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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

ABS-SP
A NOVA PETERLONGO POR 
PASCAL MARTY 

16/10/2017- 20:00 H

Um dos nomes mais tradicionais da 
vitivinicultrura gaúcha, a Peterlongo 
passa por grandes transformações a 
partir de 2002, quando investidores 
profissionais assumiram a gestão 
da empresa. Desde então, foram 
feitos investimentos substanciais 
nos vinhedos e nos processos de 
vinificação, o que obviamente se 

GARNACHA E SEUS VINHOS
ABS RIO - BARRA

16/10/2017 - 19:30

ABS RIO - FLAMENGO
19/10/2017 - 19:30

Roberto Rodrigues apresentará uma 
degustação de vinhos produzidos 
com a Grenache (ou Garnacha), a 
segunda casta mais cultivada do 
mundo, disseminada em diversas 
colorações por toda a Espanha, Sul 
da França e outros países. O evento, 
realizado a cada três anos, sempre 
surpreende pela elevada qualidade e 
preço correto dos vinhos degustados, 
o que os torna verdadeiras 
descobertas.Todos os vinhos serão 
degustados às cegas! Eis os vinhos: 
Valdemar Garnacha Rosado, de 
Bodegas Valdemar (Espanha, Rioja) 
/ Costera Cannonau di Sardegna 
2011, de Argiolas (Itália, Sardegna) 
/ Cruz de Piedra Selección Especial 
2014, Virgen de la Sierra (Espanha, 
Calatayud) / Paul Mas Grenache Noir 
2015, Paul Mas (França, Languedoc) / 
Gigondas 2012, de Brunel Père et Fils 
(França, Rhône) / The Duke Grenache 
2012, de Kilikanoon (Austrália)

Valor Individual: R$ 249,00 (sócio) e 
R$ 324,00 (convidado). 
Atenção evento limitado a 14 
partivipantes

SBAV - SP
DEGUSTAÇÃO ORIENTADA: 
PORTUGAL NA TAÇA

17/10/2017- 20:00 H

Vinhos da região portuguesa do Douro 
serão tema da degustação promovida 
no dia 17 de outubro na SBAV-SP. A 
importadora Chico Carreiro traz com 
exclusividade para o Brasil os rótulos 
Dona Berta produzidos na Quinta do 
Carrenho em Portugal. Marly Galvão 
proprietária da importadora guiará a 
prova de cinco vinhos. São eles: Dona 
Berta Tinto Reserva 2012, Dona Berta 
Sousão Reserva 2013, Dona Berta 
Branco Rabigato Garrafeira 2010, 
Dona Berta Tinto Cão Reserva 2012 
e Dona Berta Vinhas Velhas Rabigato 
2016. Haverá venda após o evento 
com preços especiais.

Valor Individual: R$ 50,00 (associados) 
e R$ 100,00 (não associados)
Informações e inscrições: (11) 3814-
7853 | abs-sp@abs-sp.com.br
Estacionamento no local.

ABS RIO - FLAMENGO
CHATEAUNEUF-DU-PAPE UMA 
DEGUSTAÇÃO PONTIFÍCIA

18/10/2017 - 19:30

O professor Euclides Penedo Borges 
vai conduzir uma degustação de 
seis vinhos Chateauneuf du Pape, 
contando a história do Castelo do 
Papa, construído perto de Avignon, no 
Século XIV, e de como durante quase 
70 anos (1309 a 1377) o papado 
estabeleceu-se naquela cidade e foi 
dominado por prelados franceses. 
A cada um dos seis pontífices 
corresponderá um Chateauneuf. 
O extra será uma homenagem ao 
sétimo e último. Uma apresentação 
inovadora e imperdível! Vejam os 
vinhos: 1- Clos Saint-Michel Blanc 
2014 – Guy Mousset / 2- La Bernardine 
Blanc 2012 – M. Chapoutier/ 3- Clos 
Saint-Michel Rouge 2011 – Guy 
Mousset / 4- Château de la Gardine 
2010 – Château de la Gardine / 
5- La Bernardine Rouge 2011 – M. 
Chapoutier / 6- Domaine de Terre 
Ferme 2011 – Paul Jaboulet Aîné 
Côtes du Rhône les Abeilles 2013 – 
Jean-Luc Colombo

Valor Individual: R$ 324,00 (sócio) e 
R$ 421,00 (convidado). 
Inscrição: (21) 2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

reflete na própria linha de produtos. 
O ponto culminante dessa renovação 
se deu em 2016, com a contratação, 
por 10 anos (!), de Pascal Marty para 
comandar sua área de enologia. Os 
primeiros frutos dessa parceria serão 
apresentados por Marty na degustação 
que realizaremos quarta-feira, dia 
18 de outubro. E basta conhecer 
um pouco do extenso currículo de 
Marty para avaliar a importância de 
sua presença, a começar por sua 
associação de muitos anos com o 
grupo Mouton Rothschild. No Chile, 
também como co-gestor e enólogo 
designado pelo Mouton Rothschild 
na joint venture com a Concha Y 
Toro, que resultou no lançamento 
do Almaviva. Ainda no Chile, onde 
acabou fixando residência, Marty foi 
o criador do Lota, vinho que celebrou 
os 150 anos de fundação da Cousino 
Macul. Na degustação do próximo 
dia 18, Marty comentará o trabalho 
que vem liderando e conduzirá a 
degustação de dois espumantes, dois 
vinhos da linha Terras e dois tintos da 
recém-lançada linha “Armando”, que 
homenageia Armando Peterlongo, 
filho do fundador e presidente por 
muitos anos da vinícola gaúcha. Não 
perca essa apresentação exclusiva por 
um dos enólogos mais conceituados 
do velho e do novo mundo!

