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 Ninguém contradiz que a Espanha é uma fonte inesgotável de 
belas surpresas. Regiões badaladas e reconhecidas internacionalmente e 
denominações novas ou melhor, ainda “descolhecidas”, uvas que passaram a 
frequentar a mesa, mostrando que os rótulos vão muito além da Tempranillo. 
Embora a maior quantidade de vinhedos plantados seja de cepas brancas – 
dentre as principais, Verdejo, Albariño, Xarel-lo e Viura – não se pode negar 
que a fama dos vinhos espanhóis está ligada às uvas tintas genuinamente 
espanholas, como Tempranillo, Garnacha, Monastrell, Cariñena, Graciano, 
Mencía e Mazuelo. 
 O país é dotado da maior área plantada de vinhedos do mundo, cerca 
de 1,2 milhão de hectares bem distribuídos por todo seu território, o que o 

torna um dos maiores produtores de vinhos em nível mundial, ficando atrás 
apenas de França e Itália. Sendo uma das grandes produtoras de vinho de todo 
o mundo, a Espanha elabora 13% de todos os rótulos consumidos ao redor do 
globo. Apesar de os vinhedos espanhóis abrigarem cerca de 600 variedades de 
uvas, e muitos deles serem constituídos por vinhas antigas, a maior parte dos 
vinhos é produzido somente com 20 tipos de cepas. Um evento imperdível para 
quem gosta de grandes vinhos, entre eles o ícone Vega Sicilia.

Reservas e info: (31) 98839-3341 ou molivier@vinoticias.com.br

VINOTÍCIAS DEGUSTA
COM MÁRCIO OLIVEIRA

VINHOS TOP´S DA ESPANHA
DIA 24 DE JUNHO - 20 H EM BELO HORIZONTE

DEGUSTAÇÕES
AGENDA:
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ABS RIO - BARRA
AMARONE-O SOBERANO DO 
VÊNETO

19/06/2017 - 19:30 H

 O Amarone é o mais respeitado 
e cobiçado vinho da região do Vêneto. 
Lucilia Farias selecionou excelentes 
Amarones, incluindo produtores 
como Tommaso Bussola, Zenato e 
Masi. Chegou sua oportunidade de 
degustá-lo!

Valor Individual: R$387,00
Inscrição: (21) 2421-9640.
Informações acesse: abs-rio.com.br/
eventos/amarone-soberano-veneto

ABS SP
ÁFRICA DO SUL

21/06/2017 - 20 H

 Quando pensamos na 
viticultura da África do Sul, logo 
nos vem a cabeça um país do Novo 
Mundo, porém de novo, não tem 
nada. As primeiras vinhas foram 
plantadas em 1655 pelos Holandeses 
e dessa data em diante a África do 
Sul passou por diversos problemas, 
dentre o mais relevantes o Regime do 
Apartheid, que atrasou em muito sua 
evolução em todas as áreas, incluindo 
o setor vinícola. Mas com o fim do 
regime na década de 90 e abertura 
para o mercado externo, os vinhos 
da África do Sul tiveram uma incrível 
melhora e se tornaram referência 
de qualidade no mundo todo. Com 
sua uva emblemática Pinotage, que 
tem participação em alguns varietais, 
bem como em diversos blends, outras 
uvas tintas também são protagonistas 
como a Cabernet Sauvignon, Merlot e 
Shiraz. Isso em se tratando das tintas, 
pois nas brancas as grandes estrelas 
são Sauvignon Blanc e Chardonnay. 
E nesse próximo evento poderemos 
conferir alguns exemplares que são 
representativos da qualidade dos 
vinhos sul africanos como o Shiraz da 
Boekenhoutsloof tido como um vinho 
de boutique premium. A apresentação 
será de Eduardo Sartori, diretor de 
degustação da ABS-SP. Não perca a 
oportunidade de conhecer os vinhos 
desse extraordinário e moderno país. 
Inscreva-se já! Vinhos que serão 
degustados: Glen Carlou Sauvignon 
Blanc 2014 - Decanter = R$ 133,50/ 

Rust En Vrede Shiraz 2013 - Vinci = 
R$ 237,60 / Classique 2012 - Rupert 
& Rothschild - Zahil= R$ 238,00 
/ Boekenhoutskloof Syrah 2012 - 
Mistral = R$ 390,00 / Kadette Cape 
Blend 2012 - Kanonkop - Mistral = 
R$ 113,80.

