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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENGO
OS VINHOS DE ALTURA DE SALTA  

12/05/2018- 19:30

Francisco Brossard apresentará vinhos 
da província de Salta, onde há os 
vinhedos mais altos do mundo.

Valor Individual: R$198,00
Inscrição: (21)2285-0497

SÃO PAULO

SBAV-SP
DEGUSTAÇÃO E CONCEITOS 
BÁSICOS

30/04/2018- 20:00

Curso rápido e prático para quem 
quer saber mais sobre vinhos. A SBAV-
SP tem um curso básico intensivo de 
introduçãoao mundo do vinho, com 
apenas um dia de aula, o workshop 
sobre VINHOS-DEGUSTAÇÃO E 
CONCEITOS BÁSICOS. Nesses 
encontros são abordados temas 
como História da Bebida, os tipos de 
vinho e vinificação, principais países 
produtores e suas regiões, técnicas 
de degustação, compra com base 
nas indicações do rótulo, serviço, 
tipos de taça e harmonização com 
comida. O curso tem por objetivo 
unir a degustação prática à teoria 
de forma simples, clara e objetiva. 
Afinal, aprender degustando é muito 
mais prazeroso e efetivo. A aula terá a 
duração de 3 horas, com degustação 
de 7 vinhos.
VAGAS LIMITADAS! 

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br

ABS-SP
MERLOT: ESTRELA OU 
COADJUVANTE?

02/05/2018- 20:00

Embora seja uma das uvas tintas mais 
plantadas no mundo e a responsável 
por pelo menos um vinho mítico, o 
Petrus, a Merlot nem de longe goza da 
mesma popularidade entre os enófilos 
que a Cabernet Sauvignon. Em geral, 
é considerada mais uma coadjuvante 
de luxo, sobretudo no chamado “corte 
bordales”, do que uma estrela de 
primeira grandeza por seus próprios 
méritos. Isso em que pese o fato de 
produzir vinhos de fácil agrado, quase 
sempre macios e sedutores.
 Avaliar até que ponto essa 
avaliação está correta é a proposta da 
degustação do próximo dia 2 de maio. 
Ela será apresentada e conduzida 
por nossa colega Fernanda López de 
Azevedo, mais um dos novos valores 
revelados pela própria ABS-SP. Para 
essa degustação, foram selecionados 
vinhos à base de Merlot provenientes 
dos quatro cantos do mundo. Serão 
degustados exemplares do Brasil, 
Estados Unidos, Itália e Nova Zelândia. 
Mas, obviamente, não poderia faltar 
um representante do “corte bordalês”, 
nesse caso com predominância da 
Merlot e por sinal que muito bem 
avaliado pela crítica internacional. Não 
perca a oportunidade de participar 
desse verdadeiro tira-teima enológico. 
Inscreva-se logo!

Valor Individual: R$65,00 

ABS-RIO-FLAMENGO
DOURO X ALENTEJO 

03/05/2018- 19:30

Duas das principais regiões vinícolas 
de Portugal têm defensores fanáticos 
de seus vinhos, chegando a discussões 
sem fim sobre quais seriam os melhores 
produtos: Douro ou Alentejo. Para 
acirrar ainda mais essa discussão, 
Ricardo Farias selecionou três vinhos 
de cada região, ilustrando-as de forma 
brilhante. Imperdível!

Valor Individual: R$387,00(sócio) e 
R$503,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497, (21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

(associados), R$45,00 (alunos 
associados) e R$130 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAÇÃO  DOC ABRUZZO

10/05/2018- 20:00

No próximo dia 10 de maio tem 
degustação especial de vinhos italianos 
da vinícola Talamonti localizada na 
região de Abruzzo. Quem vai comandar 
o evento é Rodrigo Redmont, sócio-
proprietário da vinícola.

Valor Individual: R$50,00 
(associados)
R$ 100,00 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br
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VINHOS DA ARGENTINA
22/05/2018 - 20:00

A Argentina é uma das regiões com maior importância na vinicultura atual, o que fez com que se tornasse o 5º maior produtor de vinhos do mundo, além 
de ser uma região vinícola com grande destaque e prestígio em toda a América do Sul. O país possui cerca de 210 mil hectares de vinhedos plantados, além 
de exportar 25% de toda a sua produção anual para o Velho Mundo.  Uma degustação orientada por Márcio Oliveira, Editor do VINOTICIAS, para provar 
os vinhos das várias regiões que compõem o país.
** Após a degustação os interessados poderão adquirir os vinhos selecionados com 20% desconto dentro da mesma semana. 

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

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE

www.premiumwines.com.br/
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BARCA VELHA 1991 – CASA FERREIRINHA – DOURO - PORTUGAL
  
 Nesta última semana tivemos um confronto muito especial num a degustação de Grandes 
Taças – 3 Grandes Vinhos Portugueses...Não era uma avaliação de qual seria o melhor, mas qual 
deles tinha a preferência dos participantes. A qualidade intrínseca desses rótulos não merece nem 
discussão, mas preferência é uma questão de gosto pessoal, subjetivo.
O Barca Velha é simbolo da perfeição é o expoente máximo dos vinhos do Douro, de Portugal e 
está entre os melhores do mundo. É a base sobre a qual assenta a reputação da Casa Ferreirinha 
sendo declarado só em anos realmente excepcionais. 
Leia o artigo sobre o Barca Velha e conheça toda a história degrande vinho.

Notas de Degustação: A cor vermelho rubi apesar dos 27 anos de guarda nos reservava algumas 
belas surpresas. Aromas de frutas vermelhas maduras (amoras, cassis, ameixas) e em compota, 
florais (de violeta e esteva), com notas de especiarias, toque defumado, de couro e tostado bem 
integrados. Uma grande complexidade. Bela acidez, taninos macios e bem integrados com o 
paladar de frutos vermelhos, notas florais persistentes no fundo da taça, num vinho de bom corpo, 
com um final de boca persistente, fino, e muito delicado. Um grande vinho com a delicadeza e 
elegância em detrimento da voluptuosidade...Para alguns críticos e jornalistas, uma das melhores 

colheitas deste ícone português.

Guarda: o vinho já está pronto para consumo, mas arriscaria dizer que chegaria muito bem a uma guarda de 30 anos.

Notas de Harmonização: ideal com pratos de carne assada, caças, empadão de carne, cordeiro à carbonara, queijos saborosos e bem temperados, de médio 
a curados.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: Em BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários – 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! Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

http://www.blog.outono81.com.br/
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QUINTA DO VALE MEÃO 2011 – DOURO - PORTUGAL
  
 Fantástico produtor que, em pouco tempo, se tornou um dos maiores 
nomes de Portugal. Chamado de “Barca Nova”, pois é produzido com uvas dos 
mesmos vinhedos que produziam o Barca Velha.
 Recentemente, foi considerado pela Revista de Vinhos como o melhor vinho 
tinto de Portugal, em uma prova na qual participaram 27 dos maiores tintos 
lusitanos. Quinta do Vale Meão também merece as mais altas notas da Wine 
Spectator para vinhos portugueses como os 97 pontos para a safra 2004 e os 95 
pontos para 2003, entre as mais altas notas para vinhos tintos do mundo. Raro 
e disputadíssimo, é um ícone de minúscula produção.
A uva privilegiada para cultivo nos vinhedos do produtor, na região do Douro, 
é a Touriga Nacional, variedade que passou a ser cultivada a partir dos anos 
80, quando a Quinta do Vale Meão iniciou o plantio de vinhas em solo antes 
submerso pela barragem da Valeira.
 A diversidade do solo nos vinhedos da Quinta do Vale Meão proporciona 
elevada variabilidade de terroirs, garantindo complexidade aos vinhos elaborados 
com uvas que são cultivadas em xisto, granito e aluvião.
Revitalizando a Adega dos Novos e a Adega da Barca velha, a Quinta do Vale 
Meão foi capaz de unir as novas técnicas de produção aos modelos tradicionais 
da vitivinicultura. A Adega da Barca Velha, por exemplo, ganhou novos equipamentos, mas permanece como a casa dedicada ao armazenamento dos reputados 
Vinhos do Porto.