Informações e inscrições: (11) 3814-
7853 | abs-sp@abs-sp.com.br

E EVENTOS

Inscrição: (21) 2421-9640 | abs@
abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
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A maior degustação do ano acontece no dia 28 de outubro, um sábado, no Hotel 
Unique, em São Paulo, com ícones do mundo do vinho para comemorar os 12 
anos da revista ADEGA; vagas limitadas. Uma ocasião especial e única, com 
degustações de alguns dos grandes ícones do mundo do vinho apresentados 
pelos produtores e degustados com gente que ama e sabe de vinho. Em sua 
3a edição, o International Tasting já faz parte do calendário das grandes 
degustações anuais do Brasil e este ano acontecerá no dia 28 de outubro, um 
sábado, no hotel Unique, em São Paulo. Com vagas limitadas (veja a seguir 
como adquirir seu ingresso), o evento é lançado antes para associados ativos 
do Clube ADEGA e para quem participou das edições anteriores. Quem não 
conseguir vagas para participar vai poder apreciar tudo o que aconteceu no 
Facebook e Instagram da Revista ADEGA e também na cobertura especial na 
edição de dezembro.
  Fruto mais uma vez da parceria entre Revista ADEGA e Associação 
Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP), as degustações acontecerão 
com a participação de embaixadores das vinícolas produtoras dos vinhos 
escolhidos para o evento. 
A prestigiada sommelière Gabriela Monteleone, diretora da Studio Coltrane, 
estará novamente à frente dos serviços de vinho do evento emprestando sua 
experiência de mais de uma década, com passagens por restaurantes como 
Pomodori, Gero e D.O.M..
O Internacional Tasting 2017 acontece no sábado, dia 28 de outubro, no Hotel 
Unique, na cidade de São Paulo. Associados do Clube ADEGA e participantes de 
edições anteriores recebem 20% de desconto. Assinantes da Revista ADEGA têm 
10% de desconto. Para mais informações, contate-nos pelo e-mail concierge@
clubeadega.com.br Associados da ABS-SP também têm 10% de desconto e 
devem solicitar seu cupom pelo e-mail fabiana@abs-sp.com.br
ÍCONES SELECIONADOS E GRANDES PERSONALIDADES - Será um sábado 
inesquecível. “Neste ano vamos implementar a sugestão de alguns participantes 
e concentrar as quatro degustações no sábado, para que o domingo seja 
aproveitado para o turismo por todos que vêm de fora de São Paulo”, diz 
Christian Burgos, publisher da revista ADEGA.

Os participantes terão a oportunidade de degustar grandes ícones, conduzidos 
por algumas das mais renomadas personalidades do mundo do vinho. Neste 
ano, as personalidades e seus ícones são:
CHATEAU DE BEAUCASTEL - François Perrin, nomeado pela Revista Decanter 
como “Homem do Ano” em 2014, no 30º aniversário da premiação que 
reconhece anualmente pessoas que tiveram contribuição marcante no mundo 
do vinho. O proprietário do Château de Beaucastel nos brindará com uma 
seleção incrível, apresentando pessoalmente seus vinhos.
ALMAVIVA - O também francês Michel Friou, enólogo do ícone Almaviva, vem 
conduzir uma degustação de safras que ele mantém em segredo e selecionou 
especialmente para o evento
QUINTA DA BOAVISTA - É um novo ícone do Douro que conquistou a atenção 
da crítica especializada nos últimos anos. Um projeto ousado do empresário 
brasileiro Marcelo Lima e do encantador jornalista inglês Tony Smith que 
compraram a renomada Quinta da Boavista.
TAYLOR´S - Depois que um de seus vinhos emocionou os participantes da 
segunda edição do International Tasting convidamos nosso amigo Fernando 
Seixas da Taylor’s a voltar e conduzir uma degustação vertical de quatro 
colheitas do vinho que inaugurou a categoria Very Old Port Tawny de 50 anos.
PROGRAMAÇÃO - Este é nosso programa de degustação para o sábado, dia 
28 de outubro, disponível para 40 participantes. O evento acontecerá no Hotel 
Unique, que fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4700, no Jardim Paulista, 
São Paulo (SP). Sábado, dia 28 de outubro
9h45 às 11h45 - Abertura e primeira degustação com Michel Friou, Almaviva
12h00 às 13h45 - Tony Smith, Quinta da Boavista
14h00 às 15h00 - Almoço
15h30 às 17h45 - François Perrin, Château de Beaucastel
18h00 às 20h30 - Fernando Seixas, Taylor’s Port e Encerramento
PREÇOS* O International Tasting 2017 prevê a participação nas quatro 
degustações além de coffee break e almoço. Valor: R$ 2.936,00 (dois mil, 
novecentos e trinta e seis reais) Associados do Clube Adega e edições anteriores 
têm 20% de desconto: Valor: R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e 
nove reais). Solicite seu código de desconto exclusivo pelo e-mail: concierge@
clubeadega.com.br. Assinantes da Revista ADEGA têm 10% de desconto. Valor: 
R$ 2.642,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais). Solicite seu código 
de desconto exclusivo pelo e-mail concierge@clubeadega.com.br Associados 
da ABS-SP também têm 10% de desconto e devem solicitar seu código de 
desconto pelo fabiana@abs-sp.com.br . “A parceria da ABS-SP no evento 
garante desconto especial para todos os associados da ABS. Vagas limitadas” 
*O ingresso dá direito às quatro degustações e também ao coffee break e 
almoço do sábado. As vagas são limitadas. O preço do ingresso pode ser 
parcelado em até 3x sem juros no cartão de crédito.
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O Projeto Aproxima, com a coordenação de Eduardo Maia e Márcio 
Oliveira e em parceria com o Ponteio Lar Shopping, vai realizar mais uma 
edição do Uaine Night, agora muito mais exclusiva!!!

Nesta edição, estaremos em um local inédito, lindo, com muito conforto 
e de altíssimo nível: espaço Sua Sala, no Ponteio Lar Shopping (entrada 
por dentro do shopping).

Vamos reunir as principais importadoras de vinhos da cidade, rótulos 
dos principais países produtores (em taça ou garrafa) e os melhores 
restaurantes, chefs e bares, que vão preparar pratos especiais para 
harmonizar bem com os vinhos disponíveis. O clima do Uaine Night fica 
completo ao som do melhor jazz, com bandas e DJ se apresentando.

Dia 20/10 - 18h à 0h

Dia 21/10 - 18h à 0h

Convites limitados!

Valor do convite: R$ 60,00 para cada dia (inclui uma taça especial para 
usar durante o evento e uma dose de vinho a sua escolha)

Adquira seu incresso no Sympla: https://www.sympla.com.br/uaine-
night---ponteio-lar-shopping__198918

https://www.sympla.com.br/uaine-night---ponteio-lar-shopping__198918
https://www.sympla.com.br/uaine-night---ponteio-lar-shopping__198918
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AGENDA:
SAVE THE DATE

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES - VINHOS DO RHÔNE X VINHOS DO 
MUNDO

30/10/2017 - 20:00

 Uma bela degustação, orientada por Márcio Oliveira, para comparar 
vinhos de mesma uva produzidos na região francesa e em outros países. Serão 
degustados sete rótulos: 1) uva:  MARSANNE - CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône 
Villages Valréas Blanc 2013  X  DE LUCCA Marsanne Reserva 2016 (Uruguai). 
2) uva: GRENACHE: LA MONARDIÈRE Vacqueyras  Les 2 Monardes 2013  X  
ALDONIA 100 2011 (Rioja – Espanha). 3) uva: SYRAH: MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010  X  TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014  (Nova Zelândia)  
X  POLKURA Syrah 2011  (Chile). Após a degustação os interessados poderão 
adquirir as garrafas com 20% de desconto. Vinhos que serão degustados: 1) 
MARSANNE CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône Villages Valréas Blanc 2013 e DE 
LUCCA Marsanne Reserva 2016. 2) GRENACHE LA MONARDIÈRE Vacqueyras  
Les 2 Monardes 2013 e ALDONIA 100 2011. 3) SYRAH MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010, TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014 e POLKURA Syrah 
2011. Valor da Participação Individual: R$ 200,00. 