Valor do Investimento: R$80,00
Inscrição e informações: www.abs-
sp.com.br/degustacoes-e-eventos/
e346/africa-do-sul-na-abs

SBAV - SP
VINHOS BIODINÂMICOS ALEMÃES

13/06/2017 - 20 H

 A SBAV-SP promove no dia 
13 de junho degustação de vinhos 
Biodinâmicos alemães – rótulos de 
produção limitada. O evento será 
comandado por Vivien Kelber, sócia-
diretora da importadora Weinkeller, 
que apresentará novidades que 
acabaram de chegar no Brasil. Vinhos
que serão degustados: Messmer – 
Weissburgunder (Pinot Blanc) 2015 
/ Pfaffmann – Blanc de Noir 2016 / 
Wittmann – Riesling trocken 2015 / 
Messmer – Spätburgunder (Pinot Noir) 
2012 / Kloster Heilsbruck – Kloster 
Barrique 2011 (Merlot & Cab. Franc) 
/ Ludwig Wagner & Sohn – Ortega 
Auslese 2014.

Valor do investimento: Associados: 
R$50,00 / Não associados: R$100,00. 

Informações e inscrições: vinho@
sbav-sp.com.br ou pelo telefone: 
(011) 3814-7905

ABS RIO - FLAMENGO
GRAN CRU CLASSÉ II

22/06/2017 - 19:30 H

 Roberto Rodrigues apresenta, 
há alguns anos, uma degustação 
em que um exemplar do famoso 
Grand Cru Classé é servido junto 
com outros grandes Bordeaux para 
que todos tentem descobrir quem 
é quem. A exemplo da degustação 
bem-sucedida apresentada em abril, 
Roberto fará uma nova edição do 
evento, no qual serão apresentados 
três Grands Crus Classés 1855 e 
um outro corte bordalês. Os vinhos 
serão degustados às cegas pelos 
participantes, que serão desafiados 
a responder: “Qual não é Grand 
Cru?”. Serão degustados: Château 
Cos d’Estournel 2eme Cru 2012 / 
Château Desmirail 3eme Cru 2007 /
Château Prieuré-Lichine 2009 / 
La Gran Revancha Blend 2011/ 

Para o final, o brasileiro Aurora 
Miléssime Cabernet Sauvignon, 
além dos tradicionais queijos e 
frios. Degustação para quem deseja 
ampliar seu conhecimento sobre os 
grandes vinhos de Bordeaux.

Valor Individual: R$ 361,00.
Observação: limitado a 14 pessoas. 
Inscrição: (21) 2285-0497 ou abs@
abs-rio.com.br

ABS RIO - FLAMENGO
VINHOS DE RIBERA DEL DUERO

27/06/2017 - 19:30 H

 Danio Braga trará uma 
espetacular seleção de vinhos 
espanhóis, entre eles o Vega Sicilia 
Único, o mais afamado rótulo daquele 
país, para a sua degustação anual. 
Um evento fora de série. Os vinhos a 
serem degustados: Vega Sicilia Único 
2008 – Vega Sicilia / Aalto PS 2011 
– Aalto / Arzuaga Navarro Reserva 
Especial 2010 – Arzuaga Navarro 
/ Alión 2011 – Vega Sicilia / Protos 
Crianza 2010 – Bodegas Protos. Para 
o final, Convento de Las Claras 2013 
– Bodegas Convento de Las Claras. O 
apresentador e o tema tornam este 
evento imperdível. Data: 27 de junho, 
terça-feira Hora: 19h30