Notas de Degustação: Cor rubi escura. Aromas de frutas escuras maduras compotadas, alcançando um perfeito equilíbrio, de grande profundidade, complexo, 
com muitas nuances aromáticas, sem que nenhum aroma se sobreponha a outro. No paladar é vibrante, num vinho de grande elegância, excelente integração 
da madeira, surpreende pela grande variedade de sabores, com um final de boca muito longo e extremamente prazeroso. Corte das castas: 55% Touriga 
Nacional, 34% Touriga Franca, 6% Tinta Barroca e 5% Tinta Roriz.

Guarda: o vinho já pode ser bebido e a guarda recomenda é por 7 anos após a safra.

Reconhecimentos – 97WS, 96RP, 97James Suckling. Eleito 4º melhor vinho do mundo pela revista norte-americana “wine-spectator”.

Notas de Harmonização: ideal para carnes nobres e de caça.

Temperatura de Serviço: 16 e 18ºC.

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

www.mistral.com.br/
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MOUCHÃO TONEL 3-4 – ALENTEJO - PORTUGAL
  
 Portugal, segundo diversos críticos internacionais, fez os melhores vinhos do mundo na safra de 
2011. O Tonel 3-4 não foge a esta regra e a colheita 2011 produziu o melhor vinho da longa história 
do Mouchão segundo as avaliações do terroir único e da tradição lendária de uma vinícola com 115 
anos. A produção deste rótulo é sempre restrita a dois tonéis, por isso o nome do vinho.
 O vinho Mouchão Tonel Nº 3-4, o expoente máximo dos tintos da Herdade do Mouchão, foi 
distinguido pela influente revista norte americana The Wine Advocate, fundada por Robert Parker, 
com 97 pontos. Esta é a segunda vez que Mark Squires, crítico oficial da publicação, atribui esta 
pontuação a um vinho português não fortificado, a primeira entre os vinhos Alentejanos.
 Este não foi o primeiro encontro entre Mark Squires e o Mouchão Tonel Nº 3-4 2011, o sétimo 
da linhagem desde que começou a ser produzido, em 1996. Contudo, garante o crítico, nunca o 
tinha provado em tão boa forma, ainda que prometa uma grande evolução com o tempo. Segundo Mark Squires, a última colheita deste vinho “tem-me 
impressionado ultimamente confirmando que os seus antecessores têm motivos para estar orgulhosos”.
 Além desta distinção, o Mouchão Tonel 3-4 2011, foi escolhido como Vinho do Ano 2017 pela Revista de Vinhos - Essência do Vinho.
 O Mouchão Tonel Nº 3-4 é produzido exclusivamente à base de Alicante Bouschet, casta com extraordinários resultados no Alentejo. As uvas selecionadas 
são provenientes da vinha dos Carapetos, a mais emblemática da propriedade com vinhas que têm em média 30 anos, plantada pela família Reynolds, pioneira 
da casta Alicante Bouschet em Portugal.
 Após a fermentação em lagares e comprovada a sua excecional qualidade, o vinho é trasfegado para os tonéis nº 3 e nº 4, onde estagia cerca de 30 
meses. Depois de contínua reavaliação e finalmente confirmada a sua qualidade, o vinho é engarrafado e repousa durante um mínimo de 24 meses em 
ambiente climatizado.A produção está limitada às 8.500 garrafas.

Notas de Degustação: Cor rubi escuro, profundo. Aromas cheios de doçura de frutas escuras maduras, com notas balsâmicas levemente mentoladas, notas 
de especiarias, florais e elegante toque de alcaçuz. Paladar encorpado, com taninos macios, com biom frescor, bela complexidade no paladar, bom equilíbrio.

Guarda: o vinho já pode ser bebido. Guarda recomendada entre 2019 e 2051.

Reconhecimentos: Vinho do Ano 2017 pela Revista de Vinhos, 97RP.

Notas de Harmonização: ideal para carnes nobres e de caça.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: ADEGA ALENTEJANA – é representada pelo Antonio Salles –  (31) 99615-2860 - E-mail: sallesmoreira@terra.com.br

www.alentejana.com.br/
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 Desde sua criação por Fernando Nicolau de Almeida em 1952, apenas em 18 safras (1952, 1953, 1954, 1957, 1964, 1965, 1966, 1978, 1981, 1982, 
1983, 1985, 1991, 1995, 1999, 2000, 2004 e 2008) o vinho oriundo de vinhas localizadas no Douro Superior, obteve qualidade suficiente para merecer a 
distinção de ser intitulado um “Barca Velha”. Foram produzidas aproximadamente 18.000 garrafas (em 2004 foram mais de 26.000.
 Quando o vinho nasceu, em 1952, era quase preciso rezar, para que nada falhasse. As condições eram tão rudimentares que só mesmo uma perfeita 
alquimia entre génio e alguma sorte permitiram ao seu criador, Fernando Nicolau de Almeida, cumprir o sonho de elaborar um vinho capaz de se bater com 
os melhores de Bordeaux e da Borgonha.
 Há 60 anos, como escreveu Ana Sofia Fonseca no seu livro Barca Velha - Histórias de Um Vinho, era mais “difícil ir ao Meão do que a Luanda”. O Vale 
Meão, onde nasceu o vinho e o mito, tinha sido o último sonho fundiário de Dona Antónia Adelaide Ferreira, “a Ferreirinha”, que, já no final da sua vida e 
possuidora de uma fortuna colossal, ainda se lançou na tarefa de construir uma quinta de raiz no deserto duriense. 
 Nasceu em 1811, filha de um negociante de vinhos, José Bernardo Ferreira, e de sua mulher Margarida Rosa Gil. No dia 22 de Outubro de 1834 casou-
se com o primo direto Antônio Bernardo Ferreira, eles tiveram dois filhos. Mais tarde seu marido vai para Paris e lá morre, em 1844. Ficou viúva aos 33 anos. 
Foi nessa época que despertou o desejo e a vocação de empesaria.
 Dona Antônia tinha suporte do administrador da Casa Ferreira – José da Silva Torres, que mais tarde se tornou seu segundo marido. Dona Antónia lutou 
contra problemas na região como a doença da vinha, a filoxera. Uma verdadeira guerreira. Visionária, concluiu em 1879 a compra em hasta pública de 300 
hectares de terra virgem à Câmara de Vila Nova de Foz Côa, situados entre um cotovelo do rio Douro, mesmo junto à foz do Sabor, a poucos quilómetros do 
Pocinho. Era uma espécie de derradeiro destino, um lugar perdido no meio do dossel montanhoso do Douro, muito frio no Inverno e abrasador no Verão.
 Em 1886, um ano antes do trem de ferro ter chegado ao Pocinho, Dona Antónia começou a plantar as primeiras vinhas e a construir casas e armazéns. 
No auge da empreitada, chegaram a trabalhar no Vale Meão cerca de mil pessoas. A quinta ficou pronta em 1895. No ano seguinte, “a Ferreirinha” morreu. 
Ao longo da sua vida, a empresária conhecida como “a mãe dos pobres” mostrou-se sempre mais próxima dos necessitados do que dos poderosos e financiou 
estradas, pontes, hospitais e misericórdias, deixando um legado social que quase a santificou.
 Entre o final do século XIX e meados do século XX, a área de vinha foi crescendo no Douro, mas a dureza da região pouco mudou. Não havia as estradas 
que há hoje e uma viagem de carro desde o Porto, onde Fernando Nicolau de Almeida vivia, e o Vale Meão demorava quase um dia. Nesse tempo, o Douro 
era mesmo a terra de todas as alquimias, o lugar onde homens, mulheres e crianças desafiavam as leis da física e da resistência e transformavam xisto e sol 
em vinhos doces e imortais.
 Fernando Nicolau de Almeida sofria mais do que ninguém com o calor do Douro, que considerava “pior do que o de África”. Mesmo assim, sempre que 
ia ao Vale Meão na vindima, não dispensava os ternos engomados e o chapéu de feltro ou palhinha. E, apesar do calor, adorava tomar chá quente e meter-se 
na cama debaixo de vários cobertores de lã.
 Era também um sonhador. A ideia de fazer um grande vinho de mesa do Douro, numa altura em que a região só produzia vinho do Porto, começou 
a dançar na sua cabeça na década de 40. Provador de aromas sem diploma universitário, Fernando Nicolau de Almeida formou-se na sala de provas e nas 
inúmeras visitas que foi efetuando às principais regiões vitícolas do Velho Mundo do vinho. Bordeaux, Borgonha, Rioja, lugares famosos pelos seus vinhos de 
mesa, vinhos que duravam décadas e dispensavam a pisa em lagar, o único método de vinificação usado na altura no Douro. 
 No Château Mayoux, em França, Fernando Nicolau de Almeida percebeu que fermentar o vinho em grandes tonéis de carvalho, em vez de lagares permitia 
conservar melhor os aromas, desde que a temperatura da fermentação fosse controlada. Manter o vinho abaixo dos 30ºC, a linha limite da fermentação, era um 
grande obstáculo, ainda mais numa região tão quente como o Douro. No vinho do Porto não havia esse problema, porque a fermentação é interrompida com 
a adição de aguardente vínica. Mas para conseguir um grande vinho de mesa é necessário que a fermentação seja feita de forma lenta, de modo a aumentar 
o contato pelicular e a extração de aromas, cor e taninos, elementos que dão complexidade, estrutura e longevidade a um vinho.
 Em 1949, numa visita ao Château Calon-Segur, em Bordeaux, Fernando Nicolau de Almeida conheceu um método de refrigeração que podia resolver o 