Local do Evento: PREM1UM WINES – Rua Prof. Estevão Pinto, 351 – Bairro Serra.
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: (31)3282-1588 com Yasmina ou Norah (31) 
99122-6170. VAGAS LIMITADAS A 12 PARTICIPANTES. *A vaga será garantida 
somente mediante pagamento. Caso o pagamento não seja realizado dentro do 
prazo previsto a inscrição será cancelada automaticamente. * Cancelamentos 
com efetiva devolução do dinheiro serão aceitos em até 72 horas antes do 
evento. * Compras feitas após a degustação terão desconto de 20%. * Desconto 
não cumulativo com outras promoções.

SBAV - SP
CURSO DE VINHOS FRANCESES

A PARTIR DE 07/11/2017- 20:00 H

Com o prof. Aguinaldo Záckia Albert – Formado pela École Du Vin de Bordeaux. 
Totalmente apostilado – Degustação de 14 vinhos. A história da vinha e do 
vinho na França, suas uvas, seus terroirs, a leitura correta de seus rótulos, as 
denominações de origem controladas e os múltiplos estilos de seus vinhos. 
Embarque nessa viagem fascinante pelo país que representa, como nenhum 
outro, o espírito do vinho, degustando alguns dos melhores vinhos das mais 
importantes regiões produtoras gaulesas.

Programação: 
Aula 1: 07/11/17 – 3ª feira – 20:00 => Introdução aos Vinhos Franceses.
Regiões: Regiões de Bordeaux e Loire
Degustação de 4 vinhos acompanhados de pães, queijos, frios

Aula 2: 09/11/17 – 5ª feira – 20:00
Regiões:  Bourgogne, Champagne e Alsace
Degustação de 5 vinhos acompanhados de pães, queijos e frios

Aula 3: 14/11/17 – 3ª -feira – 20:00
Regiões: Rhône, Provence e Languedoc-Roussillon
Degustação de 5 vinhos acompanhados de pães, queijos e frios

Data:  07, 09 e 14 de Nov. Horário: 20 horas

Valor do investimento: R$ 760,00 (em 2 X)

AULAS AVULSAS – R$ 260,00 com apostila total.

Mínimo de 10 e Máximo de 20 participantes por Grupo. Local: Sede da Sbav/SP, 
Rua Cincinato Braga, 321 – 4º andar – Bela Vista (Próximo ao metrô Brigadeiro). 
Estacionamento no local: R$8,00.

Reservas – (11) 3814 7905/ 98247 9721/ 3287 1703

www.degustadoresemfronteiras.com.br I www.sbav-sp.com.br
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LAS MORADAS DE SAN MARTIN 2016 – VINHOS DE MADRI -  ESPANHA

 Com uma vinha privilegiada de 21 hectares, a 850 metros acima do nível do mar, rodeada por pinheiros, 
carvalhos e plantas aromáticas - Las Moradas tem sido uma das vinícolas pioneiras para mostrar o potencial das 
garnachas na sub-área de San Martín de Valdeiglesias. A bodega nasceu em 1999, na vertente madrilhenha da 
Serra de Gredos, para recuperar los vinhedos centenários de Garnacha plantados no século XII. Para os vinhedos de 
Albillo Real, os sanmartineños o chamam de Tempranales, por sua maturação precoce. Este ano foi acentuado ainda 
mais, colhido na primeira semana de agosto para evitar a queda da acidez. Este calor criou vinhos mais aromáticos 
e de grau alcoólico superior.
 A uva Albillo recebe nomes diferentes (muitas vezes associados a diferentes cepas): albilla, beco de Cebreros, 
beco de Madri, albillo de Toro, albillo castelhano, branco do país, castelhano, albarin branco, albilla de granada, 
albalo de huebla, castellano branco, país branco, salsa de albillo, picapol, torrontés. Existem cinco variedades 
que têm a palavra albillo como parte de seu nome: Albacete albino, krimskii albillo, albino alongado, albino real 
e albino real de Granada. De todos eles, apenas a verdadeira variedade de beco também é chamada de albillo. 
Curiosamente, o termo albino preto é usado de forma sinônima como tempranillo. 
 A Albillo é a principal variedade na Denominação de Origem Vinhos de Madri. Na segunda metade do século 
XVI, o vinho de San Martin, feito com albillo, era muito popular na corte de Madri, e valia mais que um florim. A 
primeira menção escrita do albillo foi realizada no trabalho Agricultura geral (1513) de Gabriel Alonso de Herrera. 
Neste trabalho descreve o vinho desta variedade como “cor e sabor muito claros, gentis”.
Notas de Degustação: Um vinho de cor amarela clara, muito frutado e levemente doce. 100% de uva Albillo Real 
colhida manualmente à noite para evitar as horas mais quentes do dia. A fermentação é realizada com leveduras 
nativas e com uvas sem desengaçamento. Passa 6 meses em barricas de carvalho francês usado com capacidade de 
300 e 500 litros, sendo que 25% do vinho faz a fermentação maloláctica. Engarrafado sem clarificação ou filtração. 
Um paladar denso, bem estruturado, com acidez média e ótima cremosidade.  
Reconhecimentos: 91 pontos Guia Peñin (2015).
Estimativa de Guarda: Minha recomendação é bebê-lo jovem, mas a guarda recomendada pela Bodega é até 7 
anos.
Notas de Harmonização: tartar de salmão, lascas de bacalhau. Servir entre 7 a 8°C.
Onde comprar: Ainda não tem importador para o Brasil. Foi bebido durante viagem pela Espanha.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 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. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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GRAN FONDILLON RESERVA FAMÍLIA BROTONS 1964 – BODEGAS 
CULÉBRON – D.O. ALICANTE – VALENCIA – ESPANHA

 Esta Bodega foi fundada em 1950 por Don Francisco Brotons Alfonso e passa de geração em 
geração da família até hoje. Dedicado desde seu início à produção de vinhos a granel (Cubas, Botas, 
Barricas...) na década de 90 modernizaram a adega para produzir vinhos de qualidade.
 A modernização da adega resultou em tanques de aço inoxidável com controle de temperatura, 
barricas de carvalho, tubulações e máquinas em aço inoxidável foram os protagonistas desta 
transformação e passaram da produção a granel para a produção de vinhos monovariáveis (Syrah, 
Merlot, Tempranillo e Monastrell), bem como os blends de Syrah-Merlot e Syrah-Monastrell. Apesar da 
modernização de suas instalações, não renunciaram ao caráter tradicional dos vinhos de Alicante, uma 
vez que foi uma das chaves para obter um produto estelar, como o Fondillón de 1964 ou o Fondillón 
Monastrell 1970 e 1982.
 No interior da província de Alicante, na região do Medio Vinalopó, as vinhas de uvas monastrell 
elaboram um vinho que, de acordo com os especialistas, é mencionado por Shakespeare e Alexandre 
Dumas em suas obras, o Fondillón. Talvez uma das características mais curiosas deste vinho de tantas 
glórias é que estava para desaparecer comercialmente na primeira metade do século XX.

