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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SãO PAULO

ABS-RIO-fLAMENGO
PETITS CHATEAUX DE BORDEAUX 

28/06/2018 - 19:30

esta degustação, dirigida por 
Joseph Morgan, Bordeaux Wine 
educator credenciado pelo Conseil 
interprofessionel du Vin de Bordeaux, 
tem como objetivo mostrar aos 
associados da aBs a riqueza e 
a diversidade da região. Foram 
selecionados vinhos de Châteaux 
de grande tradição, entre eles um 
classificado como Cru Bourgeois, e 
com propriedades que nos mostram 
o dinamismo da região ao produzir 
vinhos com agricultura sustentável e 
orgânicos.

Valor Individual: R$192,00 (sócio) e 
R$249,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SBAV-SP
WORKSHOP SOBRE VINHOS 
COM DEGUSTAçãO E CONCEITOS 
BÁSICOS

25/06/2018 - 19:00

a sbav-sp tem um curso básico 
intensivo de introdução ao 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 
(sendo 1 espumante, 2 brancos e 4 
tintos). 

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAçãO DA VINÍCOLA 
GALVãO BUENO NA SBAV-SP

03/07/2018 - 20:00

no dia 03 de julho, Michele Montanha, 
jornalista e Master of science in Wine 
Management (oiV e Universidade de 
Paris) e Cordenadora de Marketing da 
vinícola comanda degustação na sBaV-
sP. e com a chegada do frio, vamos 
aproveitar para degustar vinhos top 
da vinícola. o desiree, Paralelo 31 e o 
Bueno-Cipresso Brunello di Montalcino 
– safra 2005. É na Campanha Gaúcha, 
em Candiota, no Rio Grande do sul, 
que se encontra a concretização de 
quase 20 anos da paixão que Galvão 
Bueno cultiva pelos vinhos.
estate, hoje sob a supervisão do 
renomado winemaker italiano Roberto 
Cipresso, é considerada uma das 
melhores do Brasil.

Valor Individual: R$100,00 (não 
associado) e R$50,00 (associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br
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BELO HORIzONTE

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

DEGUSTAçãO VINOTICIAS DE VINHOS TOP´S
09/07/2018 - 20:00

nada melhor do que uma degustação única! Pelos seus vinhos, pelas 
regiões degustadas e pelas comparações propostas. a degustação será 
desenvolvida em 5 tempos:
- Recepção com Champagnes.
- Comparando Borgonha e Bordeaux com Grandes Vinhos.
- Comparando Grandes Vinhos de Portugal e da espanha.
- Provando Grandes Vinhos da itália
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa: Um evento 
imperdível para quem gosta de grandes vinhos.

LIMITADO A 10 VAGAS.

Reservas pelo Tel.: 98839-3341 Márcio oliveira

EVENTO SERÁ CONfIRMADO COM 10 INSCRIçõES.

*datas e programas passíveis de alteração
**Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 
18 anos.Date

Save
the
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DEGUSTAçãO PREM1UM WINES - VINHOS DE BORGONHA
24/07/2018 - 20:00

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá uma degustação na sede da PReM1UM, 
em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade de conhecer 
vinhos de alta qualidade de várias denominações da Borgonha. Conhecida pela 
excelência de seus vinhos, a Borgonha é também considerada a capital gastronômica da 
França. notável por sua paisagem, seu patrimônio histórico e arquitetônico medieval são 
riquíssimos, e a beleza de cidades como, por exemplo, Beaune é inesquecível. no interior 
se vê a beleza simples e rústica de seus campos e construções. as grandes propriedades 
não mais existem, porque deram lugar a pequenos lotes de terra depois que napoleão 
realizou a sua reforma agrária, dividindo as propriedades da igreja. a fragmentação 
dos vinhedos hoje é tão grande que a média das propriedades é de pouco mais de um 
hectare.

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/


6vinotícias

INDIO REI 2015 – DOP DãO - PORTUGAL 
  
  inspirado em uma pintura de Grão Vasco, o vinho Índio Rei da empresa amora Brava, é o vinho oficial das 
novas instalações do Museu de arte indígena (Mai) no Brasil. o vinho é feito com uvas Touriga nacional, alfrocheiro, Tinta 
Pinheira e aragonês.
 a amora Brava é um dos mais recentes produtores de vinhos do dão, e certamente, um dos que mais irá marcar a 
história da região pelo conhecimento e caráter inovador com que está a criar vinhos autênticos de elevada qualidade e 
marcas fortes associadas à cultura do país, e além-fronteiras, com imagem inovadora e atual.