Valor Individual R$ 465,00 (em até 4x 
no cartão). 
Observação: limitado a 36 pessoas. 
Inscrição: 2285-0497 ou abs@abs-
rio.com.br

http://www.abs-rio.com.br/eventos/amarone-soberano-veneto
http://www.abs-rio.com.br/eventos/amarone-soberano-veneto
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CONVIVIUM DOS AMIGOS DA SBAV-MG
30/06/2017 - 20H

 Nova oportunidade para aproveitar o convívio com amigos, ex-
associados, e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa em torno 
de uma Paella no LA TABERNA, celebrando os vinhos da Espanha - O cardápio 
do Jantar Convivium foi cuidadosamente elaborado, com o seguinte:

Entrada – Entremeses Variados: Montadito de Tortilla, Montadito de Jamón 
Serrano, Montadito de Atun com Morrones, Montadito de Escalivada, Mejillones 
Pico de Gallo y Azeitunas Aliñadas.

Prato Principal – Paella Marinera (arroz com filé de cação azul do mediterrêneo, 
lulas mexilhão limpo, camarão cocada limpo, mexilhão 12 concha, camarão 
rosa G, lagostim, vagem macarrão, ervilha torta, pimentão vermelho assado, 
alho, cebola, tomate, azeite e azafrão espanhol.

AGENDA:
EVENTOS

CURSOS:
ABS SP – CURSO DE FORMAÇÃO EM VINHOS DO PORTO
DIA 12 DE JUNHO ÀS 20H

 Conduzido conjuntamente pelo presidente da ABS-SP, Arthur Azevedo e 
pelo presidente do IVDP, sr. Carlos Soares. Na ocasião, o presidente do IVDP fará 
uma rápida apresentação sobre o vinho do Porto e o trabalho desenvolvido pelo 
instituto e o presidente da ABS-SP conduzirá a degustação de seis exemplares 
selecionados das melhores casas produtoras e altamente representativos dos 
diferentes estilos desse vinho único.
INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Sobremesa – Crema Catalana – Crema a base de gemas de ovos, leite, laranja 
e açúcar caramelizado.
Bebidas: Água com e sem Gás (à vontade).

*TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A ESPANHA” PARA 
COMPARTILHAR COM OS AMIGOS.

Valor mínimo do Vinho: R$ 50,00/garrafa.

Valor Individual do Evento: R$ 105,00

Inscrição pelo e-mail do Márcio Oliveira: molivierbh@gmail.com

TEM INTERESSE EM DIVULGAR SEU EVENTO, CURSO 
OU DEGUSTAÇÃO?