Notas de Degustação: Não é todo dia que se bebe um vinho de 53 anos em estado perfeito de 
conservação, por uma guarda cuidadosa. Parte de sua longevidade é explicada por ser um tinto semi-
doce, que acompanha a mesa muito bem, e nas festas de Natal é um complemento perfeito de doces 
típicos. Um vinho brilhante, rubi claro intenso, muito frutado e doce. 100% Monastrell. As uvas são 
sobrematuradas, ou até mesmo passificadas por algum tempo sob o sol inclemente do Alicante, com 
o objetivo de aumentar a concentração de açúcar. Depois são levadas a fermentar e maturar por até 
8 anos em tonéis de carvalho. O resultado é um vinho deliciosamente fino e elegante, com aromas 
de especiarias doces, passas, figos secos, amêndoas, ervas como tomilho, alecrim, salvia. Grande 
complexidade aromática e um paladar denso, bem estruturado, com excelente acidez. 

Reconhecimentos: 94 pontos Guia Peñin (2015).

Estimativa de Guarda: 53 anos e estava perfeito! Por quanto tempo mais estaria bem? Quando 
saber se vamos encontrar uma segunda garrafa?

Notas de Harmonização: a sopa de cebola casou-se perfeitamente com as notas doces do vinho. 
As sugestões de harmonização são queijos azuis (tipo Cabrales, Roquefort, Stilton, Gorgonzola, etc.). Além disso, como vinho doce e sobremesa, podemos 
acompanhar, é claro, um bom nogat ou sobremesas com um chocolate de qualidade. Servir entre 10 e 12°C.

Onde comprar: Ainda não tem importador para o Brasil. Foi bebido durante viagem pela Espanha.
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  Retornando recentemente de um Roteiro pelos passos de Dom Quixote, vou relatar o que vi, comi 
e bebi numa Espanha iluminada por muito sol. Este sol inclemente que mantem La Mancha há 5 anos sem 
uma única gota de chuva.
Ao longo dos 14 dias de viagens, entre almoços, visitas a Bodegas com degustações de vinhos e jantares 
conhecemos 84 rótulos diferentes. Se a quantidade não impressiona, em relação a Roteiros por Bordeaux 
com degustação de até 180 rótulos no mesmo prazo, o programa foi recheado de um profundo conhecimento 
da arte e cultura espalhola, com visita a importantes museus, catedrais, monumentos e sítios.
  Dom Quixote é um dos livros mais populares de todos os tempos. Estima-se que só esteja atrás da 
Bíblia no ranking dos best-sellers mundiais. Já foi traduzido para mais de 50 línguas e pode ser lido online 
gratuitamente. O clássico narra a vida de um fidalgo obcecado por histórias de cavalaria que abraçou a 
loucura para viver aventuras fantasiosas. A obra teve diversos desdobramentos no rádio, televisão, cinema 
e teatro em todo o mundo. Um dos mais populares é o musical da Broadway O Homem de la Mancha, que 
no Brasil ganhou adaptação livre com roteiro de Miguel Falabella. 
  Com mais de 400 anos desde o lançamento, a obra e seu autor são envoltos por diversas 
curiosidades. O livro foi lançado em duas partes. A primeira em 1605, e a segunda, dez anos depois. Nesse 
intervalo, uma continuação não autorizada foi publicada por um autor de pseudônimo Alonso Fernández 
de Avellaneda, cuja verdadeira identidade até hoje não é conhecida. Miguel de Cervantes, entretanto não 
curtiu esta continuação. A versão o teria motivado a escrever a morte do protagonista, para que outros não 
pudessem continuar sua trama. Na segunda parte real oficial, o autor aparece na história – ele, Quixote e 
os outros personagens leram o primeiro livro, e também a falsa continuação.
 Quando a primeira parte da sua obra-prima foi publicada, Cervantes tinha 58 anos e muita coisa mesmo 
para contar. Serviu o exército espanhol, participou da Batalha Naval de Lepanto, teve a mão esquerda 
inutilizada em combate e, aos 28 anos, foi feito refém por piratas turcos. Escravizado, tentou fugir sem 
sucesso, e só foi libertado cinco anos depois, quando o resgate foi pago (500 ducados de ouro). O livro 
Cervantes in Algiers: A Captive’s Tale, de María Antonia Garcés, analisa que o período em cativeiro foi 

crucial para a narrativa do autor. Mais tarde, Cervantes ainda foi preso por dívidas. Morreu aos 68 anos, em 1616.
 A versão em espanhol do livro tem cerca de 1000 páginas (em português, são mais de 1500!). Isso não impede que, desde 1997, uma leitura pública em 
voz alta e sem interrupções seja feita pelo Círculo de Bellas Artes de Madrid, na Espanha. Realizado pela primeira vez durante as comemorações dos 450 anos 
do nascimento de Miguel de Cervantes, este passou a ser um evento anual. O Lectura Continuada del Quijote chegou à 21ª edição em 2017. É claro que várias 
pessoas se revezam na tarefa durante as 48 horas de declamação.
 Pelo menos para 100 grandes escritores de 54 países que participaram de uma eleição promovida pelo Instituto Nobel Norueguês em 2002. Eles listaram 
as dez maiores obras da literatura mundial e Dom Quixote recebeu 50% mais votos do que qualquer outro livro. Quem concordaria com a afirmação também 
seria o escritor russo Dostoiévski, que declarou em 1876: “Nada existe de mais profundo e poderoso no mundo inteiro do que essa peça de ficção”.
 Foi assim, entre histórias e lendas que fizemos nossa viagem pelas regiões de La Mancha. A Espanha é um grande produtor mundial de vinhos e tem 