Notas de Degustação: rubi com boa intensidade, aroma de cereja, cacau, madeira exótica, incenso e ligeiro fumo e 
tabaco. Boca com boa acidez, taninos firmes, mas que não incomodam, corpo médio, fácil de beber e gostar. excelente 
custo x benefício.

Guarda: Já está pronto, e pode aguentar mais 3 anos fácil.

Notas de Harmonização: vai bem com massas, pizzas, frango assado, carnes grelhadas sem muito condimento. Queijos 
leves de massa branca

Temperatura de Serviço: 16 a 17ºC.

Onde comprar: em BH- em BH: no Supernosso - Conheci durante a Feira de Vinhos.

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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BOYA PINOT NOIR 2014 – LEYDA - CHILE
  
 Boya é a nova linha de vinhos da amayna, da premiada vinícola chilena. a família Garcés silva tem obtido 
reconhecimento mundial e, com o passar dos anos, demonstra cada vez mais a sua paixão pela produção vinícola de alta 
qualidade e repleta de inovações, como a arquitetura de sua adega, construída de forma bela, funcional e harmoniosa em 
relação ao meio ambiente. seus vinhos são elegantes, produzidos na região fria e marítima de san antonio-Leyda, como 
brancos excelentes e refinados, cheios de classe e personalidade e um fantástico e este profundo Pinot noir, que combina 
potência e elegância, com um final de boca e textura macia e aveludada.

Notas de Degustação: cor mais clara e típica de Pinot, num vinho elegante e refinado. os aromas intensos e frutados de 
morangos e cerejas vermelhas são acompanhados de notas florais. na boca mostra ótima acidez, taninos macios, corpo 
médio, e sabores que repetem os aromas. Bem equilibrado, é um vinho extremamente fácil de gostar.

Guarda: Já está pronto, a guarda recomendada é de 5 anos após a safra.

Reconhecimentos: conquistou 95 pontos da decanter.

Notas de Harmonização: vai bem com bouef bourguignone, frango assado, carnes grelhadas sem muito condimento. 
Queijos leves a médios de massa branca

Temperatura de Serviço: 15 a 16ºC.