ENTRE EM CONTATO COM O VINOTÍCIAS PELO 
EMAIL: vinoticias@vinoticias.com.br
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VINHO E CULTURA
DICAS
APRENDA A SERVIR O VINHO NA TEMPERATURA CORRETA
 Cada um tem uma ideal para que suas características sejam ressaltadas. Já degustei este mesmo vinho 
antes. Por que aqui ele parece melhor?” Esta é uma pergunta que me fazem com freqüência em cursos que 
ministro para iniciantes. São vários os motivos, objetivos e subjetivos, que os levam a achar isso. Os principais: 
o conhecimento sobre a bebida, a taça correta e a temperatura ideal. Vou me ater ao terceiro critério.
 Nada influi tanto na apreciação de um vinho quanto sua temperatura. Em nosso país, estamos 
acostumados a extremos em tudo o que bebemos.
 Café escaldante e cerveja “estupidamente gelada”. O vinho é uma bebida delicada e cheia de nuances. 
Seria um crime deixar um champanhe congelar, ou degustar um grande Bordeaux à temperatura ambiente de 
29ºC. E que fique claro: vinho tinto à temperatura ambiente só vale se ela for a ideal para o seu estilo. Para 
começar, nenhum vinho deve ser servido além de 20ºC, a não ser que você esteja gripado e queira fazer uma 
inalação, pois, a uma temperatura dessas, a evaporação do álcool será intensa.
Algumas das características básicas dos vinhos com a temperatura
Corpo: o olfato é apenas suscetível aos vapores e os vinhos mais encorpados têm um peso molecular maior 
que os mais leves. Essa é uma das razões pelas quais se degustam os tintos a uma temperatura mais alta que 
os brancos.
Casta: algumas variedades produzem vinhos mais voláteis que outras. Pinot Noir, por exemplo, é mais volátil 
que a Cabernet Sauvignon, motivo pelo qual os Borgonhas são geralmente servidos mais frescos que os 
Bordeaux.
Tanicidade: tanino é um elemento contido só nos tintos e dá a impressao de travar a boca. Quanto mais baixa a temperatura, mais evidente ele fica, tornando 
o vinho desagradável se a bebida estiver gelada.
Aroma: quanto mais elevada a temperatura, maior a evaporaçao e, conseqüentemente, o perfume se acentua. Este reforço deve ser dosado, pois em muitos 
brancos o perfume já é naturalmente intenso. Temperaturas elevadas conduzem a uma perda da elegância e do frescor, tornando o vinho fugaz. No sentido 
oposto, temperaturas excessivamente baixas escondem qualquer aroma que o vinho possa ter.
Doçura: a característica é acentuada pelo calor e amenizada com o frio. 
 Para os cartesianos, segue uma sugestão de tabela de temperaturas: É raro não haver a necessidade de resfriar um vinho. O fato de não possuir uma 
adega climatizada em casa ou não dispor de um termômetro de vinhos não elimina sua necessidade de controlar a temperatura da bebida. Por isso é útil saber 
que: na parte interna da porta de uma geladeira a temperatura mínima (1ºC no termostato) permanece em torno de 12ºC. Já no fundo, junto à placa fria, é de 
+/- 3ºC. No meio, cerca de 6ºC. As temperaturas foram colhidas com um termômetro comum na minha geladeira. Faça o mesmo na sua. Para os tintos que 
pedem temperaturas mais altas do que 12ºC, deixe-os gelar na porta por um período de, no máximo, duas horas.
 Mas evite manter vinhos por muitos dias na geladeira, pois a vibração não fará bem ao líquido. É aconselhável usar um balde com gelo e água gelada. 
Neste caso, deixe os tintos mais potentes por cerca de dez minutos e depois os retire.
 Se você estiver num local gelado, ou se a garrafa estava estocada num lugar mais frio que o ideal, você precisará aquecê-la. O melhor a fazer, neste caso, 
é o que os franceses chamam de chambré, ou seja, deixar que o vinho se aqueça na temperatura ambiente da sala onde será bebido até atingir o ponto ideal. 
Foi desta prática que se originou o errôneo mito de que o vinho tinto se bebe à temperatura ambiente. 
 Se o lugar estiver muito frio, aproxime a garrafa de uma lareira, ou de outra fonte de calor. No mais, ignore a pressa. O ritual serve para preparar o clima 
e aguçar o paladar. 

(Fonte – Revista ADEGA – 26/01/2016).
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VOLVER SINGLE VINEYARD 2014 - LA MANCHA - ESPANHA

 A Espanha tem excelentes vinhos, alguns icônicos, como o Vega Sicilia Único, além dos famosos Jerez. Denominações como Rioja, 
Ribera del Duero e Jerez, se confundem como sinônimos de “vinhos espanhóis”, o que não deveria ser verdade. Existem outras D.O. que 
acabaram ficando em segundo plano, embora tenham qualidade e diversidade que as permitem disputar, ombro a ombro, com os rótulos 
mais conhecidos internacionalmente. A proposta da jovem Bodega Volver é justamente esta: resgatar Denominações de Origem (D.O.) meio 
esquecidas e trazê-las, assim como suas castas autóctones, algumas plantadas em sistemas pouco usados hoje em dia como o Globet ou 
Vaso, para um lugar de destaque no mundo do vinho. Fundada em 2004 por Jorge Ordoñez e Rafael Cañizares, tem por filosofia retornar 
aos cultivos e elaborações tradicionais, com foco na produção de vinhos nas seguintes Denominações de Origem: La Mancha, Alicante e 
Jumilla. Seus vinhos têm qualidade reconhecida internacionalmente e sempre obtém pontuações expressivas nas avaliações das principais 
publicações especializadas e de reconhecidos grandes críticos. Desde a primeira vinificação que seus produtos chamaram a atenção. A busca 
por vinhedos antigos, baixa produtividade e uma cuidadosa produção, literalmente artesanal, a cargo do Enólogo Rafael Cañizares, mostrou 
ser o caminho a ser seguido. Acima de tudo, respeitam o consumidor com preços totalmente acessíveis e qualidade indiscutível. Alguns de 
seus rótulos já se destacam no cenário internacional, obtendo excelentes pontuações na opinião do respeitado Guia Peñin, da Wine Spectator 
e da Wine Advocate, de Robert Parker: – VOLVER TEMPRANILLO SINGLE VINEYARD 2014 – Guia Peñin: 93 /Robert Parker: 92.