ARTIGOS
A ESPANHA QUE VI, COMI E BEBI – PARTE 1

POR MÁRCIO OLIVEIRA



10VINOTÍCIAS

tradição milenar no cultivo de suas videiras. Acredita-se que a origem do vinho espanhol está associada à época em que os romanos dominaram a península 
ibérica, mas há registros de videiras desde 4.000 a 3.000 A.C. O aprimoramento do vinho espanhol, entretanto, ocorreu somente depois do ataque da praga 
filoxera aos vinhedos franceses, pois alguns produtores franceses migraram para a Espanha e implementaram suas técnicas de vinificação.
 A praga também chegou à Espanha, mas espalhou-se de forma gradativa, pois as regiões vitivinícolas não eram tão próximas quanto na França. Assim, 
o estrago causado pela filoxera na Espanha não foi tão devastador quanto foi na França.
 Apesar da longa tradição, a modernização das técnicas de produção é recente, tendo começado somente na década de 90. De lá para cá muita coisa 
mudou, as regras foram aprimoradas e os vinhos ganharam qualidade e maior controle produtivo. Os brasileiros, entretanto, costumam beber pouco vinho 
espanhol quando comparado com outros do Velho Mundo e este foi um dos motivos de escrever esta série de artigos.
 Bem ao centro da Espanha, país com a maior área de vinhas plantadas em todo o mundo e o terceiro maior mercado produtor de vinhos, está localizada 
a região vitivinícola de Castilla La Mancha. Um território com grande extensão de terra quase que completamente plana, sem grandes elevações. É nessa 
macrorregião que se origina quase 50% do total de litros de vinho produzidos anualmente na Espanha. O nome “La Mancha” tem origem na expressão “Mantxa” 
que em árabe significa “terra seca”, o que de fato caracteriza a região. La Mancha é a maior área vitivinícola contínua do mundo, abrangendo 182 municípios, 
num vinhedos que corresponde a 52% do vinhedo espanhol e 13% do vinhedo europeu, o que não é pouca coisa!
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“O RESGATE DE PRÁTICAS 
ANTIGAS”- JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 13/10/2017

 A busca por vinhos cada vez melhores, 
preocupação de todo produtor obstinado, 
não passa necessariamente por alta 
tecnologia, invenções mirabolantes ou 
máquinas sofisticadíssimas. Ao contrário, é 

cada vez mais frequente a retomada de práticas antigas, deixadas de lado face 
ao aparecimento de equipamentos “modernos” criados para acabar com as 
incertezas e resolver os inconvenientes com menos trabalho. Não há dúvida 
que muitas dessas engenhocas contribuíram para eliminar defeitos comuns em 
vinhos do passado, mas também concorreram para uniformizá-los. Resgatar 
tradições é um dos aspectos positivos do mundo do vinho na atualidade, ao 
menos no segmento não globalizado.
Quem for a Portugal, por exemplo, não deve estranhar nem achar que os 
produtores portugueses pararam no tempo ao se deparar com velhos lagares 
ainda em uso, e neles o processo de fermentação se desenvolvendo com as 
uvas pisadas a pé. Está provado que, com boa matéria-prima - sem ela tudo 
que está sendo aqui descrito não faz sentido -, o uso consciente do lagar dá 
margem a que se consiga extrair mais e melhor das uvas, originando tintos mais 
concentrados e complexos sem que isso os torne menos frutados e com taninos 
duros. O detalhe é o controle de temperatura, obtido com placas refrigerantes, 
o que outrora não existia. Esse expediente é utilizado para elaborar alguns dos 
melhores tintos portugueses (e Vinhos do Porto).
Já para os vinhos brancos, equipamento é um elemento importante para 
se alcançar um bom patamar de qualidade. Nesse sentido, foi um grande 
avanço o aparecimento das prensas pneumáticas, dotadas de uma manta de 
vinil interna, que, ao não esmagarem as sementes nem agredirem as cascas, 
permitem extrair sucos mais puros, assim como as cubas de aço inox, que 
possibilitam um controle preciso de temperaturas - mais baixas que os tintos, 
ao redor de 18°C, necessárias para manter o caráter frutado. Não que dizer 
que a fermentação em barricas, tradição secular dos (grandes) brancos da 
Borgonha, tenha sido colocada de lado. A técnica permanece intocável e os 
vinhos ganharam mais expressão com prensagens de melhor qualidade. 
Para vinhos tintos, por outro lado, em vez de tecnologia, o que conta é 
sensibilidade e muito trabalho. Assim, vários equipamentos usados antigamente 
estão sendo reincorporados, dando um aspecto meio “retrô” às cantinas atuais. 
A diferença é que por trás da aparência antiga há uma série de inovações que 
tornam possível aproveitar as técnicas boas do passado sem suas incertezas. A 

bem da verdade, é (quase) tudo novo com jeitão de antigo. 
O advento dos “vinhos de garagem”, expressão criada em meados dos anos 90 
para designar tintos e brancos produzidos com esmero em pequenas quantidades 
(e preços elevados), trouxe de volta as tradicionais cubas de madeira para a 
fase de vinificação, desbancando as até então dominantes cubas inox. A rigor, 
além de não ser necessário grandes artifícios para controlar a temperatura de 
fermentação de tintos - em volumes não elevados, o equipamento interno para 
resfriamento pode se resumir a uma espécie de serpentina, formada por dutos 
espirais, onde circula água gelada -, um dos fatores que contribuíram para 
tirar do esquecimento essas cubas de madeira foi o fato de elas protegerem o 
vinho de choques térmicos pela sua inércia e melhor capacidade isolante.
O conceito de inércia térmica também está por trás da redescoberta das cubas 
de concreto, bem diferentes, no entanto, daqueles enormes reservatórios 
usados antigamente para fermentação e armazenagem, e que ainda fazem 
parte da decoração de muitas vinícolas centenárias. Com ou sem revestimento 
interno em epóxi, um critério polêmico (a resina facilita a limpeza, impedindo 
contaminações, mas não permite que o líquido “respire”), elas obedecem à 
receita dos pequenos volumes, como as atuais de madeira, mas oferecem 
como vantagem mais liberdade para conceber formatos especiais. É o caso do 
Château Cheval Blanc, celebrado premier grand cru classe de Saint Emilion, 
que na sua nova sede, inaugurada em 2011, implantou 52 cubas de cimento 
que lembram uma grande ânfora, mas com corte quadrado.
Há, ainda assim, produtores que vão mais longe nesse “retorno às origens”, 
buscando referências na Geórgia, onde teve início a história do vinho. É lá que 
Josko Gravner, um dos mais prestigiados nomes do Friuli, nordeste da Itália, 
se inspirou para moldar seus atuais tintos e brancos, estes principalmente. 
Tal como era feito na época, os vinhos desenvolvem um longo processo de 
fermentação com as cascas em ânforas de terracota, peças que Gravner vai até 
lá, pessoalmente, escolher.
Sem abdicar de suas linhas de vinhos mais comerciais, muitos produtores de 
médio e grande porte têm se voltado à elaboração de rótulos mais artesanais, 
mostrando que são capazes de atender também a consumidores mais exigentes.
Com essa intenção, a sobejamente conhecida Herdade do Esporão, uma das 
vinícolas pioneiras da fase moderna do Alentejo, implantou recentemente uma 
adega de vinificação à parte para produzir seus brancos e tintos especiais.
Diferentemente da unidade mais industrial, de onde saem quase 15 milhões de 
garrafas por ano, construída a poucos passos do restaurante gourmet - um dos 
mais elogiados do Alentejo -, nas novas instalações o que se vê são ânforas, 
lagares e cubas de concreto especialmente desenhadas. É outro conceito, mais 
à moda antiga, que os vinhos ali produzidos refletem com fidelidade. * Jorge 
Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal 
Valor Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.
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  “DESCOBERTO COMPLÔ 
DOS CRÍTICOS DE VINHO”- 

POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA -13/10/2017

 Uma recente matéria no blog Wine 
Curmudgeon, de Jeff Siegel (www.
winecurmudgeon.com ) analisa um estudo 
muito interessante.