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

http://www.mistral.com.br/%E2%80%8E
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  Localizada entre auxerre e a região de Mâcon, e com apenas 28.841 hectares, a Borgonha tem 84 denominações de origem controlada (aoC). 
o vinhedo se estende na direção norte-sul por 150 km na região nordeste da França, iniciando em Chablis, ao norte, passando pela Côte d’or, ao centro 
(formada pelas Côte de nuit e Côte de Beaune) e terminando ao sul em Mâcon, Côte Mâconnais, após passar pela Côte Chalonnaise. no total, representa 
aproximadamente 3% da área vitícola da França.
 a região tem um clima temperado, com influência tanto do atlântico quanto do Mediterrâneo, com invernos e verões rigorosos. as últimas safras 
conheceram os rigores climáticos e resultaram em produções limitadas e portanto, infelizmente caras. entretanto, apesar de ainda ser cedo para falar da safra 
de 2018, tudo parece concorrer de forma positiva para que se tenha uma safra de qualidade. a primeira satisfação para os produtores de vinho é que a geada 
poupou-os este ano e a floração foi generosa. 
 Conhecida pela excelência de seus vinhos, a Borgonha é também considerada a capital gastronômica da França. notável por sua paisagem, emoldurada 
pelo seu patrimônio histórico, cultural, e arquitetônico medieval que são riquíssimos, a região mostra a beleza de cidades como Beaune, contrastando com o 
interior onde se vê a beleza simples e rústica de seus campos e construções. as grandes propriedades não mais existem, porque deram lugar a pequenos lotes 
de terra depois que napoleão realizou a sua reforma agrária, dividindo as propriedades da igreja. a fragmentação dos vinhedos hoje é tão grande que a média 
das propriedades é de pouco mais de um hectare, formando um incrível mosaico, onde cada parcela reflete as condições específicas do terroir.
 na Borgonha, o termo “terroir” costuma ser chamado de “climat”. Mas, afinal, o que é um climat? Basicamente, a palavra terroir em uma ampla aceitação, 
abrange a natureza dos solos e subsolos da parcela de vinha, mas também a exposição das parcelas ao sol e a ação do clima durante a passagem do tempo, 
criando a cada ano, uma safra diferente, além da ação do homem nas atividades de condução da vinha e da própria vinificação. a noção de “terroir” apareceu 
provavelmente no século XiV, na época dos monges cistercienses, na origem de um conhecimento muito profundo das terras desta região.
 este legado é valioso e faz todo o sentido na Borgonha, mais do que em qualquer outro lugar, onde a identificação da parcela é tão precisa, criando 
um mosaico com incontáveis nomes de grand cru e de cru. Um exemplo: apenas a aoC “Village” Gevrey-Chambertin são adicionados quase trinta climats 
classificados como Premier Cru e uma dúzia de Grand Cru! de dijon a santenay, do norte da Côte de nuits ao sul da Côte de Beaune, existem 1.247 climats 
na Côte-d’or ...
 Com esta enorme diversidade, é normal que os amantes de vinhos tenham dificuldades em distinguir um bom vinho de um vinho simples. então, como 
apreender e conhecê-los melhor? examinar com uma lupa e por horas um Mapa da região, inscrever-se em cursos sobre Vinhos da Borgonha e degustá-los, 
poderá ajudar.
 Mas um Roteiro cruzando a pé, de bicicleta, a cavalo ou de carro no coração dos vinhedos pode fazer toda a diferença. afinal, como dizia napoleão, 
“quem conhece mapa, não conhece o território!”. a Côte de nuits brilha com suas aldeias mundialmente famosas como Marsannay-la-Cote, Fixin, Gevrey-
Chambertin, Morey-saint-denis, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée e nuits-saint-Georges. Para realmente afundar-se nos vinhedos da região, deixe a 
estrada nacional que os cruza e se aventure nas encostas vitícolas, em estradas secundárias que passam ppelas diversas comunas ... 
 Lá, você vai encontrar uma série de climats que criam vinhos que se assemelham aos vinhos mais famosos do mundo: Chambertin, La Romanée ou Clos 
de Vougeot. Com o seu castelo, este último é um dos locais mais notáveis da Rota dos Grands Crus da Borgonha.
 o mosteiro inicial foi construído durante o século Xii, e o Château de Clos de Vougeot, foi erguido durante a Renascença, por volta de 1551, pela ordem 
de monges cisterciense, que manteve-se como única proprietária do vinhedo durante sete séculos, até 1789, quando, durante a Revolução Francesa, o local foi 
tomado como “bem nacional”. Curiosamente, contudo, em vez de dividi-lo como fez com a maioria das terras da igreja, o Clos de Vougeot foi vendido como 
uma única parcela pelos revolucionários. Hoje há cerca de 80 proprietários de vinhedos dentro de seu muro, e em média, cada um tem 0,6 hectare e produz 
250 caixas de vinho. a construção em si é propriedade da confraria “Chevaliers du Tastevin”, fundada em 1934 para promover os vinhos da Borgonha.
 os muros de pedra (chamados de clos) que delimitam durante séculos as parcelas de vinhedos, evitavam a intrusão, por vezes devastadora, de animais 
nas vinhas e além do Clos de Vougeot, não deixe de visitar o Clos de Bèze, em Gevrey, um dos mais antigos desde o século Vii, o Clos de Morey-saint-denis 
como o Clos de Tart, fundado em 1141, ou o Clos des Lambrays.

UMA COLCHA DE RETALHOS CHAMADA BORGONHA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 a Rota dos Grands Crus, criada em 1995, atravessa 37 cidades e aldeias, sendo uma verdadeira rota histórica, passando por míticas vilas vitícolas como 
Pommard, Volnay ou Meursault. dependendo da duração da sua estadia e do seu meio de transporte, cabe a você definir o melhor roteiro para sua viagem 
para descobrir os climats da região e conhecer melhor esta “colcha de retalhos”. saúde!!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SãO REPRODUçõES DAS MATéRIAS E ARqUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, qUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍzO, CORREçõES, INSERçõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS qUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“COPO PARA APRECIAR UM VINHO” - POR JORGE LUCKI
VALOR ECONôMICO - 22/06/2018

