo está acontecendo”, observa 
Miguel aguirre, cuja vinha inteira no Tour Blanche acaba de passar pela fase de conversão orgânica.
 Uma onda de otimismo que, no entanto, não impede que certos viticultores permaneçam céticos. Porque tudo ainda não está ganho nesta denominação 
que, sem dúvida, produz um dos melhores vinhos doces do mundo. este é todo o paradoxo de sauternes. elogiado pela força emocional que este vinho é capaz 
de produzir para cada consumidor, por sua capacidade de envelhecimento há mais de cem anos, esse excelente vinho doce é consumido apenas por alguns 
aficionados.

VINHO HEDONIStA - diz-se que é muito doce, muito pesado, nesses momentos em que as calorias estão sendo perseguidas de todos os alimentos. este 
vinho hedonista é relegado ao consumo ocasional, em torno de foie gras no natal. Como resultado, as vendas despencaram por cerca de vinte anos. “Vender 
um sauternes é como vender caixões de dois lugares”, covarde, um pouco cínico de um comerciante de Bordeaux... Leia mais em: https://www.larvf.com/
sauternes-sur-un-air-de-fraicheur,4657925.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Jérôme Baudouin - 11/02/2020).

A “CIDADE DOS VINHOS” DE BEAUNE EStÁ tOMANDO FORMA
 Um edifício em forma de gavinha de videira, que culmina aos 21 metros e oferece uma vista para a Côte de Beaune será o escritório interprofissional de 
Vinhos da Borgonha (BiVB) e a cidade de Beaune revelaram a face de sua terceira cidade de vinhos.
 a Cité des vins de Beaune, que pretende ser uma vitrine para as vinhas da Borgonha, deve ser inaugurada em 2021 em três locais: Chablis, Mâcon e 
Beaune. os dois primeiros projetos arquitetônicos já foram apresentados.

UM PROJEtO PRINCIPAL - a construção do edifício de 3.500 m2, imaginada pela arquiteta de Lyon emmanuelle andreani no meio de um parque arborizado 
de 10 hectares, foi confiada a um grupo local, Rougeot. a cidade de Beaune é proprietária de um projeto cujo custo, 13,5 milhões de euros, é financiado 
principalmente pelas autoridades locais. 
 será realizada uma visita à viticultura da Borgonha, mas também à escola de Vinhos BiVB ou áreas de degustação. as três cidades esperam receber 
180.000 visitantes por ano em todos os sites.... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-cite-des-vins-de-beaune-se-dessine,4656489.asp (Fonte - 
Revue du Vin de France – editorial – com aFP - 10/12/2019).

CORONAVÍRUS ADIA O LANçAMENtO DO GUIA DESCORCHADOS 2020 PARA AGOStO  
 ingressos já comprados estão valendo para a nova data, 11 de agosto - Faz 21 anos que, como um explorador, o chileno especialista em vinhos, Patricio 
Tapia, partiu américa do sul adentro, mapeando e visitando as vinícolas sul-americanas, em busca dos rótulos empolgantes que elas vinham fazendo por aqui.
 a “aventura”, como Tapia costuma dizer, virou o Guia descorchados, hoje a maior referência do mundo de vinhos produzidos na argentina, Brasil, Chile 
e Uruguai, elaborado com a colaboração do brasileiro eduardo Milan, editor de vinhos da Revista adega e descorchados.
 na edição deste foram batidos todos os recordes de amostras provadas, nada menos que 4.664 vinhos, de 540 vinícolas, estiveram sobre a mesa de 
degustação do descorchados.
 Com isso há mais de 3.000 rótulos descritos e pontuados na 21ª edição do Guia que será lançado em grande estilo, em 11 de agosto, em são Paulo, e 
também no Rio, com data ainda indefinida.
 o evento é aberto ao público e ao mercado do vinhos e conta com a participação de mais de 90 vinícolas, em são Paulo e 30 no Rio de Janeiro.
 Todas elas apresentarão os rótulos avaliados, para a maior degustação de vinhos sul-americanos do planeta.
 Mais do que isso, o lançamento do Guia descorchados 2020 conta com uma série de palestras ministradas pelo próprio Patricio Tapia.
 a organização do evento, que já faz parte do calendário de vinhos no Brasil, é da inneR Group, sócia do Guia descorchados no Brasil. “a publicação não 
para de ganhar relevância entre os profissionais e amantes do vinho no Brasil e no mundo”, aponta Christian Burgos, Ceo e publisher da empresa.
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 ele completa: “o lançamento do Guia descorchados é uma oportunidade única para os admiradores do bom vinho conhecerem os principais destaques 
e conversarem com produtores, enólogos e importadores”.
Guia Descorchados 2020 – são Paulo - Local: Villagio JK – Rua Funchal, 500,  Vila olímpia, são Paulo – sP i data: 11 de agosto de 2020 i Horário: Trade e 
imprensa – 14h às 17h // Público final – 18:30h às 21h.. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/icone-do-vinho-chileno-don-melchor-
ganha-chateau-para-ficar-ainda-melhor_12175.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 04/03/2020).