 Segundo dados compilados de mais de 40 anos, desde 1970 até hoje, 
os críticos de vinho favorecem os vinhos tintos em detrimento dos brancos. 
Independente de preço, safra, uva ou região, a média de notas obtidas por 
tintos superam a dos brancos. Um complô não organizado em favor dos tintos?
 O estudo é do PhD Suneal Chaudhary e analisou mais de 64 mil notas 
de vinhos desde 1970.
Entre outras coisas os números mostraram que:
- Há mais tintos pontuando acima de 90 pontos que brancos
- Há mais brancos pontuando abaixo dos 90 pontos que tintos
- Tintos tem 1,2 vezes mais chance de serem pontuados acima de 90
- Preços dos tintos subiram rapidamente apos receberem 90 pontos ou mais
- Tintos medianos muitas vezes custam mais que brancos com pontuações altas
 Em uma cruzamento de notas de diferentes críticos há convergência no 
fato do vinho estar acima ou abaixo de 90 pontos, mas no caso do vinho estar 
acima de 90 pontos a variação de nota entre diferentes críticos é grande.
 Como um grande apreciador de vinhos brancos que sou (sem desprezar 
os demais tipos), só lamento a falta de bom gosto dos críticos norte-americanos.

Veja o estudo completo em:
https://www.dropbox.com/s/lp8zma9o955qcgl/scoresproject.pdf?dl=0

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

“VINHO OVERTURE DEVERIA SER UMA 
ABERTURA, MAS VIROU UMA ÓPERA 

INTEIRA” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA
ESTADÃO - PALADAR - 11/10/2017

 
 Em música, o termo overture diz respeito à abertura de uma peça 
sinfônica ou ópera maior que, com o passar dos anos, acabou tomando vida 
própria. Overture é também o nome do irmão caçula do Opus One, o vinho 
mais valorizado produzido na Califórnia.
 Seria uma abertura para a grande estrela, nascida da parceria entre o 
Barão Philippe de Rothschild, de Bordeaux, e o produtor de Napa Valley, Robert 
Mondavi. Acontece que ele também ganhou vida própria e virou obsessão do 
wine hunter Vicente Jorge, da Wine.com.br, que o perseguiu durante os cinco 
anos em que duraram as negociações para trazê-lo ao País. Há cerca de um 
mês, Jorge finalmente alcançou seus objetivos e recebeu o lote de 900 garrafas 
do vinho que hoje é vendido a R$ 999 no site (contra até R$ 4,5 mil do irmão 
mais velho Opus One). 
 Como o primogênito, o Overture é um corte clássico bordalês, de Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot e Malbec. Passa 18 meses em 
barrica francesa e descansa outros 18 em garrafa antes de ir ao mercado. É 
feito com as uvas da segunda divisão, aquelas que não são excelentes para 
entrar no Opus One e, por isso, nem todo ano é produzido. Podem entrar nele 
também vinhos reserva de outras safras, portanto pode-se dizer que é um corte 
de castas e de anos. Isso explica a opção de não safrar o vinho, o que torna 
a guarda um enigma. Vicente garante que fica excelente com cinco anos de 
idade, mas como comprovar seu nascimento?
 Provei o vinho do lote que chegou agora ao portfolio da Wine.com.br. Já 
estava incrível, com muita fruta negra madura, ecos de especiarias, de tabaco, 
uma descoberta a cada nova aspirada. Na boca, mais que elegância, usaria 
o termo donaire. Mil reais parece uma loucura para um “segundo vinho”. A 
única justificativa plausível seria a vida própria desta abertura.

https://www.dropbox.com/s/lp8zma9o955qcgl/scoresproject.pdf%3Fdl%3D0%0D
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  “POR QUE COMER OS CLÁSSICOS ?”
- POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 15/10/2017

 
 Estou parafraseando, sem pudor, o título de um ensaio de Italo Calvino 
sobre a literatura. Ele se pergunta “o que é um clássico?”. Uma obra que 
é relida sempre, através de gerações? É a resposta fácil. Leia Shakespeare, 
“Ricardo 3º” por exemplo, e estão lá elementos de vilania, traição, maldade e 
alguma redenção que podemos enxergar em todas as épocas (dos poderosos 
de toda parte a Frank Underwood).
 Mas e receitas? Cada um tem sua lista e a palavra virou um conceito 
ônibus, cabe tudo. Eu acho farofa, salpicão e frango assado os classicões 
domingueiros. Mas tente falar sobre o assunto e o consenso some. Hoje, nas 
mesas mais gastroengajadas se briga mais por causa de negroni e carbonara 
que por política ou futebol, que eram os assuntos tabus da vida toda. Cada 
discussão que eu olho e desacredito: estão mesmo batendo boca a respeito de 
um macarrão e um drinque? Estão.
 Quando me mudei para a cidade, estavam estabelecidos o que eram os 
clássicos paulistanos, o bauru do Ponto Chic, a pizza da Castelões, a feijoada do 
Bolinha e o polpetone do Jardim di Napoli. A lista é maior, não vou me esforçar 
em lembrar todos. Levei muito tempo para poder comer o polpetone (razões 
autobiográficas de falta de dinheiro). E quando consegui, bela decepção. Era 
seco, sem sabor, caro.
 Foi ali que comecei a pensar sobre a fama de pratos, eles têm em comum 
serem indiscutíveis, apesar de sofrerem, como tudo mais, altos e baixos. 
Eu estreei no prato num período de baixa total, mas toda vez que dizia ter 
detestado a comida, quase era expulso da cidade, quebrando um pacto de 
polidez, lesando o patrimônio gastronômico da sociedade.
 O tempo escorreu, esqueci do assunto. Voltei esse ano a comer polpetone. 
E tudo mudou, estava reluzente, saboroso, com um molho de tomates brilhante, 
farto recheio, um clássico no final das contas.
 Clássicos são as receitas de outra época, que continuam nos cardápios, 
mesmo que em mudança constante, pois os produtos, os cozinheiros e os clientes 
mudam. Saem da esfera do julgamento, ganham uma atemporalidade, são 
anacrônicas no sabor, enormes, sem vergonha alguma de serem alimentícias, 
fartas, operísticas. Ocupam o prato e a alma e não importa se estão na melhor 
fase, continuam no panteão.
 O La Casserole é unanimidade, uma das poucas que sobram. Atravessou 
vários desertos, o de altos e baixos na cozinha, o da impenetrabilidade da 
região. Lembro de descer do táxi quase escoltado para entrar no salão. Como 
não sou crítico, nem historiador, mas apenas um apetite diletante, continuei 