 o vinho evoluiu muito ao longo do tempo, tanto na sua elaboração quanto na forma de apreciá-lo. no Cáucaso, quando e onde se imagina tudo ter 
começado, a família colhia suas uvas e as despejava num tronco oco para serem pisadas; a fermentação se desenvolvia em “kwevris”, jarras de barro que 
ficavam enterradas; depois, a bebida era transferida através de uma cuia para outros “kwevris”, onde se conservava e era servida a todos os vizinhos que 
apareciam atraídos pelo seu perfume inebriante, cada um trazendo suas taças, umas tigelas rasas de argila (conforme descrito no livro “a História do Vinho”, 
editado pela Companhia das Letras).
 séculos se passaram e com eles novos materiais apareceram e foram usados por nossos longínquos antepassados no singelo e saudável ato de beber 
vinho, ou no seu uso em libações e celebrações. Tiveram sua fase, dependendo da ocasião ou de quem os utilizava, chifres de carneiro e copos metálicos em 
bronze, prata ou ouro, até que o trabalho com vidro fosse melhor dominado e ele se tornasse parceiro indissociável do vinho. Foi a partir da Renascença que 
rebuscadas taças de vidro, fabricadas particularmente em Veneza, começaram a se impor sobre as de metal, sobretudo nas classes mais altas por serem caras 
e frágeis. Quem não podia se dar a esse luxo ficava com algo mais popular, fabricado com um tipo de cerâmica brilhante, a rigor um recipiente de barro com 
superfície vitrificada...

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5612441/copo-para-apreciar-um-vinho#

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.

SELEçãO DE ARTIGOS

http://www.valor.com.br/cultura/5612441/copo-para-apreciar-um-vinho%23
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“ENGANA-ME qUE EU GOSTO E OUTRAS CONSIDERAçõES SOBRE 
O LADO NEGRO DO VINHO”- POR PEDRO GARCIAS

fUGAS - 23/06/2018

 Tenho que admitir e fazer mea culpa: no vinho funciona-se muito como no futebol. Vê-se mesmo que estamos a ser enganados, mas vamos dizendo amém a tudo. 
Há garrafas de vinho com tantas medalhas que parecem a farda de um militar cheio de condecorações. será que isso ajuda a vender?
 eu não compro nenhum vinho em função das medalhas que obteve, mas admito que possa ajudar. Quem percebe algo de vinho tende a olhar para o negócio em 
função das suas preferências e esquece-se facilmente de que a maioria dos consumidores percebe muito pouco. o grosso do vinho que se consome é comprado em função 
do preço e da imagem. de modo que as medalhas, sobretudo nos segmentos mais baixos, devem ser um bom estímulo. se assim não fosse, como se explicaria a existência 
de tantos concursos no país e no mundo?
 em bom rigor, a maioria dos concursos de vinhos serve basicamente para três coisas: engrossar a conta bancária de quem os organiza (não entram aqui, claro, os 
concursos das comissões regionais de viticultura), valorizar vinhos maus e alimentar o ego dos produtores. Mas, por vezes, uma medalha pode ter o mesmo efeito de um 
jackpot. Lembram-se daquele vinho da casa ermelinda de Freitas que, em 2008, foi eleito o “melhor syrah do mundo”? esse prémio fez disparar as vendas e foi decisivo para 
o crescimento da empresa.
 de certeza que ninguém se recorda de qual foi o concurso. na altura também pouca gente deve ter prestado atenção. o que ficou foi o sound bite. “Melhor tinto do 
mundo é português”, titulou o respeitado expresso...  

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/06/23/fugas/opiniao/enganame-que-eu-gosto-e-outras-consideracoes-sobre-o-lado-negro-do-vinho-1835079

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

https://www.publico.pt/2018/06/23/fugas/opiniao/enganame-que-eu-gosto-e-outras-consideracoes-sobre-o-lado-negro-do-vinho-1835079
http://fugas.publico.pt
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“CAPIVARA APOSTA EM COzINHA ÍNTIMA qUE fAz CLIENTE SE SENTIR EM CASA”- POR LUIz HORTA
fOLHA DE SãO PAULO - COMIDA  - 24/06/2018