Notas de Degustação: Segundo Parker: “O 2014 Volver Single Vineyard vem de uma parcela de videiras plantadas em 1957, chamado 
Finca Los Juncares. É 100% Tempranillo com 15 meses de carvalho francês e engarrafado sem filtração. O vinho opaco de cor violeta tem 
um corpo cheio, mostrando notas tostadas misturadas com blackberry e cassis. É uma beleza – um vinho no melhor estilo internacional. 
Versão moderna do Tempranillo para beber nos próximos 5-6 anos (2016-2022). Na minha observação o vinho é de um rubi escuro. O 
nariz surpreendentemente aromático mostra aromas de frutas escuras, notas florais e de ervas, bem como um toque doce de baunilha, que 
se refletem no paladar vivo e suculento. Os taninos macios no pladar que confirma as qualidades dos aromas, fazem deste vinho um belo 
exemplo da vinicultura moderna espanhola.

Estimativa de Guarda: Já pode eber, mas se o Parker diz que pode guardar até 2022, ainda vai aguentar mais 5 anos fácil.

Notas de Harmonização: ótimo com carnes e embutidos (de preferência espanhóis). Servir entre 16 e 18°C.

Onde comprar: EM BH: CASA RIO VERDE. End. Praça Marília de Dirceu, 104- Lourdes - BH/MG- Tel.: (31) 3275-1237. Há mais endereços disponíveis.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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FRANC BEAUSEJOUR 2015 - BORDEAUX - FRANÇA

 Fundada no ano de 1920 por Marcel Laval e André Gabart, 
Gabart-Laval está localizada na famosa região de Bordeaux, na 
França. De Saint-Émilion, logo migrou para outrasm áreas de 
grande região vinífera. A tradicional vinícola busca manter-se 
referência na produção de vinhos de altíssima qualidade, por 
meio dos mais diversos processos previamente estabelecidos 
para atingirem o mais alto nível de status. A região de Bordeaux, 
é a segunda maior área de cultivo de vinhos na França, com 
284.320 acres de vinhedos e treze mil viticultores. Apenas a 
região do Languedoc, com 617.750 acres de vinhedos plantados, 
é maior. Com uma produção anual de mais de 700 milhões de 
garrafas, Bordeaux produz uma quantidade enorme de vinhos 
de mesa para o dia-a-dia, bem como, também, os mais caros e 
prestigiados vinhos do mundo. Os vinhos tintos e doce branco 
(Sauternes) fundamentam a reputação dos vinhos bordaleses, 
ainda assim, Bordeaux produz vinhos brancos, vinhos rosés e 

vinhos espumantes, estes últimos denominados “Crémant de Bordeaux”. A maior 
razão para o sucesso da produção vinícola bordalesa é o ambiente excelente 
para o desenvolvimento de vinhedos. A base geológica do solo da região é 
de pedra calcária, o que representa um solo de estrutura rica em cálcio. Os 
cursos dos rios Garonne e Dordogne, que irrigam a terra, e o clima litorâneo, 
que propicia umidade à atmosfera, concorrem para a criação de um ambiente 
quase perfeito para a cultura de vinhedos. O tinto bordalês, conhecido como 
claret no Reino Unido, é geralmente feito com uma mistura de uvas permitidas, 
que são: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec e 
Carmenére, contudo, a uva Malbec é raramente usada e a uva Carmenére 
está, agora, praticamente extinta da região de Bordeaux.