indo lá, apesar de sentir tristeza quando os pratos não brilhavam.
 Fui para a coluna, recentemente, e me lembrei de um frase do especialista 
em vinhos inglês, sir Hugh Johnson. Nas suas memórias, um dos melhores 
livros sobre vinhos, pois não fala nada de taninos e leveduras e tudo de sua 
vida de hedonista, num momento, ele bebe um vinho do Porto excelente e 
suspira: “toda vez que tomo Porto lamento não fazê-lo com mais frequência”.
 Foi o que se passou comigo no La Casserole, comi tão bem que fiquei 
chateado por não ir lá comer uma vez por semana comer.
 Gosto muito do mais famoso prato da casa, o gigot d’agneau com 
feijões brancos, que estava uma perfeição. Só que não resisto ao convite do 
“submundo” da cozinha, a dobradinha e os rins. A primeira, as “tripes” são uma 
velha paixão, é a gaita de foles da comida, não tem meio termo, e a maioria 
detesta. Comida com textura, aqueles gomos como favos de mel e a parte que 
desfia como peito de frango, mais o sabor intenso. Quando bem executada é 
escolha imediata, no jantar mesmo, não é pesado e estômago não tem relógio. 
Mas dobradinha há em outros lugares, prato igualmente português e muito 
adaptado ao Brasil.
 Já os rins... excessivamente tratados, parecem uma esponja sem sabor. 
No modo contrário, mais ao gosto andaluz, bem, não vou ser indelicado 
dizendo, dá para imaginar como ficam. Na minha vida de onívoro só tenho 
duas coisas que não consigo ingerir, cartilagem de frango e “andouillette”. 
Andouillette (linguiça feita com intestino de porco) sofre do mesmo problema 
dos rins: se tem o gosto do que é, não dá.
 Os rins ao molho beaujolais, na verdade um denso molho de vinho, com 
batatas do Casserole são um clássico.

La Casserole. Largo do Arouche, 346, República, tel. 3331-6283

VINHOS DA SEMANA: 1-) Château des Hartes R$98,18 (Ravin), 2-) La Violette 
Syrah R$93,50 (Decanter), 3-) Moulin de Gassac Syrah R$80,92 (Mistral), 
4-) Château Beaubois R$62 (Delacroix). * valores de referência. Luiz Horta 
- Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de 
Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha de 
São Paulo.
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“ESTARÁ ASSIM EXPLICADA A JABUTICABA ?”
- POR NINA HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 04/10/2017

 
 Precisaria de um estilo próprio para escrever sobre jabuticabeira, que o 
leitor visse e sentisse o gosto da fruta na boca, na hora. Vejam se reconhecem 
a fruta na linguagem dos especialistas: “Myrciaria jaboticaba e Myrciaria 
cauliflora. Apresenta tipos diferentes em diversas regiões. É uma árvore de 
tamanho médio, porte piramidal, vistosa”. Entenderam? Sabem o que é uma 
jabuticaba? Depois explicam a poda e os pulgões. Definitivamente não é assim 
que se explica assim uma jabuticaba.
 Ela é épica. Há que haver uma suspensão de realidade antes de começar 
a escrevê-la com muita reverência. Se aquela árvore negra existe todo o resto 
pode existir. Ver a jabuticabeira é ver pela primeira vez. Ou é o fim do caminho. 
Ou a chegada. O abrigo.
 Diante dela não é possível a discórdia, a negação, a afirmativa. Ela é.
 Da mesa do café enxergo a minha, que plantei num arrepio de mineiridade 
quando já não era provável que a visse crescer. Mas cresceu, e nesse ano seco 
não foi regada. Olhando de perto ela se esforçou, não vai dar um caminhão 
de frutinhas, talvez um prato. Chupei umas tantas que se comportaram como 
todas as jabuticabas. Algumas se mostram bem grandes, você colhe aquelas. 
Subitamente as pequenas desprezadas tornam-se grandes, em comparação 
com aquelas outras pequenas enfezadas. Você, feliz da vida com a descoberta, 
chupa aquelas e eis que as enfezadas já parecem grandes...
 Há conclusões filosóficas sobre a relatividade do tamanho das frutas 
desejadas, até isso se acha numa jabuticabeira.
 E continuam os técnicos: “as folhas são opostas, lanceoladas, mais 
curtas na variedade Sabará (murta no sul de Minas). Nas brotações novas 
são avermelhadas”. Gente, estará assim explicada a jabuticaba? “As flores 
são brancas e quase sésseis, localizadas ao longo do tronco e dos galhos 
amadurecidos.” Meu Deus!
 Ao descrever uma jabuticabeira você tem que ser uma, em absoluta 
fusão com ela, senão não dá. Acho que Pedro Nava conseguiu e Monteiro 
Lobato, de certo modo, também. Pois todos, todos se lembram da música da 
jabuticabeira. Tloc! Pluf! Nhoc! Tloc! Pluf! Nhoc!
 E Pedro Nava: Eram vinte e quatro pés, plantados aos pares, uma ala 
no meio e o encontro ogival de seus galhos fazia uma abóbada toda verde e 
rendada por entre cujos nervos e arquitraves o sol mal entrava. Minha avó, 
como quem distribui prebendas, dava um pé a cada favorito seu - para bel 
prazer e usufruto. Os amigos dos amigos e as jabuticabeiras permaneciam 
forradas, cobertas de jabuticabas, daquela frutificação, daquela coma negra 

enrolada - como se não tivessem sido tocadas. Sobravam, acabavam caindo no 
chão e as negrinhas empurravam tudo para apodrecer junto ao tronco, para 
impregnar a terra, tornar a descer e voltar a subir no outro ano como calda 
incorruptível, como seiva nutriz, circulante e perene. 
 Bom, nem eles. Pegaram uma fração da fruta ou da árvore. Já desconfio 
que não é possível traduzi-la em letras, só retratá-la. Queria mesmo é que 
Caminha a tivesse visto e mandado a descrição ao rei. E tenho certeza que a 
chamaria de cereja preta, ou se estivesse num mau dia de inhame.  Nina Horta 
-  É escritora e colunista de gastronomia da Folha há 25 anos. É formada em 
Educação pela USP e dona do Buffet Ginger há 26 anos.  Escreve às quartas-
feiras.
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“E O MELHOR VINHO DO MUNDO É .... PORTUGUÊS, CLARO ” 
- PEDRO GARCIAS