 Restaurante da Barra Funda não tem cardápio fixo só abre para jantar. estava azedo pela lista de melhores restaurantes do mundo. Foi no dia da divulgação da coisa, 
só se falava nisso nas redes sociais. Pensei em discutir sobre o valor de listas e outros aborrecimentos, da impossibilidade destas avaliações planetárias (melhor tailandês da 
Via Láctea, inventei com mordacidade a categoria). Mas não queria estragar meu jantar, nem a coluna. Queria comer para fugir do vedetismo dos restaurantes pensados 
para ganhar prêmios, do afã de celebridade, coisa que o escritor americano William Gaddis definiu como “a corrida pelo segundo lugar”.
 Lembrei do Capivara, na Barra Funda. Um lugar tranquilo, no ritmo mais antipompa possível, e de cuja comida só ouvi belezas das pessoas em quem confio. a Barra 
Funda ainda não morreu, tem meu sonho de moradia, que seria um galpão enorme, e tem este “bar”, onde a comida é o que importa.
 o restaurante tem várias peculiaridades: não tem cardápio fixo, pratica a mais radical cozinha de mercado, só abre para jantar, o cardápio do dia é postado no 
instagram por volta das 17h e é servido a partir das 19h, sem reservas. Tem que ver e zarpar para lá. 
 olhei o do dia, parecia apetitoso, chamei o táxi. Cheguei antes de todo mundo, nem tinha aberto. Uma outra ilha, como a aclimação em que moro: são Paulo antiga... 

CAPIVARA - onde: R. doutor Ribeiro de almeida, 157, Barra Funda. Quando: de seg. a qui., das 19h às 23h

NOVOS VINHOS (PARA MIM) - o melhor é experimentar coisas de que nunca se ouviu falar. o sommelier do Capivara (o lugar é tão deliciosamente informal que ele não 
merece este título, é mais um parceiro dos vinhos que quer mostrar boas garrafas) trouxe um era dos Ventos, do sempre excelente Luís Henrique Zanini, mais conhecido 
pelos seus Vallontano e pelo primeiro vinho laranja brasileiro, feito de uva peverella (posso estar falando besteira, mas foi o primeiro que provei na vida, lá na serra Gaucha, 
anos atrás)....

VINHOS DA SEMANA: (1) Tintto (nitanto) - R$ 106 – (www.vinhomix.com.br) (2) era dos Ventos Trebbiano on the Rocks - R$ 109 – enoteca saintVinsaint. (3) naranja 
Cacique Maravilha – R$ 109,90 – The Garage Wines. (4) naranjo – R$ 129 – The Garage Wines. * valores de referência.

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/06/capivara-aposta-em-cozinha-intima-que-faz-cliente-se-sentir-em-
casa.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.

www.vinhomix.com.br
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/06/capivara-aposta-em-cozinha-intima-que-faz-cliente-se-sentir-em-casa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/06/capivara-aposta-em-cozinha-intima-que-faz-cliente-se-sentir-em-casa.shtml
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“A UVA DE MANCHUELA”- POR ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES/VINHOS - 21/06/2018

 os produtores de vinho encontram um novo apreço pela Bobal, uma obscura uva tinta do sudeste da espanha, deixada para trás enquanto outras uvas da região 
ganhavam fama global.
 Garnacha e Monastrell são famosas em todo o mundo, embora sejam muito mais conhecidas sob seus nomes franceses: Grenache e Mourvèdre. Bobal, no entanto, 
definhava em seu território de origem. durante décadas, a Bobal serviu principalmente como matéria-prima para os vinhos a granel produzidos pelas cooperativas, seja para 
consumo local ou exportação, onde era usada para reforçar os vinhos tintos.
 Por toda a região de Manchuela, vinhas velhas de Bobal crescem resolutamente em solos arenosos de calcário, reconhecíveis pelas suas grossas trepadeiras retorcidas, 
plantadas durante décadas em formas de cálice isolado. eles contrastam com fileiras de vinhas em treliças de arame, evidência de esforços para modernizar a região com 
uvas internacionais como Merlot, Tempranillo ou Cabernet sauvignon.
 durante a última década, um punhado de produtores se esforçou para demonstrar as qualidades da Bobal. eles acreditam que Manchuela, por tanto tempo, tem a 
capacidade de produzir vinhos tão bons quanto em qualquer outro lugar.
Trabalhando principalmente em Manchuela, a sudeste de Madri e no interior da cidade costeira de Valência, e transbordando para a região de Utiel-Requena, a leste. esses 
pequenos produtores, que têm pouca orientação da tradição ou inspiração de grandes vinhos bobais em outras partes do mundo, ressuscitaram velhos vinhedos de Bobal e 
fizeram vinhos que são distintos e deliciosos.
 os principais produtores, entre eles Juan antonio Ponce de Bodegas Ponce, cujos vinhos são uma combinação emocionante de elegância, delicadeza e intensidade 
mineral, são: Rosalía Molina e Manolo Garrote, de altolandon, no norte da região, cuja dedicação à sua musa resultou tanto em excelentes bobais quanto em outros vinhos, 
como um muscat blanc a petits grains; e Toni sarrión de Bodega Mustiguillo logo acima da fronteira da denominação em Utiel-Requena, que está se concentrando no velho 
bobal bem como Merseguera, uma obscura uva branca local, que em suas mãos fez vinhos de profundidade, complexidade e textura.
 seria errado chamar Manchuela de abandonada por deus, mas parece ter sido abandonada por quase todos os outros, uma vez que a região era conhecida por sua 
produção de açafrão. Mas, como em grande parte da europa rural, muitos moradores em meados do século XX fugiram do trabalho agrícola para as cidades, deixando 
muitas cidades pequenas estéreis...