Notas de Degustação: Rubi vivo, o nariz mostra frutas vermelhas e escuras 
como cereja e framboesa e um toque nítido de especiarias. Na boca é leve, 
com boa acidez e taninos macios, apesar de ser safra recente (2015). Passa 12 
meses em maturação em barricas de carvalho francês. De excelente ataque 
na boca, mantém seu gosto e evolui de forma agradável para um retro gosto 
macio e persistente, que pede um segundo gole imediato. Um vinho muito 
fácil de beber e gostar e que desmistifica a austeridade tão comum aos vinhos 
de Bordeaux. Com certeza, é uma das melhores compras do mercado quando 
o assunto são vinhos de Bordeaux abaixo dos R$ 100. Corte de uvas Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

Estimativa de Guarda: Aproveite a fruta fresca deste vinho. A guarda 

recomendada é por até 5 anos, ou seja, vai bem até 2020!

Notas de Harmonização: ótimo com queijos de massa e fungos brancos, 
carnes grelhadas ou em molhos de vinho tinto. Servir entre 16 e 17°C.

Onde comprar: EM BH: a CANTU é representada por Ana Paula Diniz – 
Supervisora da Cantu Importadora I Tel.: (31) 98876-0694.

VAN ZELLERS PORTO TAWNY - DOURO - PORTUGAL

 Os ancestrais de Cristiano Van Zeller fundaram a empresa oficialmente 
em 1780. A vinícola funcionou sem parar até 1930. Foi quando, por volta dos 
anos 1932 e 1933, a empresa estava à venda novamente e seu bisavô, Luis 
Vasconcelos Porto, proprietário da Quinta do Noval comprou a empresa para 
seus netos. No final do ano de 2006, Cristiano Van Zeller retomou a empresa e 
todas as suas marcas que datam o século 18, sendo o único proprietário. Com 
conhecimento sobre o assunto, ele fez jus ao grande legado da família Van 
Zeller, e mudou a empresa para se tornar uma gigante mundial na produção 
de vinhos portugueses, produzindo vinhos que levam personalidade, história, 
diversão, cultura e prazer à vida das pessoas.

Notas de Degustação: Os aromas de figos secos com toques de ameixas 
em compota revelam a complexidade deste vinho do porto, onde aparecem 
as notas de chocolate, amora e framboesa. Depois de esperar por três anos 
na adega, ganhou uma suave textura, com equilíbrio perfeito entre acidez 
e doçura. Ideal para acompanhar uma sobremesa ou somente para fechar 
uma boa refeição com chave de ouro. O paladar mostra calda de ameixa, 
morango em calda, trufa de chocolate. Fim de boca muito gostoso, prazeroso, 
levando a meditar como a vida é doce, quando se tem na taça um belo vinho! 
A ficha técnica aponta para um corte de uvas Touriga Franca, Touriga Nacional, 
Sousão, Tinta Francisca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Rufete.

Estimativa de Guarda: Não guarde. Aproveite a vida bebendo Portos como 
este e compre logo uma segunda garrafa.

Notas de Harmonização: ótimo com qualquer tipo de sobremesa de chocolate, 
amêndoas ou castanhas torradas, rabanadas, ou como vinho de meditação. 
Servir entre 14 e 16°C.