O BARCA VELHA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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problema da temperatura. Mas não era fácil transpô-lo para o Douro, muito menos para a 
quinta onde, pela qualidade das suas uvas, pretendia fazer o vinho, o Vale Meão, e onde não 
havia sequer eletricidade (só chegou em 1963). 
 Em 1952, apesar do pouco entusiasmo e do muito pessimismo de quase todos os 
responsáveis da Casa Ferreira, Fernando Nicolau de Almeida resolveu finalmente avançar 
para a produção do vinho com que sonhara durante tantos anos. A colheita prometia. No 
Inverno anterior, mandou construir em Gaia uma tina de madeira com um metro de altura 
por um metro de largura. Na véspera de começar a vindima, fez seguir para o Vale Meão 
camionetes carregadas de blocos de gelo envolto em forragem que comprou numa fábrica 
de conservas em Matosinhos.
 Fernando Nicolau de Almeida chegou ao Vale Meão vestido num terno branco de 
linho. Viajara do Porto até à Régua no seu Chevrolet azul-metalizado de duas portas. Na 
Régua, como fazia sempre, contratou um taxista para o levar até à quinta.
 A vindima arrancou em meados de Setembro, com bom tempo. As uvas chegavam 
à adega em cestos de 70 quilos carregados às costas pelos homens mais fortes da roga. 
Eram primeiro desengaçadas num ralador manual colocado em cima de um balseiro e em 
seguida esmagadas e pisadas por dois homens. Quando arrancava a fermentação, o mosto 
era então puxado com uma mangueira para a tina pequena que o “mestre”, inspirado no 
sistema do Château Calon-Segur, mandara construir e onde iam sendo colocados os blocos de gelo, novidade absoluta no Douro. Ao passar pelo gelo, o mosto 
esfriava. Apesar de arcaico, o sistema permitia baixar a temperatura da fermentação e fazer a remontagem do vinho (regar as películas em suspensão com o 
próprio mosto, para extrair cor e taninos e evitar a oxidação da parte mais exposta ao ar). O mosto saía da parte inferior do balseiro diretamente para a tina 
refrigeradora e regressava já fresco ao balseiro pela parte superior.
 Com este método, Fernando Nicolau de Almeida conseguiu estender a fermentação por dez dias. No final, passou o vinho para barricas de carvalho 
nacional de 250 litros, onde completou a segunda fermentação, ao tempo, também desconhecida da maioria dos produtores, a chamada “fermentação 
malolática”, que transforma o ácido málico em ácido láctico e deixa o vinho mais suave.
 E assim nasceu o primeiro Barca Velha. Foi feito no Vale Meão, mas nem todas as uvas eram provenientes desta quinta. Para dar frescura e equilíbrio ao 
vinho, Fernando Nicolau de Almeida juntou uvas compradas a lavradores das partes mais altas e graníticas (com maior acidez) da Meda. A graduação final ficou 
pelos 13,5. O lote era composto por Tinta Roriz (50%), Touriga Nacional e Touriga Franca (40%) e Tinto Cão, Barroca e Tinta Amarela (10%).
 O vinho só saiu para o mercado ao fim de alguns anos e foi um sucesso, passando a marcar presença em cerimónias especiais e nas mesas mais 
abastadas. Nessa década, Fernando Nicolau de Almeida voltou a fazer Barca Velha em 1953, 1954 e 1957. O seu criador era o mais exigente da cadeia de 
decisão. O vinho só seria feito em anos excepcionais, quando a qualidade das uvas atingisse um nível superior.
 Em 1962, a Casa Ferreirinha lançou um segundo vinho de mesa, o Reserva Especial, destinado a reforçar a exclusividade do Barca Velha. Desde então, 
o grande desafio é decidir nas melhores colheitas se o vinho irá ser declarado Reserva Especial ou Barca Velha.
 Nicolau de Almeida teve a última palavra em relação a 12 colheitas de Barca Velha (1952, 1953, 1954, 1957, 1964, 1965, 1966 e 1978, 1981, 1982, 
1983 e 1985), Soares Franco a três (1991, 1995 e 1999) e Luís Sottomayor a três (2000, 2004 e 2008 – que recebeu 100 pontos da revista americana Wine 
Enthusiast). 
 Alguns grandes vinhos são cercados de mitos e histórias curiosas que acabam por torná-los ainda mais reputados e conhecidos. Luís Sottomayor - o 
atual enólogo responsável por sua elaboração confirmou algo muito mais inusitado: existe uma 19ª safra de Barca Velha (1955), desconhecida até mesmo dos 
proprietários da vinícola. 
 Durante os anos que se passaram desde sua criação pelas mãos do enólogo Fernando Nicolau de Almeida, o Barca Velha registrava oficialmente apenas 
18 edições, depois de muita pesquisa nos arquivos da Casa Ferreirinha, finalmente o enólogo Luís Sottomayor veio a público para confirmar que a colheita de 
1955 também produziu um vinho digno do rótulo “Barca Velha”.
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 A história por trás dessa incrível descoberta começou a ser contada num delicioso artigo do jornal português Expresso (21/05/2016), quando sequer havia 
a confirmação de que uma garrafa recém vendida para o comerciante de vinhos Tiago Paulo fosse considerada verdadeira. 
 O mais mítico vinho português de um ano nunca declarado. 1955 não entra na lista de safras declaradas. 
 O mistério bateu-lhe à porta numa tarde de inverno. No exato momento em que um homem de cabelo ralo e verbo denso entrou na sua Loja de Vinhos: 
“Tenho umas garrafas que são capazes de lhe interessar”. Tiago, que há muito aprendera que os melhores vinhos estão onde ninguém adivinha, fez-se ouvidos. 
No mesmo instante, o homem pôs as cartas na mesa: “O meu pai morreu e deixou-me uns vinhos”. Neste legado haviam cinco garrafas de Barca Velha 64, 
mais quatro magnum do mesmo ano. Destacada a amarelo, a mais importante das informações: “E uma de 55 que já lhe mostrei”. 
 O comerciante, ainda novato nos vinhos, teme cair num engodo. Desde que comprou 36 garrafas de Pêra-Manca falsas, agarra-se ao lema: “Prefiro não 
fazer um bom negócio do que fazer um mau negócio”. 
 Mistério Tiago Paulo apostou numa garrafa misteriosa de Barca Velha. O ícone dos vinhos portugueses tem sempre mais procura do que oferta, a produção 
esgota mal chega ao mercado. A empresa rateia o vinho, privilegiando os clientes especiais. A maior coleção de Barca Velha pertence a um empresário brasileiro, 
amante de vinhos. 
 A venda da Casa Ferreirinha à Sogrape e a aposta de Francisco Olazabal no Meão ditaram a mudança do Barca Velha para a Quinta da Leda, em 
Almendra. O vinho foi servido pela primeira vez em 1955, no casamento de uma trineta da Ferreirinha, também ela Antónia Ferreira. A noiva ainda não bebia, 
mas recorda o sucesso, e o rosto admirado dos convidados. 
 O assunto está na lista de prioridades da Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica (ASAE). Domingos Antunes, inspetor responsável pela unidade 
de investigação criminal, apreendeu 110 garrafas falsificadas de Barca Velha e Pêra-Manca, no âmbito da “Operação Premium”. “Os Barcas Velhas mais 
falsificados são o 2000 e o 2004”. 
 Atualmente o vinho é vinificado na adega Quinta da Leda e as uvas são selecionadas e escolhidas à mão e posteriormente são vinificadas e separadas por 
lotes para o processo de maturação. O Barca Velha é produzido com uvas selecionadas do Douro, sendo que nos seus quase 160 hectares de vinha utilizam-se, 
em especial as uvas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz (Tempranillo) e Tinto Cão.
 Touriga Nacional – Uva encorpada, de cor forte, sabor intenso e muito tanino é típico da região do Douro. Usada na fabricação do vinho do porto, 
também é uma uva que produz variedades com muita tipicidade.
 Touriga Franca – Mais leve que a touriga nacional, também é parte da receita do vinho do porto. Usado ainda em tintos secos de mesa da própria região.
 Tinta Roriz-  A mais importante uva de qualidade da Espanha, cultivada nas regiões de Rioja e Ribeira del Duero. Usualmente misturada à garnacha e 
mazuelo. Produz um vinho colorido, com baixa acidez, pouco tâninoso e que envelhece bem em carvalho que lhe confere aromas de tabaco.
 Tinta Cão – Uva de alta qualidade das regiões portuguesas do Dão e do Douro é reconhecido pelo seu caráter apimentado. No Douro é muito usada 
na composição do vinho do Porto. O barca Velha é seguyramente outro daqueles vinhhos que você merece beber antes de morrer !!! Saúde!  (baseado em 
artigos: http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-05-29-O-misterio-da-garrafa  e  https://www.publico.pt/2012/05/27/jornal/60-anos-de-barca-
velha-24582246)