Leia o artigo completo em: https://www.nytimes.com/2018/06/21/dining/spanish-wine-bobal.html

eric assimov - Crítico de vinhos do The new York Times, fala sobre o prazer, a cultura e os negócios do vinho, da cerveja e dos destilados.

https://www.nytimes.com/2018/06/21/dining/spanish-wine-bobal.html
https://www.nytimes.com/2018/06/07/dining/drinks/lafite-rothschild-wine.html%0D
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“A PORCA DO VINHO“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 19/06/2018

 Vocês devem conhecer um vinho português muito popular no Brasil, chamado Porca de Murça. Mas sabem qual a origem deste nome?
 Uma lenda conta que no século Viii o povoado de Murça no norte de Portugal era assolado por javalis e ursos. os senhores desta vila afugentaram todos 
os animais menos um. os habitantes diziam existir um grande animal, que não sabiam ser uma porca ou uma ursa, que não se deixava apanhar. no ano de 
757 o senhor de Murça teria matado a temível porca. em honra a tal feito teria sido erguida a estátua de pedra da porca, que hoje se vê no centro da vila.
 esta é a lenda, mas a realidade é bem mais antiga e complexa. existem espalhadas pelo norte de Portugal e na estremadura espanhola, cerca de 
400 estátuas de pedra, de dois mil anos de idade conhecidas como “Berrões”. estes achados arqueológicos apresentam uma série de características muito 
semelhantes entre si: são feitas de um único bloco de granito, representando sempre animais, geralmente javalis e porcos (mas também touros, cães, bodes), 
com tamanhos entre 30cm a 2 metros de altura.....

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/a-porca-do-vinho,

é MELHOR SER IGNORANTE TOMANDO CHAMPAGNE – (16/06/2018)
 em 1730 em Frederico o Grande, Rei da Prússia, levantou uma questão que o intrigava: exatamente o que é que faz o Champagne borbulhar? Lembro 
que a fermentação alcoólica só foi perfeitamente entendida com Louis Pasteur, mais de um século depois, em 1856. 
 Frederico desafiou academia de Ciências de Berlim a resolver a charada. os cientistas prussianos responderam que, para levar adiante o estudo 
precisariam de Champagne e replicaram ao Rei se ele não poderia doar 40 garrafas de sua adega pessoal. a recusa de Frederico foi imediata, dizendo que 
preferia permanecer ignorante a ficar sem seu Champagne.

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/e-melhor-ser-ignorante-tomando-champagne

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

http://www.marcelocopello.com/post/a-porca-do-vinho
http://www.marcelocopello.com/post/e-melhor-ser-ignorante-tomando-champagne
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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12 A 19 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO SUL 
DE MINAS E NORTE DE SãO PAULO II 

 no interior de são Paulo e Minas Gerais se concentra uma produção 
vinícola maravilhosa! não perca a oportunidade de participar deste Roteiro 
orientado por ana Maria Gazzola, uma expert em vinhos, em que serão visitadas 
as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da 
adoção da técnica de dupla poda. desta forma os produtores podem colher as 
uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul 
a colheita se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos 
durante o nosso verão. além dos vinhos, a região vem despontando como 
produtora de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de 
queijos de qualidade.
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

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

 no interior de são Paulo e Minas Gerais se concentra uma produção 
vinícola maravilhosa! não perca a oportunidade de participar deste Roteiro 
orientado por ana Maria Gazzola, uma expert em vinhos, em que serão visitadas 
as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da 
adoção da técnica de dupla poda. desta forma os produtores podem colher as 
uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul 
a colheita se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos 
durante o nosso verão. além dos vinhos, a região vem despontando como 
produtora de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de 
queijos de qualidade.
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