Onde comprar: EM BH: GRAND CRU – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion Belo 
Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.
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 Um ano antes de sua morte, Franz Kafka viveu uma experiência singular. Passeando 
pelo parque de Steglitz, em Berlim, encontrou uma menina chorando porque havia perdido 
sua boneca. Kafka ofereceu ajuda para encontrar a boneca e combinou um encontro com a 
menina no dia seguinte no mesmo lugar.
 Não tendo encontrado a boneca, ele escreveu uma carta como se fosse a boneca e leu para a 
garotinha quando se encontraram. A carta dizia: “Por favor, não chore por mim, parti numa viagem 
para ver o mundo”.
 Durante três semanas, Kafka entregou pontualmente à menina outras cartas, que narravam as 
peripécias da boneca em todos os cantos do mundo: Londres, Paris, Madagascar…Tudo para que a 
menina esquecesse a grande tristeza! 
 Esta história foi contada para alguns jornais e inspirou um livro de Jordi Sierra i Fabra (Kafka e a 
Boneca Viajante) onde o escritor imagina como como teriam sido as conversas e o conteúdo das cartas 
de Kafka.

ARTIGOS
PARA ONDE VAI O VINHO QUE SE BEBE
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 No fim, Kafka presenteou a menina com uma 
outra boneca. Ela era obviamente diferente da  
boneca original. Uma carta anexa explicava: “minhas 
viagens me transformaram…”.
 Anos depois, a garota encontrou uma carta 
enfiada numa abertura escondida da querida boneca 
substituta. O bilhete dizia: “Tudo que você ama, 
você eventualmente perderá, mas, no fim, o amor 
retornará em uma forma diferente”. 
 Creio que assim é a nossa experiência pelo 
mundo dos vinhos. Começamos sem muito jeito ou 
experiência, ou conhecimento degustando o vem à 
nossa taça mas com o tempo vamos ajustando os 
sentidos aos aromas e paladares e vamos definindo 
nosso gosto pessoal.
 Dai eu dizer que não há um vinho melhor que o 
outro, mas um vinho que eu gosto mais que o outro! 
E que fica na memória ...
 Algo interessante que observo nas orientações 
de confrarias que faço atualmente, realizadas com 
degustações às cegas, é que os confrades procuram 
rapidamente confirmar as notas atribuídas por eles 
aos vinhos, comparadas as notas dadas pelos críticos 
ou jornalistas especializados para os mesmos vinhos 
degustados, ou então vão direto ao Vivino checar a 
classificação do vinho. Há imediatas exclamações do 
tipo: -“Puxa o vinho que eu mais gostei só tem 85 
pontos!”; ou então –“ O vinho que eu menos gostei 
teve 92 pontos do Parker!”.
 Já escrevi em artigos anteriores explicando 
que reduzir a qualidade de um vinho a uma nota, 
ou um número apenas, é algo que nem sempre leva 
alguém a beber o mesmo vinho e gostar dele. Além 
da questão da formação do paladar, aprofundamento 
dos conhecimentos sobre vinho que são pessoais, há 
muito mais a entender, ainda mais quando as escalas 
de notas ou critérios são os mais variados e subjetivos.
 Portanto, façamos como Kafka, no mundo 
do vinho, só espero que minhas viagens me 
transformem…, e os vinhos que hoje você gosta e 
eventualmente perderá ao final da taça, retornarão 
em uma forma diferente na taça seguinte!



10VINOTÍCIAS

IMERSÃO DE TRÊS DIAS NO MUNDO VINÍCOLA 
PORTUGUÊS - COM UMA TAÇA DE VINHO NA MÃO, 
ADRIANA CALCANHOTTO VAI FALAR SOBRE LUÍS DE 
CAMÕES (1524-1580) - POR MARIA DA PAZ TREFAUT