http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-05-29-O-misterio-da-garrafa
https://www.publico.pt/2012/05/27/jornal/60-anos-de-barca-velha-24582246
https://www.publico.pt/2012/05/27/jornal/60-anos-de-barca-velha-24582246
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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

UM ÍCONE DA TOSCANA FAZ 40 
ANOS - POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 27/04/2018

 Embora a notável vocação vinícola da Itália, desenvolvida ao longo de séculos, 
tenha conseguido reunir um arsenal de uvas típicas e exclusivas, só nos últimos 
tempos elas foram valorizadas. Até meados da década de 70 era raro rótulos italianos 
merecerem comentários elogiosos, consequência do trabalho pouco esmerado da 
grande maioria dos vinhateiros, que preferiam apostar em vinhos comuns, focando 
em quantidade. O panorama começou a mudar quando alguns (poucos) produtores 
de peso de Chianti perceberam que era hora de dar uma guinada e começaram a 
investir em conceitos mais atualizados no trabalho de campo e nas adegas. Esse, 
por assim dizer, renascimento da Toscana vinícola, contagiou as demais regiões, 
provocando uma verdadeira revolução na vitivinicultura do país como um todo.
 A definição das castas até então empregadas na Toscana não levava em conta 
qualidade ou caráter, mas o aproveitamento de vinhedos plantados. Assim, os chiantis 
deveriam ser elaborados com cerca de 75% de sangiovese, tendo como complemento 
a tinta canaiolo e as brancas malvasia e trebbiano, uvas de segunda categoria. A 
composição, fórmula imaginada ainda nos idos de 1840 pelo Barão Bettino Ricasoli, 
tinha como função dar frescor ao vinho e deixá-lo mais prazeroso logo de início. A 
receita podia ter dado resultado em outros tempos, por volta de 1970 não mais. 
 A saída, para quem buscava vinhos acima da média, foi abrir mão da 
Denominação de Origem (no caso, D.O. Chianti) e utilizar castas “proibidas”, em 
especial merlot e cabernet sauvignon, que permitiriam atingir patamares superiores 
de qualidade. Nascia, então, uma nova categoria de vinhos, “rebeldes”, que ficou 
conhecida, informalmente, por “supertoscanos”. É o caso do Sassicaia, Tignanello e 
Solaia. 
 Por muito tempo, os ditos “supertoscanos” ficaram sem classificação oficial, 
sendo confundidos com meros Vino da Tavola, os desqualificados vinhos de mesa. A 
correção só viria em 1992, com a instituição da menção IG T, Indicazione Geografica 
Típica, usada até hoje por boa parte dos rótulos italianos de primeira linha que 
utilizam castas não autorizadas pelas normas vigentes em suas D.Os.
 Considerado o “pai” da categoria “supertoscanos”, Giacomo Tachis era o 
enólogo da Casa Antinori e foi quem deu suporte técnico e colocou em termos práticos 
os anseios inovadores de Piero Antinori, que comandava a vinícola na época (hoje 
com 80 anos, passou o bastão à 26ª geração da família, a filha Albiera). Valendo-se 
dos contatos com o eminente professor Emile Peynaud, da Universidade de Bordeaux, 
Tachis criou o celebrado Tignanello partindo do princípio que uma certa quantidade 
de cabernet sauvignon daria estrutura e boa trama tânica à sangiovese, uva com 
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boa acidez e sensação de fruta, mas que não tinha aptidão para envelhecer. Depois 
de uma experiência inicial em 1970, no ano seguinte foi lançado oficialmente o 
primeiro Tignanello, ainda utilizando canaiolo e uvas brancas, para em 1975 (não 
foi produzido em 1972, 1973 e 1974) vir ao mercado a versão com o conceito e 
blend que se eternizariam, 80% de sangiovese, 15% de cabernet sauvignon e 5% de 
cabernet franc, com estágio em barricas francesas, pela primeira vez na Toscana.
 Sem tirar seu mérito e importância, o grande xodó da casa (e meu) é o Solaia, 
vinho produzido a partir de uma parcela de 20 hectares, num local mais insolado 
(o nome do vinho vem de “sole”, sol em italiano) e solo com ótima drenagem, 
dentro do vinhedo de 57 hectares da Tignanello Estate. Dessa área, 15 hectares 
eram de cabernet sauvignon, 4 hectares de sangiovese e um hectare de cabernet 
franc, proporção refletida na composição do vinho. Embora Piero Antinori sempre 
sonhasse em ter um vinho mais sofisticado e em condições de envelhecer por mais 
tempo, características que ele apresenta, o Solaia nasceu por acaso. Foi em 1978, 
quando, devido a questões climáticas, houve um excedente de produção de cabernet 
sauvignon, e, do que estava “sobrando”, aquela parcela sobressaia qualitativamente.
 O bom resultado incitou a repetição da dose no ano seguinte, as duas únicas 
safras moldadas apenas com cabernet sauvignon e cabernet franc, 80% e 20%, 
respectivamente, além de 2002, ano em que a chuva impediu bom amadurecimento 
da sangiovese, uva que comparece nos outros anos (ao redor de 20%) para marcar 
favoravelmente o caráter toscano no vinho. Essa é, aliás, umas das diferenças positivas 
do Solaia em relação ao Sassicaia, cuja localização costeira, próxima ao mar Tirreno, 
não favorece o cultivo da sangiovese (de qualquer forma, a ideia do Marquês Incisa 
dela Rocchetta, dono da propriedade, era fazer um bordeaux na Toscana).
 Minha mais recente comprovação das virtudes do Solaia foi a prova 
organizada há duas semanas em São Paulo pela Winebrands (www.winebrands.com.
br), importador de toda a linha Antinori, conduzida por seu “Brand Ambassador”, 
Francesco Visani, especialmente para comemorar os 40 anos da estreia do vinho 
no mercado. Mantendo sempre seu toque refinado e taninos bem colocados, as 
quatro safras apresentadas, 2004, 2006, 2010 e 2013, são bem representativas dos 
trabalhos de afinamento do Solaia de dez anos para cá. Se o primeiro pecava um 
pouco na madeira mais presente, 2006 e principalmente 2010 (comparativamente o 
melhor e mais complexo dos quatro) expressavam toda a excelência de um grande 
“supertoscano”, com frescor e profundidade, deixando um pouco para trás o bem 
equilibrado 2013, cuja pouca idade pede um pouco mais de tempo para mostrar seus 
dons.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5486557/um-icone-da-
toscana-faz-40-anos#
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.

http://www.valor.com.br/cultura/5486557/um-icone-da-toscana-faz-40-anos%23
http://www.valor.com.br/cultura/5486557/um-icone-da-toscana-faz-40-anos%23
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“O TESTE DA QUALIDADE”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 29/04/2018