VIAGENS

COMPLETAMENTE LOTADO VAGAS DISPONÍVEIS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

SAfRA DE 2016 fOI BASTANTE PROMISSORA NO DOURO 
 Casas de Vinho do Porto apontam como safra Vintage. ao que parece, a safra 2016 foi bastante promissora no douro e diversas vinícolas já estão 
apontando que terão Vintages desse ano.
 Um dos que declarou 2016 como Vintage foi o grupo Fladgate, com as marcas Croft, Fonseca e Taylor’s. o grupo sandeman também seguiu a corrente. 
“assim que as uvas chegaram à nossa vinícola da Quinta do seixo, sabíamos que este era o melhor ano que vimos desde a última declaração, em 2011”, 
apontou Luis sottomayor, enólogo responsável pela sandeman e offley.
 outros “declarantes” foram a symington Family estates em todas as suas casas, incluindo a Cockburn’s, a dow’s, a Graham’s e a Warre’s. a sogevinus, 
com Burmester, Cálem, Barros e Kopke também terá Vintage 2016. e a Quinta do noval engrossou o time. “os vinhos foram maravilhosos, e temos a certeza 
de que o blend final para o nosso 2016 será um dos grandes Portos Vintage da Quinta do noval”, disse Christian seely, representante da Quinta do noval. 
(Fonte – Revista adeGa – Redação – 19/06/2018).

“ESPUMANTE INGLÊS” AGORA é UMA COR
 o Pantone Color institute anunciou tom inspirado no vinho Wyfold Vineyard Brut da Laithwaite. 
Quer pintar sua casa com “espumante inglês”? Pois o termo “english sparkling” foi anunciado oficialmente como uma nova cor pelo Pantone Color institute, após uma 
colaboração com a Laithwaite’s Wine. o tom foi desenvolvido pela Pantone e inspirado no vinho Wyfold Vineyard Brut da Laithwaite.
 “Ter uma cor oficial é uma ótima forma de reconhecer a crescente popularidade da indústria de vinhos inglesa em todo o mundo”, disse david Thatcher, Ceo da 
Laithwaite’s Wine. a produtora de tintas Valspar já registrou “english sparkling” em seu banco de dados, que é usado pelas lojas de artigos para casa em todo o Reino Unido.
 a Pantone, com sede em nova Jersey, é conhecida por padronizar a reprodução de cores por meio do Pantone Matching system (PMs), usado em todo o mundo por 
designers gráficos. “english sparkling” não é a primeira cor relacionada ao vinho a ser reconhecida pela Pantone. Borgonha, Merlot e Zinfandel já estão na paleta de cores 
há tempos. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 20/06/2018).

O qUE IMPORTA NA HORA DE ESCOLHER UM VINHO? 
 estudo revela o que leva o consumidor italiano a comprar uma garrafa de vinho. segundo estudo feito por um portal italiano especializado em marketing, o fator que 
os consumidores mais levam em conta na hora de comprar uma garrafa de vinho é o logotipo da empresa produtora. 
 o site spot and Web fez uma pesquisa nas redes sociais com 500 pessoas entre 25 e 60 anos e, dentro dessa amostra, 26% respondeu que a primeira coisa que leva 
em consideração na hora de adquirir um vinho é o logotipo da empresa, que, no caso dos vinhos italianos, na maioria das vezes, é representado por um brasão de armas 
da família produtora, algo muito comum de ser visto em regiões tradicionais como Chianti, por exemplo.
 o segundo ponto considerado pelos consumidores é o nome do vinho, com 22% e, em terceiro, a logomarca do local de origem (o Galo negro de Chianti, por exemplo), 
com 17%. depois, vem a clareza das informações no rótulo, com 14%. em quinto está o formato da garrafa (11%). (Fonte – Revista adeGa – Redação – 21/06/2018).