FUGAS - 30/09/2017

 
 O que este caso dos melhores vinhos do mundo nos mostra é uma relação cada vez mais promíscua entre agências de comunicação e jornalistas. Nem 
de propósito: no penúltimo Elogio do vinho, intitulado “A mentira tem sempre perna curta”, escrevi que a a maioria dos concursos de vinhos é uma farsa e a 
exploração e divulgação jornalística dos prémios uma farsa ainda maior”. “É de arrepiar os cabelos quando se ouve uma televisão ou um jornal anunciar que ‘o 
melhor vinho branco do mundo’ ou o ‘melhor vinho tinto do mundo’, ou ‘o melhor rosé do mundo’, ou ‘o melhor moscatel do mundo’ é português, só porque 
um determinado vinho português foi considerado o melhor de um determinado concurso. Dias depois, voltámos ao mesmo nacionalismo bacoco. “Pela primeira 
vez o melhor vinho branco do mundo é português”, anunciava em título a Dinheiro Vivo, publicação online de economia que é vendida ao fim-de-semana como 
suplemento do JN e do DN. Num fenómeno mimético também muito português, outras publicações de referência e algumas televisões foram atrás da notícia 
e anunciaram o mesmo, com entrevistas na adega ao produtor do vinho, a Ervideira, do Alentejo. 
 Vale a pena recordar o que escreveu a Dinheiro Vivo: “Pela primeira vez um vinho branco português arrebatou a medalha de ouro num concurso onde 
estavam à prova os 16 melhores vinhos brancos do mundo. É o Conde D’Ervideira Reserva Branco e o director geral da adega, Duarte Leal da Costa, ainda 
com dificuldade, apesar de ser o néctar mais premiado da adega, diz: ‘É o melhor do mundo’. O Conde D’Ervideira foi eleito o melhor do mundo no concurso 
mais exigente para vinhos brancos, o Mundus Vini, na Alemanha, onde todos os grandes produtores colocam à prova os seus produtos”. Duarte Leal da Costa, 
um incansável marketeer, sabe, melhor do que ninguém, que é tudo mentira: nem o dito vinho é o melhor do mundo, nem o Mundus Vini é o concurso mais 
exigente para vinhos brancos, nem todos os grandes produtores concorrem. 
 Como se chega até aqui? Ignorância por parte de quem escreveu a notícia seria a resposta mais fácil e óbvia. E não diríamos mentira nenhuma. Mas o 
problema é um pouco mais complexo. Por trás deste tipo de notícias está sempre uma agência de comunicação. O que este caso dos melhores vinhos do mundo 
nos mostra é uma relação cada vez mais promíscua entre agências de comunicação – que se têm vindo a reproduzir como cogumelos- e jornalistas. Promíscua 
mais por culpa dos jornalistas do que pelas agências de comunicação. Por preguiça, associada também a muita ignorância, amizade e receio de perder uma 
fonte de convites para apresentações e viagens, muitos jornalistas limitam-se a reproduzir o que as agências de comunicação lhes enviam — e o que estas lhes 
enviam não são notícias, são manifestos de publicidade e de propagando a um determinado produto ou cliente. 
 No caso do vinho da Ervideira, todos os jornalistas ligados ao vinho devem ter recebido o mesmo press release da agência de comunicação que trabalha 
com aquele produtor alentejano a anunciar o tal prémio do melhor do mundo. No nosso caso, vinha acoplado com uma sugestão de entrevista ao produtor. 
Declinámos educadamente, respondendo que há milhares de vinhos portugueses medalhados todos os anos (no referido concurso Mundus Vini foram cerca de 
300 os vinhos portugueses premiados).
 Desgraçadamente, as agências de comunicação têm vindo a ocupar parte do espaço que competia aos jornalistas, por demissão destes. Mas o problema 
não é exclusivo do sector dos vinhos. É transversal a todos os domínios e, em áreas como a economia, os seus efeitos colaterais são, por vezes, muito mais 
devastadores. No caso dos vinhos, servem apenas para o produtor agenciado vender mais umas paletes de garrafas e reforçar a sua notoriedade. Lembram-se 
do Syrah da Casa Ermelinda Freitas? Aconteceu em 2008 e foi abertura de telejornal. Até o Expresso foi na onda, ao escrever: “O Syrah 2005 da Casa Ermelinda 
foi considerado o melhor tinto do mundo, num concurso internacional que teve lugar em Paris, França”. O vinho esgotou num ápice, na colheita seguinte o 
preço disparou e o nome Ermelinda Freitas tornou-se popular para os portugueses. 
 Nove anos depois, continuamos na mesma, o que abona muito pouco a favor do jornalismo. Infelizmente, a reprodução acrítica dos press releases é 
apenas uma parte do problema - e, neste caso, nem sequer podemos invocar os baixos salários que se pagam hoje aos jornalistas. Mais preocupantes são as 
dificuldades financeiras de todo o sector, que, no caso dos vinhos, deixam os jornalistas cada vez mais dependentes dos convites e dos humores dos produtores. 
Se nos convidam para um fim-de-semana de provas numa quinta fantástica, com refeições sumptuosas, seremos capazes de ser imparciais na avaliação dos 
vinhos? Por mais rigorosos que possamos ser, não tenderemos a exagerar as suas virtudes e a atenuar os seus defeitos? - 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)
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

CARIOCA ORO É ELEITO O RESTAURANTE MAIS PROMISSOR DA AMÉRICA LATINA
 Restaurante do chef Felipe Bronze leva o prêmio “One to Watch” do 50 Best América Latina. O carioca Oro, comandado pelo chef Felipe Bronze, foi eleito 
o restaurante mais promissor da América Latina em 2017. 
 O prêmio One to Watch, anunciado nesta terça-feira, 10, faz parte do 50 Best América Latina, que nomeia os 50 melhores restaurantes da região desde 
2013. A cerimônia desde ano, quando a lista será divulgada, será no próximo dia 24 em Bogotá, na Colômbia. 
 O Oro foi inaugurado em 2010 e ganhou uma estrela Michelin em 2015. Em 2016, ficou brevemente com as portas fechadas para uma reforma. No 
retorno, uma nova aposta: a brasa - a cozinha conta com uma parrilla, um yakitori japonês e um forno de carvão. “O fogo traz um conforto para nós na cozinha. 
 Fico extremamente feliz pela minha equipe, que é a melhor que o Oro já teve”, diz Bronze. O chef também diz que é melhor focar no trabalho do que 
manter uma obsessão por prêmios. “É preciso fazer muito corpo a corpo, viajar promovendo o restaurante. Descobri que é melhor não focar só em ganhar”, 
finaliza. Além do Oro, o carioca é dono do Pipo, que deve abrir filial em São Paulo no início de 2018. 
 Melhor chef mulher. Na categoria de Melhor Chef Mulher ganhou a colombiana Leonor Espinosa, que comanda o restaurante Leo, em Bogotá. O prêmio 
já foi vencido pela brasileira Roberta Sudbrack em 2015. Este ano, ainda será divulgado o chef homenageado pelo conjunto da obra, prêmio vencido no ano 
passado por Claude Troisgros, do Olympe. (Fonte – Estadão –Matheus Prado - Especial para o Estadão – 10/10/2017).
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