 Tenho manias, todo mundo tem, mas as minhas eu conto por escrito, o que é sério, pois ficam registradas. Por um tempo fiquei provando só uma sobremesa francesa 
quase esquecida, chamada Paris-Brest. Fui até mesmo à confeitaria que criou o doce, para comemorar a corrida de bicicletas entre as duas cidades, Paris até Brest. Uma 
receita que tem data de nascimento em 1910. Depois de provar duas dezenas delas, a mania passou.
 Já tive fase de negroni, de milanesa, ainda estou na de guacamole. A de “club sandwich” nunca me abandonou. O sanduíche foi criado num clube americano, na 
região de Nova York, no final do século 19. Há uns três clubes disputando a invenção. Não são clubes de prática de esportes, mas naquele estilo inglês, mansões onde as 
pessoas se reúnem para fumar, conversar, tomar um uísque.
 Li uma vez, muito tempo atrás, um viajante profissional chamado Tyler Brûle, que edita a revista esnobe Monocle, dizer que logo que fazia check-in em hotéis pedia 
este classicão dos sandubas. E avaliava assim o serviço e a comida do lugar.
 Adotei, não como avaliador, mas como comida de garantia -- todo lugar do mundo tem fast food, de que fujo, e um lugar com o tal sanduíche do clube. Chego cansado 
nos hotéis e peço um no quarto, quase não tem erro.
 E ainda vou listando por diversão, tenho bons comidos na Cidade do Cabo, no Copacabana Palace, em alguns hotéis estrelados e em hotéis simples. Impressiona como 
a receita varia, o sul-africano tinha toda a pimenta do reino do país, eu pedia (comi durante cinco dias) com menos, eles respondiam da cozinha que sim e vinha igual. Por 
sorte eu gosto muito de pimenta do reino.
 Fiz em casa, copiando uma receita de nada menos que Alain Ducasse, pão tostado, um andar de peitos de frango grelhados, alface temperada, mais uma fatia de 
pão, outro andar com ovos cozidos e tiras de bacon bem fritas e finas. Deu certo, ficou bonito na postagem nas redes sociais e comi.
 Ainda continuo a busca. Foi a vez do Ritz, porque não erro, tem um hambúrguer excelente antes de hambúrguer entrar na moda, tem os famosos bolinhos de arroz 
e um “club sandwich” que ficou bem classificado nos quesitos ingredientes clássicos: receita ortodoxa, aparência, sabor e mordibiliadade (tem que caber na mordida, estas 
torres de coisas empilhadas que quase deslocam a mandíbula não são corretas, é preciso ser ergonômico).
 Recomendo o do Ritz para conhecer o mundo fascinante do meu sanduíche favorito. Mas a pesquisa não acabou e vou continuar comendo esta invenção maravilhosa.
 E o que beber com ele? Estou ficando repetitivo mas o que mais bebo são tintos frescos, sem madeira, que ficam ótimos gelados. Ou brancos com acidez elétrica, que 
fazem o efeito de uma limonada, aquele susto gostoso nas glândulas salivares.
 Club sandwich é amigo dos vinhos do Loire. Preciso ver se lá fazem um bom sanduíche, seria a perfeição.

Leia o artigo completo em:https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/04/o-teste-de-qualidade.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/colunas/luiz-horta/2018/04/o-teste-de-qualidade.shtml
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“OS CARRICANTES SALGADOS DA SICÍLIA”- POR ERIC ASIMOV
NEW YORK TIMES- 26/04/2018

 Descrever um vinho como “salgado” pode não parecer muito um elogio. No entanto, pode ser um grande elogio, de fato. Alguns dos melhores vinhos do mundo têm 
um sabor salino distinto. Na França, onde o vocabulário para descrever o vinho supera a capacidade do inglês, observar a “salinidade” de um vinho é lançar um buquê verbal 
bem-vindo, embora talvez vaduish.
 Na minha experiência, poucos vinhos demonstram essa noção de salinidade, assim como os brancos da categoria Etna Bianco, feitos em grande parte ou inteiramente 
a partir de uvas carricantes cultivadas no sopé do Monte Etna, na Sicília. Eles são marcados por um sabor distinto e saboroso que os produtores de vinho dirão que é soprado 
pelo vento salgado do Mediterrâneo.
 Aqui na Escola do Vinho, onde no último mês estivemos a beber Etna Biancos, valorizamos os vinhos salgados. Também reconhecemos que eles provavelmente são 
um gosto adquirido, especialmente para paladares criados nos Estados Unidos.
 Durante décadas, o clichê sobre os bebedores de vinho americanos era “eles falam seco, mas bebem doces”. A Jackson Family Wines, uma das principais empresas de 
vinhos do mundo, construiu seu sucesso no chardonnay Reserve de Kendall-Jackson Vintner, que incorporou a antiga serra ao oferecer um sabor doce e frutado sem chamar 
atenção.
A Moët & Chandon costumava fabricar a White Star, um vinho de base especial e adocicado de seu champanhe não safrado, especificamente para o mercado americano. 
Essa prática terminou há alguns anos, e agora os Estados Unidos recebem o mesmo Champagne não safrado do resto do mundo.
 O paladar americano amadureceu? Pergunta errada. A Vintner’s Reserve ainda é uma garrafa bem vendida, e é enganoso generalizar sobre os gostos americanos. No 
entanto, acho que é seguro dizer que um número cada vez maior de americanos aprecia todos os anos os vinhos que oferecem o tipo de sutileza e nuance que raramente é 
possível alcançar no mercado de massa.
 Não que esses vinhos devam estar secos. Rieslings alemães moderadamente doces podem estar entre os vinhos mais gloriosos, equilibrados e refrescantes do mundo. 
Mas muitas vezes, quando as pessoas decidem que amam o vinho e querem se esforçar para aprender mais sobre o assunto, começam a notar que muitos bons vinhos, 
particularmente brancos, não oferecem o sabor frutado que se pode esperar do suco de uva fermentado, mas qualidades salgadas que são frequentemente descritos usando 
termos derivados de especiarias, ervas e minerais.
Assim é com a Etna Biancos, brancos com uma qualidade salgada pronunciada que desmente outro cliché do vinho, que a Itália não pode produzir vinhos brancos com 
carácter. Talvez isso tenha sido verdade há 30 anos. Mas a qualidade e a diversidade dos brancos italianos hoje em dia são surpreendentes, desde as regiões alpinas do Alto 
Adige e Valle d’Aosta, no extremo norte até a Calábria, na ponta da bota até a ilha da Sicília.
 Como é habitual na Escola do Vinho, sugeri três garrafas. Eles foram Benanti Etna Bianco 2016, Graci Etna Bianco 2016 e o Vigneri di Salvo Etna Bianco Aurora 2016. 
Cada um destes vinhos era delicioso por direito próprio e dava uma ideia clara do potencial da uva carricante. No entanto, embora compartilhassem certas características, 
eram completamente diferentes.
 Em comum, todos tinham acidez notoriamente firme, álcool relativamente baixo e aquelas notas salinas distintas. O Benanti tinha aromas salgados, herbais e 
pedregosos, e embora parecesse um pouco diluído em comparação com as outras duas garrafas, com acidez que não era tão pontiaguda, seus sabores tinham poder de 
permanência, permanecendo na boca muito depois de o vinho ter sido engolido. O Graci era um vinho mais denso, mais rico e com mais corpo. Os aromas e sabores eram 
semelhantes - ervas, cítricos, salgados - mas a textura era mais interessante. Este era um vinho que você poderia rolar na boca mesmo depois de engolir, o que eu acho que 
era devido à sensação residual de sua acidez. Era picante, palpitante e refrescante. O Aurora parecia ainda mais concentrado, com ainda mais salinidade e mineralidade do 
que e outros dois, e com os sabores herbais e cítricos também. Nenhum dos vinhos era pesado, mas todos eram duradouros, evocativos de seu lugar e soberbo com um dos 
meus pratos favoritos, bigoli com atum, anchovas e sálvia. 
O que tornava esses vinhos diferentes? Naturalmente, cada produtor tem suas próprias sensibilidades e intenções, o que, por si só, é suficiente para explicar as diferenças. 
Estes três vinhos também tinham diferentes composições de uva. O Benanti era 100% carricante, enquanto o Graci era 70% carricante e 30% catarratto, uma uva branca 
encontrada em toda a Sicília, e o Aurora 90% carricante e 10% minnella, um raro branco siciliano encontrado quase exclusivamente no Etna.