“ VIVER O TERRITÓRIO’ é A NOVA PROPOSTA DO ESPORãO” 
 o enoturismo da Herdade do esporão, em Reguengos de Monsaraz, renova a sua oferta. entre as novidades estão os espaços dos circuitos de visitas, provas temáticas 
de vinhos e azeites, a oferta gastronómica e as experiências alargadas ao território da Herdade.  
 o enoturismo conta agora com novos espaços de aprendizagem e de prova e um restaurante com um espaço e oferta renovados, procurando reforçar a vivência do 
território e o universo do vinho e azeite que são produzidos na Herdade.  
 o atelier de arquitectura do Porto – sKRei, que já tinha sido responsável pelo projecto da adega dos Lagares, voltou a associar-se ao esporão nesta renovação. as 
alterações no restaurante, nas salas de prova e cave foram as intervenções mais evidentes. o atelier procurou unificar os diferentes ambientes que caracterizam a diversidade 

VINHO E CULTURA
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de experiências que o enoturismo oferece, com o recurso a materiais recuperados da própria indústria e actividade da Herdade, nomeadamente o carvalho das barricas, os 
solos ou a lã das ovelhas.
 entre as principais novidades destacam-se as visitas ao novo Lagar de azeite, as provas de vinhos históricos na nova garrafeira da empresa ou as provas de vinhos e 
azeites temáticas no novo espaço do Jardim. 
 as visitas às vinhas, à adega dos Lagares, ao campo ampelográfico ou ao Centro Histórico, entre outras, são reforçadas com algumas novidades, como a prova cega 
com exercício de aromas, onde os visitantes desafiarão os sentidos para descobrir diferentes perfis de vinhos, e a partir de Maio novos passeios para usufruir do espaço 
exterior. 
 no restaurante, o menu é sazonal e o destaque é a origem dos produtos e reinterpretação das tradições gastronómicas, seguindo os princípios do “desperdício zero”. 
a carta passa também a contar, mensalmente, com um prato inspirado nas receitas do esporão & a Comida Portuguesa a Gostar dela Própria.  a equipa de chefs - Carlos 
Teixeira, Bruno Caseiro e Filipa Gonçalves – apostou numa oferta simples e descontraída, incentivando a partilha e o convívio.
 segundo antónio Roquette, responsável pelo enoturismo da Herdade do esporão, “este desenvolvimento da oferta teve em vista a melhoria da experiência da visita à 
herdade, tornando-a mais acessível, intuitiva e integrada, permitindo-nos demonstrar as características únicas do nosso território e dos nossos modelos de produção.” (Fonte 
– ReVisTa do VinHo / essenCia do VinHo - Redação – 19/06/2018).

qTA. DA PACHECA é UM DOS MELHORES ENOTURISMOS PARA A fORBES
 a Quinta da Pacheca acaba de ser distinguida pela prestigiada revista «Forbes» como um dos melhores destinos de enoturismo em todo o mundo.
 segundo esta prestigiada publicação norte-americana, conhecida precisamente pela fiabilidade dos seus rankings, o alto douro Vinhateiro é um dos melhores dez 
locais em todo o mundo onde o vinho é principal atracção e a Quinta da Pacheca um dos produtores que “vale a pena visitar pela sua oferta ao nível da qualidade de produto, 
qualidade de restauração e alojamento”. o artigo descreve a história da mais antiga região demarcada do mundo, as suas grandes mais-valias para o turismo, assim como 
a melhor forma de a visitar.
 atualmente estão em curso na Quinta da Pacheca obras que irão tornar em breve este produtor como o maior player enoturístico da região do douro. Para lá do Wine 
House Hotel, com 15 camas, está prevista para a segunda quinzena de Junho a inauguração dos Wine Barrels, dez revolucionários pipos de vinho em forma de suites que 
prometem ser a grande atracção do enoturismo, não só da região duriense, como do País. as suites, com cerca de 25 metros quadrados, contam com um fantástico deck, 
de onde se pode admirar a monumentalidade do vale do douro até onde a vista alcança, assim como uma clarabóia, ideal para admirar as lindíssimas noites estreladas da 
região. Casa de banho privativa, ar condicionado e mobiliário exclusivo, completam uma oferta de nível superior e que será um sucesso junto dos amantes não só do vinho, 
mas também da natureza.
 assim, e no sentido de dar resposta às crescentes solicitações, aquela que foi a primeira quinta na região do douro a engarrafar vinho com marca própria, irá também, 
até 2020, mais do que duplicar a sua capacidade hoteleira, uma vez que está já em curso um projecto de investimento que tem como base a construção de uma segunda 
unidade de alojamento com 29 quartos. (Fonte – ReVisTa do VinHo / essenCia do VinHo - Redação – 19/06/2018).
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