 CHARLES BAUDELAIRE E A POESIA PARA BEBER: “O VINHO é PARECIDO COM O HOMEM”
 Charles Baudelaire, poeta da vida moderna e do desencanto do mundo, foi um dos autores do seu tempo que mais versos compôs sobre o vinho. Viveu 
(brevemente, pois morreu aos 46 anos) em meados dos anos 1800, período conturbado da história francesa, que esteve às voltas com a monarquia e o período 
de napoleão iii. Como era comum na época, especialmente entre artistas, consumia ópio. diz-se que bebia pouco, era comedido, no entanto. 
 na segunda metade do século XiX, havia mais de 2,5 milhões de hectares de vinhedos na França, o que representava mais da metade da produção 
mundial de vinho. a vitivinicultura era a ocupação de 1,5 milhões de famílias e, indiretamente, o sustento de 6 milhões de franceses, ou 20% da população do 
país. na mesma época, uma praga vinda da américa, a filoxera, começa a se espalhar pelos vinhedos europeus, devastando a indústria e cultura do vinho por 
quase meio século. 
 Baudelaire publica a sua obra máxima, “as Flores do Mal”, em 1857, dois anos depois da famosa classificação de Bordeaux e poucos antes da primeira 
infestação da filoxera na França, e dedica ao vinho uma seção com cinco poemas. o livro foi censurado imediatamente à sua publicação, e Baudelaire 
condenado sob acusação de insultar os bons costumes. Tachados de obscenos, satânicos e insanos, os seus versos influenciaram poetas como arthur Rimbaud, 
Cruz e sousa, e movimentos artísticos e literários como o surrealismo de andré Breton e o modernismo brasileiro.....
ALMA - em “a alma do Vinho”, poema citado na abertura e que faz parte da seção dedicada ao vinho em “as Flores do Mal” (com outras quatro poesias), 
Baudelaire dá voz e alma ao vinho, que canta sua razão de ser, suas provações, seus prazeres. no poema, é o vinho que sente alegria imensa ao descer pela 
“goela de um homem exausto de tanto trabalhar”. e é desse encontro, desse amor entre homem e vinho, que nasce a poesia. 
 a “chanson à boire” (canção de beber) foi temática muito comum nos repertórios dos poetas em cuja sensibilidade ainda se fazia presente certo 
romantismo. de Victor Hugo à Théophile Gautier, passando por Leconte de Lisle, Gérard de nerval e Théodore de Banville, todos cantaram os deleites do vinho 
ou os agrumes da ebriedade. na poética de Baudelaire, entretanto, o vinho tem outro alcance de sentidos e significados: a embriaguez mundana, a melancolia 
da vida moderna (o spleen), e a indignidade de, bêbado, “dormir como um cão”, de certa feita emaranha-se com um embevecimento libertino e com o êxtase 
de um banquete romano. o vinho em Baudelaire é como o phármakon dos gregos antigos: a um só tempo veneno e antídoto.....
VINHO é IGUAL AO HOMEM - em Paraísos artificiais, obra sobre os efeitos do ópio, do haxixe e do vinho, Baudelaire defende que “o vinho é parecido com 
o homem: não se sabe nunca até que ponto podemos estimá-lo ou desprezá-lo, amá-lo ou odiá-lo, nem de quantas ações sublimes ou crimes monstruosos é 
capaz. não sejamos então mais cruéis com ele do que com nós mesmos, devemos tratá-lo como nosso igual”. o vinho, ao assumir posição de equidade com 
o homem, assume também o que há de “fugitivo, transitório e contingente” nos humores humanos. É “no ouro de seu tinto vapor, como um sol poente em um 
céu nebuloso” (o veneno, primeira estrofe, últimos versos). 
 Àqueles avessos ao vinho ou à poesia, Baudelaire deixa um recado: “Muitas pessoas me acharão, sem dúvida, um indulgente: ‘Você inocenta a embriaguez, 
você personifica o crápula’. admito que diante dos benefícios eu não tenho coragem de contar as queixas. aliás, eu disse que o vinho era similar ao homem, e 
concordei que os seus crimes eram iguais às suas virtudes. Melhor não posso fazer. Mas tenho uma outra ideia: se o vinho desaparecesse da produção humana, 
creio que ele faria um vazio à saúde e ao intelecto do planeta, uma ausência, uma imperfeição muito mais horrível que todos os excessos e desvios com que 
responsabilizamos o vinho. […] Um homem que não bebe senão água tem um segredo a esconder dos seus iguais” (do Vinho e do Haxixe, parte ii)... Leia mais 
em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/charles-baudelaire-e-poesia-para-beber-o-vinho-e-parecido-com-o-homem_12171.html (Fonte – 
Revista adeGa – Redação – 28/02/2020).
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