Leia o artigo completo em:   https://www.nytimes.com/2018/04/26/dining/drinks/wine-school-etna-bianco-sicily.html 

https://www.nytimes.com/2018/04/26/dining/drinks/wine-school-etna-bianco-sicily.html
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“O BANQUEIRO DE COLARES E OS “VELHOS” 
DO DOURO”- POR PEDRO GARCIAS

FUGAS - 28/04/2018

 Só vinhos originais e ligados ao lugar e à tradição podem aspirar a estar ao lado 
dos grandes vinhos do mundo. Não é com imitações. 
 1. A história do barão Bodo von Bruemmer, o alemão que, aos 95 anos, decidiu 
plantar vinha em Colares e ainda viveu mais 10 anos, a tempo de desfrutar dos seus 
próprios vinhos, é um exemplo de vida emocionante e inspirador. Em apenas de duas 
décadas, os vinhos do Casal St. Maria tornaram-se conhecidos e, alguns, até são uma 
referência entre nós.
 O homem que tomava as suas decisões com a ajuda de um pêndulo morreu em 
2016. Nesse mesmo ano, o neto, Nicholas von Bruemmer, deixou a banca na Suíça 
e mudou-se para Colares, para prosseguir com o projecto do avô. No último FUGAS, 
através de Alexandra Prado Coelho, ficámos a saber que o neto do barão vai dar uma 
volta nos vinhos da casa. Acha-os “um diamante em bruto mas em mau estado, que 
precisava de ser polido nas várias faces”.
 Vai continuar a fazer vinhos DOC de Colares (brancos de Malvasia e tintos de 
Ramisco), mas tenciona ser mais selectivo em relação às quase duas dezenas de variedades 
que o barão plantou, mantendo, no entanto, a aposta nas castas internacionais, porque 
para Nicholas, como sublinhava Alexandra Prado Coelho, “é isso que pode diferenciar o 
Casal”. “O meu avô não era português e se o Casal Sta. Maria é uma casa portuguesa, 
a família dá-lhe um toque internacional. Para mim é um desafio fazer deste vinho um 
sucesso com castas internacionais”, afirmou.
 Imaginem que um produtor nacional ou um angolano com muito dinheiro 
decidiam investir na ilha do Pico e que, além de Arinto, Terrantês e Verdelho, plantavam 
também Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling e Pinot Noir? Se o enólogo fosse bom, 
provavelmente também os vinhos dessas castas estrangeiras seriam bons, muitos frescos e 
salinos. Tal como Colares, também o Pico tem um “terroir” difícil mas extraordinário. Mas 
o que diríamos desses investidores? No mínimo, que se tratava de um projecto bastardo 
para o Pico e a viticultura portuguesa e que estavam a fazer vinhos sem interesse, porque 
nunca um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, um Riesling ou o Pinot Noir do Pico, ou de 
Colares, chegarão perto do nível dos grandes vinhos dessas variedades produzidos nos 
seus lugares tradicionais.
 Não faço ideia se os vinhos do Casal St. Maria se vendem bem fora de Portugal. 
Mas tenho sérias dúvidas de que os seus monocastas “estrangeiros” estejam nas cartas 
dos grandes restaurantes mundiais ou nas prateleiras das garrafeiras mais importantes. 
Se estiverem, faço já aqui um humilde acto de contricção. Mesmo vindo de Colares, serão 
sempre mais um Chardonay, mais um Sauvignon Blanc, mais um Pinot Noir igual a tantos 
outros que se fazem em todo o mundo. Ramisco e Malvasia de Colares, não, são únicos 
e inimitáveis, porque os lugares do vinho não se exportam. Só vinhos destes, originais 
e ligados ao lugar e à tradição, podem aspirar a estar ao lado dos grandes vinhos do 
mundo. Não é com imitações. Alguém que explique esta evidência ao banqueiro Nicholas 
von Bruemmer.
 2. Pode ser-se duro com alguém que tem responsabilidades públicas e reincidir 
uma e outra vez nas críticas, apesar de não termos a mínima queixa de natureza pessoal 

do visado? Pode. É o que acontece comigo em relação ao presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), Manuel Cabral, cuja forma demasiado discreta, 
legalista e formal de dirigir este organismo é altamente perniciosa para os interesses 
da Região Demarcada do Douro. E é-o porque a dimensão dos problemas regionais 
requeria alguém com pulso forte, sem medo de efectuar mudanças e de enfrentar os 
interesses instalados. Uma gestão conservadora não estimula a procura de soluções e 
ajuda à manutenção da paz podre que medra no Douro.
 Mas Manuel Cabral é o culpado de tudo? Não. A quem, de facto, compete tomar 
decisões é ao Conselho Interprofissional do IVDP, que integra representantes do comércio 
e da produção. O presidente do IVDP tem voto de desempate. Em todo o caso, nada na 
lei, bem pelo contrário, o impede de tomar a iniciativa. Não o faz porque não é da sua 
natureza bater o pé aos diversos poderes. Mas devia fazê-lo, porque já se percebeu que 
tanto os representantes do comércio (liderados por Isabel Marrana, o cardeal de saias 
do Douro) como da produção (que os milhares de produtores do Douro nem conhecem, 
porque não foram eleitos) só pensam no interesse corporativo e, mesmo assim, mal.
 Veja-se o que aconteceu na semana passada. Reunido sem qualquer debate 
público prévio, o Interprofissional do IVDP tomou duas decisões importantes: a primeira, 
proposta pelo comércio, foi de baixar um grau no teor alcoólico do vinho do Porto corrente. 
O mínimo passou de 19 para 18 graus, mas só para o vinho do Porto corrente. António 
Saraiva, da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), explicou à Lusa que a 
ideia é “dar resposta à procura por parte dos consumidores que procuram vinhos mais 
leves”. O responsável acrescentou que, nas categorias especiais, se mantém a graduação 
alcoólica porque a decisão de alterar “ainda carece de estudos”.
 Extraordinário! Com esta medida, limitada ao Porto corrente, as empresas de vinho 
do Porto querem é vender mais vinho mau e barato e, já agora, gastar menos dinheiro 
em aguardente. É mesmo isto que o sector precisa, reforçar a aposta nas gamas mais 
baixas?
 A segunda medida aprovada, por proposta da produção, foi a redução do stock 
mínimo que é exigido para se poder ser comerciante de vinho do Porto para 75 mil 
litros, de modo a atrair novos operadores. Até agora, se alguém, por exemplo, quisesse 
começar a comprar vinho do Porto de 10, 20 ou mais anos, para revenda, como faz 
qualquer grande empresa do sector já instalada, estava obrigado a ter um stock de 150 
mil litros, o equivalente a cerca de 500 mil euros. Parece uma medida boa, mas é para 
casos destes que se usa a expressão “a montanha pariu um rato”.
 A medida pode ser boa para empresas médias, tipo Quinta do Crasto ou Quinta 
Nova de Nossa Senhora do Carmo, mas para os milhares de pequenos produtores e para 
a geração mais talentosa de enólogos/produtores de DOC Douro que gostava de entrar 
também no vinho do Porto não adianta nada. Entrar no negócio com um investimento 
de 500 mil euros não era fácil, mas com 250 mil euros já é? Em que região vivem as 
luminárias que decidiram esta mudança?
 E era tão fácil resolver o bloqueio existente. Bastava manter a exigência do stock 
mínimo de 150 mil litros para empresas sem vinhas, de modo a evitar a entrada de 
especuladores, e abolir o stock para quem produz as suas próprias uvas, limitando as 
compras à capacidade de produção de cada um. Os durienses mereciam mesmo melhor.

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/04/28/fugas/opiniao/o-banqueiro-
de-colares-e-os-velhos-do-douro-1811488

https://www.publico.pt/2018/04/28/fugas/opiniao/o-banqueiro-de-colares-e-os-velhos-do-douro-1811488
https://www.publico.pt/2018/04/28/fugas/opiniao/o-banqueiro-de-colares-e-os-velhos-do-douro-1811488
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“BRINDE AO VINHO SUSTENTÁVEL” - RODRIGO FONSECA
REVISTA ENCONTRO - MARÇO/2018

 Brinde ao vinho sustentável Ao ligarmos vinhos a conceitos como cultivo sustentável, produtos orgânicos, biodinâmicos, naturais e para veganos, muitas dúvidas 
surgem. 
 Algumas informações esclarecedoras seguem. 
 Fertlilizantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas agrícolas e outros agentes químicos produzidos industrialmente são usados para aumentar a produtividade das lavouras. 
Substituíram antigos métodos naturais. Podem acumular-se no solo, penetrar o lençol freático e modificar a flora e a fauna, inclusive do solo, alterando o meio ambiente. A 
partir dos anos 1990 ampliou-se a preocupação em preservar a terra para as gerações futuras e obter dos vinhedos sua máxima expressão, enquanto crescia o interesse por 
produtos mais saudáveis. Expandiram-se então os cultivos sustentáveis, orgânicos e biodinâmicos, bem como a produção de vinhos naturais e para veganos, com o propósito 
de restaurar o equilíbrio do meio ambiente e produzir vinhos mais autênticos. 
 Os cultivos sustentável, orgânico e biodinâmico são métodos de trabalhar a terra para aumentar a fertilidade do solo e a resistência natural das plantas contra pragas 
e doenças, incrementar a diversidade da fauna e da flora, e revitalizar o solo, sem poluir a terra e o ar, trazendo mais vida ao ecos sistema. Rejeitam, também, os organismos 
geneticamente modificados. Vinhos naturais e para veganos são resultantes da aplicação de uma filosofia de vinificação. 
 Práticas sustentáveis visam racionalizar o emprego de agentes químicos, evitando seu uso excessivo e preventivo. A necessidade e a eficácia de cada tratamento são 
cuidadosamente analisadas, mas produtos sintéticos industrializados são permitidos. 
 A viticultura orgânica utiliza apenas produtos naturais, banindo os produtos químicos sintéticos, exceto o sulfato de cobre. Leguminosas e cereais plantados entre as 
fileiras de vinhas fixam nitrogênio e geram matéria orgânica; as folhagens, manejadas cuidadosamente, provêm boa aeração. Pestes e doenças são tratadas com cobre 
inorgãnico e enxofre, produtos vegetais, silicatos, óleos e predadores naturais. 
 O cultivo biodinâmico considera o solo, as plantas e o ambiente um único organismo vivo, cujo equilíbrio protege a cultura contra insetos, parasitas e pragas. Os 
tratamentos são feitos com produtos vegetais, animais e minerais, que incluem compostagem com húmus, esterco maturado em chifre de vaca, pó de chifre; diversas 
infusões, enxofre e sulfato de cobre, em sua maioria aplicados em doses homeopáticas e pré-energízados. As aplicações são feitas em épocas específicas durante cada ciclo 
da vinha, levando-se em conta os ciclos lunares e a posição dos astros, que regem também alguns processos da produção, como trasfegas e momento de engarrafamento.  
Além disso, a terra é trabalhada por animais. 
 Vinhos naturais e para veganos são produzidos com uvas de cultivo orgânico ou biodinâmico, de vinhedos não irrigados, colhidas à mão. Os naturais não sofrem 
adição de açúcar ou outros produtos, a acidez não é ajustada, as leveduras e bactérias são autóctones, a clarificação e a filtração são minimizadas, a adição de sulfitos é 
mínima ou nenhuma, e não se manipula o vinho acabado. Os vinhos para veganos podem ou não ser naturais; são elaborados sem a utilização de produtos animais, sendo 
a clarificação e a filtração feitas com produtos derivados de ervilhas, batatas, sementes de uvas, bentonita ou por sedimentação natural, eliminando-se o uso de proteínas 
animais. 
 Os custos de produção desses vinhos são mais altos, pelo uso maior de mão de obra e menor de mecanização, por perdas maiores de fruta quando de adversidades 
e pelos processos de produção mais longos. A certificação por órgãos especializados e a monitoração têm também custo alto. A compensação se dá pela diferenciação do 
produto frente aos competidores. No caso de vinhos naturais não existem normas específicas, e há riscos. Quanto à preservação do produto sem sulfitos, principalmente 
quando o vinho é armazenado em ambiente acima de 20°C. Quanto ao paladar em si, é impossível identificar às cegas se o vinho foi produzido convencionalmente ou não. 
E nem todos os produtores optantes por métodos mais saudáveis são certificados; uma pesquisa em sites de produtores e/ou distribuidores pode revelar esses detalhes e 
outros, como o fato de alguns produtores ícones há décadas adotarem essas práticas.

 Rodrigo Fonseca - Sócio da importadora de vinhos Prem1um Wines, o chef oferece em seu restaurante Taste Vin uma carta de vinhos que reúne quase 700 rótulos 
de 12 países. A seleção de vinhos acompanha as delícias da cozinha e lhe garante há quase uma década o reconhecimento como “Best Award of Excelence” da revista 
especializada “Wine Spectator”, por conta de rótulos que repousam na adega. Além de grande chef, profundo conhecedor de vinhos, Rodrigo é maratonista e um grande 
amigo.
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“ESTUDO MOSTRA COMO MUDA O GOSTO DO CONSUMIDOR DE 
VINHO AO LONGO DO TEMPO ”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 18/04/2018

 O Instituto de negócios do vinho da Sonoma State University (Estados Unidos-Califórnia) acaba de liberar os resultados de uma pesquisa feita em março-abril deste 
ano. O objetivo era mostrar se e como mudam as preferencias dos consumidores de vinho ao longo do tempo. Para tal 422 pessoas foram entrevistadas, com três perguntas 
simples.
Primeira pergunta: Suas preferencias em termos de vinho mudaram desde que você começou consumir vinho?

Segunda pergunta: 1-Das opções abaixo que tipo de vinho era sua preferência quando você COMEÇOU a beber vinho?
A- Vinhos BRANCOS meio-doces ou doces
B- Vinhos BRANCOS secos
C- Vinhos ROSADOS meio-doces ou doces
D- Vinhos ROSADOS secos
E- Vinhos TINTOS meio-doces ou doces
F- Vinhos TINTOS secos

Terceira pergunta: 1-Das opções abaixo (as mesmas da pergunta anterior) que tipo de vinho é sua preferência HOJE em dia?

RESULTADO: A primeira pergunta teve o seguinte placar: SIM 69% x 31% NÃO. O resultado confirma que o paladar muda muito ao longo do tempo. Não foi achada nenhum 
diferença importante nas repostas se separadas por gênero ou idade, ou seja, homens e mulheres de todas as idades seguem um processo semelhante. Dentre os 31% que 
não mudou de gosto, havia uma grande presença dos que preferiam e ainda preferem brancos meio-doces e doces.

Para as perguntas 2 e 3 o placar foi o seguinte
A- Vinhos BRANCOS meio-doces ou doces – ANTES 32% x 11% HOJE
B- Vinhos BRANCOS secos - ANTES 12% x 16% HOJE
C- Vinhos ROSADOS meio-doces ou doces - ANTES 22% x 8% HOJE
D- Vinhos ROSADOS secos - ANTES 5% x 4% HOJE
E- Vinhos TINTOS meio-doces ou doces - ANTES 14% x 24% HOJE
F- Vinhos TINTOS secos – ANTES 14% x 37% HOJE

 O resultado acima mostra claramente que a tendência é começar com vinhos mais doces e evoluir para os mais secos, em especial os tintos e brancos.
 A categoria predileta para se iniciar é “A” dos brancos meio-doces ou doces, e a categoria para onde há a maior migração com tempo é a “B”, dos tintos secos.
 A maior surpresa veio da categoria “E”, dos tintos meio-doces ou doces, que mostrou crescimento ao longo do tempo. O estudo conclui que este número pode se dever 
a crescente produção de tintos meio-doces no mercado norte-americano, onde foi feita a pesquisa
 Eu acrescentaria que a pesquisa se aplica ao consumidor em geral, mas que entre profissionais ou consumidores com muita “litragem” a tendência é a preferência 
por uma categoria à parte, a de vinhos autênticos, que tragam algo de especial dentro de sua categoria, independente de cor ou teor de doçura, sem preconceito. É o meu 
caso. 

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/estudo-mostra-como-muda-o-gosto-do-consumidor-de-vinho-ao-longo-do-tempo 

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

http://www.marcelocopello.com/post/estudo-mostra-como-muda-o-gosto-do-consumidor-de-vinho-ao-longo-do-tempo
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo e Minas Gerais se concentra uma produção vinícola maravilhosa! Não perca a oportunidade de participar deste Roteiro orientado 
por Ana Maria Gazzola, uma expert em vinhos, em que serão visitadas as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da adoção 
da técnica de dupla poda. Desta forma os produtores podem colher as uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul a colheita 
se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos durante o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como produtora de 
azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de queijos de qualidade.

Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

VINHOS DA BORGONHA VEM SENDO BARRADOS
 Sistema de busca do Google que barra venda de armas vem prejudicando a venda vinhos. Atualmente, não há quem não faça buscas na internet para 
procurar de fraldas de bebê a componentes de carros antigos. Nesse mundo tecnológico, é possível encontrar de tudo um pouco no Google. No entanto, a 
empresa recentemente lançou um programa que dificulta a busca por compra de armas em suas respostas. E, o que tem sido um alento para os defensores da 
restrição das armas de fogo nos Estados Unidos também tem sido uma dor de cabeça para os amantes de vinhos da Borgonha. 
 Após a ação do Google de reprimir a busca por armas, os usuários relataram que estavam com dificuldade de encontrar vinhos da Borgonha (Burgundy), 
pois contém a palavra “arma” (gun), em inglês. Os enófilos disseram que as buscas apresentavam a mensagem: “Sua pesquisa não corresponde a nenhum 
resultado”. 
Com a ação contra armas, o Google removeu resultados de pesquisa contendo a palavra “arma”, no entanto, isso parece que afetou muitos produtos não 
relacionados, como as músicas da banda Guns’N’Roses, pistolas de cola e o mascote dinossauro Gunnersaurus do time de futebol do Arsenal. Um porta-voz 
do Google disse que a empresa estava investigando o problema e parece que os resultados da pesquisa para muitos dos itens listados já foram restaurados. 
(Fonte – Revista ADEGA – Redação – 26/04/2018).

SÃO ENCONTRADAS GARRAFAS DE CHAMPAGNE DO SÉCULO XIX 
 Pol Roger descobriu garrafas de Champagne soterradas em suas caves. No dia 23 de fevereiro de 1900, um desastre atingiu as caves de Pol Roger, em Épernay. Há 
118 anos, grandes partes das paredes da adega subitamente desmoronaram durante a noite, enterrando 1,5 milhão de garrafas, juntamente com 500 barris. O dano foi 
tamanho que o chão acima cedeu, fazendo com que o nível da rua caísse em quatro metros, formando grandes fissuras nas ruas Henri le Large e Godart-Roger.
 Diz-se que Maurice Pol Roger acordou às 2 horas da madrugada com um estrondo semelhante a um trovão. Quando os trabalhadores chegaram, tudo já estava 
perdido. Na época, esperava-se os vinhos enterrados nos escombros poderiam ser resgatados, mas após outra queda de uma cave na propriedade próxima de Godart-Roger 
fez com que os planos fossem abandonados. 
 Recentemente, ao construir uma nova instalação neste mesmo terreno, os trabalhadores depararam-se um com uma câmara subterrânea e encontraram uma garrafa 
intacta. Após mais escavações, 19 garrafas mais foram encontradas. “Essas garrafas ainda estão com as borras e terão que ser giradas à mão e desgorjadas antes de serem 
provadas. Os vinhos são claros, os níveis estão corretos e as rolhas estão em bom estado”, afirmou a casa de Champagne. A idade exata das garrafas é difícil de determinar, 
mas Pol Roger afirmou que são de safras entre 1887 e 1898. A descoberta foi feita por Dominic Petit, chef de cave da Pol Roger há 19 anos. (Fonte – Revista ADEGA – Redação 
– 27/04/2018).

ESCOLHER VINHOS NO SUPERMERCADO 
 Diga-se o que se disser, a mais pura das verdades é que a esmagadora maioria dos consumidores adquire vinhos nas prateleiras dos supermercados. Vários fatores 
contribuem certamente para essa opção, entre eles, a maximização do escasso tempo disponível para compras no corre-corre do quotidiano, a comodidade de um local que 
concentra vários produtos (vinhos incluídos), a facilidade de estacionamento que regra geral está associada aos principais super e hipermercados, sem esquecer, claro, as 
imbatíveis campanhas promocionais – em desconto direto, com desconto em “cartão” ou enquanto acumulação de pontos.
Sublinhando este último e decisivo aspeto, importa perceber o real impacto que a campanha promocional de um vinho ou grupo de vinhos acaba por gerar. Seja através 
de um folheto que nos é depositado na caixa postal, de uma mensagem de correio eletrónico ou de telemóvel, sempre que o preço de um determinado vinho nos agrada o 
apelo para o ir resgatar ao tal supermercado é quase imediato.
Mas, neste mundo tantas vezes precipitado, importa ter alguma cabeça fria e capacidade de discernimento diante de uma prateleira de supermercado. É comum o barato 
sair caro e a ilusão dar lugar à desilusão. Eis cinco sugestões a ter em conta na escolha de vinhos no supermercado:
1- Veja o Folheto de Ofertas - Acompanhe-se sempre do folheto, email ou sms que divulga determinada campanha; por vezes, o que é difundido nem sempre está 
devidamente atualizado no ponto de venda.
2- Prateleira vazia - Não fique admirado se aquele vinho que estava convencidinho que iria adquirir estiver indisponível. Ou terá entretanto esgotado ou ainda será reposto. 

VINHO E CULTURA
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Na dúvida, questione o funcionário responsável pela seção de bebidas e fique atento às datas das ditas campanhas. Observe com atenção o stock existente, até porque 
poderá encontrar outros excelentes negócios.
3- Atenção com a Safra do Vinho - Preste muita atenção ao ano de colheita da referência que pensa adquirir. Muitas vezes, as colheitas mais antigas surgem nas primeiras e 
segundas linhas das prateleiras, estando as mais recentes ao fundo. É uma estratégia inteligente de escoamento de produtos por quem vende, mas no caso de vinhos para 
o dia a dia é uma pequena ratoeira para o consumidor, que beneficiará sempre ao optar pelas colheitas mais próximas. E não se esqueça de transmitir essa mensagem a 
terceiros, no caso de pedir a alguém para efetuar as referidas compras.
4- Guia de Bolso ou Celular - Um guia de bolso ou até uma aplicação de telemóvel (e são hoje cada vez mais as “app” disponíveis) poderão ser instrumentos preciosos para 
o ajudar na escolha, se estiver a navegar às escuras ou a sentir-se indeciso. Infelizmente, pedir o aconselhamento aos funcionários resulta quase sempre em pouco mais que 
nada.
5- Compare preços. Nem sempre o valor de um vinho em promoção é entusiasmante ao ponto de preterir um outro rótulo, de qualidade superior. Há diferenças de preços 
que manifestamente não compensam. Lembre-se: um vinho menos bom pode prejudicar um momento; um bom vinho ajuda qualquer momento a revelar-se ainda mais 
memorável. (Fonte – Revista de Vinhos - Nuno Guedes Vaz Pires - 24. 07. 17)

SYMINGTON VAI CRIAR INSTALAÇÃO PARA TINTOS E BRANCOS 
 Tradicional empresa de Vinho do Porto investe em vinhos tranquilos. O grupo Symington Family Estates anunciou que vai construir uma vinícola dedicada aos vinhos 
tranquilos. A nova instalação deverá custar entre 4 e 5 milhões de dólares e será construída na propriedade da Quinta do Ataíde, no extremo nordeste do Douro.
 “O paisagismo já começou e o plano é ter a nova vinícola pronta para a safra 2020. Esta é uma grande decisão de investimento para nós e baseia-se no fato de que, 
após duas décadas, agora estamos extremamente confiantes na qualidade de nossos vinhos de mesa”, afirmou Paul Symington.
 De acordo com Symington, o Douro produz cerca de 4,5 milhões de caixas de vinho de mesa por ano. Anteriormente, os vinhos da Symington Family Estates eram feitos 
na instalação da Quinta do Sol no Baixo Corgo. De acordo com Symington, todos os equipamentos serão transferidos para a nova vinícola. Novos equipamentos também 
serão comprados.
 Charles Symington continuará a supervisionar a vinificação. O enólogo da nova instalação será Pedro Correia, que se especializou em produção de vinho de mesa e 
está na empresa desde 1999. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 23/04/2018).
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