VALOR ECONOMICO - 09/06/2017

 Seus parceiros de copo e assunto serão José Bernardes, diretor da 
biblioteca da Universidade de Coimbra e um dos maiores especialistas na obra 
do poeta, e o crítico de vinhos Manuel Carvalho, do jornal português “Público”. 
Esse é apenas um dos momentos na vasta programação do evento Vinhos de 
Portugal, que começa hoje e vai até domingo, no shopping JK Iguatemi, em 
São Paulo. 
 Durante a imersão de três dias no mundo vinícola português haverá de 
tudo um pouco. Conversas informais, cursos, degustações, história, loja de 
vinhos e comidinhas. Um mercado com 64 produtores e a possibilidade de 
experimentar vários rótulos dará um painel do que se fabrica hoje em Portugal. 
De vinhos simples, com grande mercado, a mais complexos. 
 Quem gosta de rastrear opiniões e notas antes de comprar um rótulo 
terá a possibilidade de conversar com quem entende do assunto: o empresário 
André Ribeirinho, da empresa Adegga, a primeira rede social de vinhos de 
Portugal, e colaborador do “Hugh Johnson’s Pocket Wine Book” para Portugal, 
que é especialista em aplicativos para vinhos. Ele é um dos responsáveis pelo 
aplicativo WineSpots, que indica os melhores bares de vinhos em algumas 
cidades do mundo. 
 Os cursos e degustações foram adaptados aos interesses tanto de 
iniciantes como de conhecedores. Giram em torno dos vinhos mais conhecidos, 
como Porto e Setúbal, e de tintos e brancos, que ganham mais mercado a cada 
dia. Entre o time de especialistas que participarão das conversas está Jorge 
Lucki, colunista do Valor. 
 A história das regiões vinícolas portuguesas, com suas castas e vinhos 
marcantes, será contada no espaço de convivência, dentro de uma réplica do 
bonde lisboeta “Prazeres 28”, que é uma atração turística da cidade. É um 
chamado ao enoturismo, que oferece a possibilidade de visitas e hospedagem 
em quintas renomadas. No bondinho haverá experiências interativas e 
sensoriais sempre tendo como tema a magia do vinho e o equilíbrio das castas. 
Haverá ainda um percurso pelas ruas históricas de Lisboa em companhia de 
uma estátua de Fernando Pessoa, igual à que está na porta do café A Brasileira, 
no bairro do Chiado. 
 O evento Vinhos de Portugal é uma realização do Valor, de “O Globo” e 
do jornal português “Público”, com parceria do Vinhos de Portugal. Tem apoio 

do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, das Comissões de Vinhos do Alentejo, 
do Dão e de Setúbal, da Universidade de Coimbra e da TAP. Em São Paulo, 
apoio Institucional do Experimenta Portugal. vinhosdeportugal2017.com.br

SUCO DE UVA É ALIADO NA PREVENÇÃO AO CANCER 
DE MAMA - POR MARCELO COPELLO

BACO MULTIMÍDIA - 08/06/2017

 Uma esperança nas pesquisas realizadas pela biomédica Caroline Dani, 
mestre e doutora em Biotecnologia e pós-doutora pela Georgetown University 
Medical Center nos Estados Unidos. Suas pesquisas indicam que o consumo 
do suco de uva durante a gestação diminui as chances de desenvolvimento 
do cancer de mama nas filhas. Além de auxiliar na manutenção do peso das 
gestantes. 
 Caroline desenvolveu estudos inéditos, com prole de ratos, e comprovou 
que o efeito não é somente para quem o consome. A ingestão da bebida 
durante a gravidez ajuda a proteger o organismo de seus descendentes quanto 
ao surgimento de células cancerígenas e alterações celulares que podem levar 
ao aparecimento do câncer na fase adulta das filhas.
 “Observamos que o suco de uva é capaz de modular alguns destes 
parâmetros, reduzindo o risco de câncer de mama nas filhas de mães que 
consumiram suco de uva na gestação. O consumo moderado previne a 
multiplicação desordenada e desorientadas de células em filhotes de mães 
com dietas ricas em gordura”, afirma.
* Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2012, foram 14,1 
milhões de casos novos de câncer e um total de 8,2 milhões de mortes pela 
doença em todo o mundo;
* Em 2030, a previsão da OMS é que 
serão contabilizados 21,4 milhões de 
casos novos de câncer e registradas 
13,2 milhões de mortes pela doença. A 
perspectiva é baseada no crescimento 
e no envelhecimento da população, 
na redução na mortalidade infantil 
e na diminuição de mortes por 
doenças infecciosas em países em 
desenvolvimento.

http:/www.vinhosdeportugal2017.com.br
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PRODUTOR NATURAL DO RS TEM TODOS OS VINHOS 
APREENDIDOS - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

PALADAR - ESTADÃO -08/06/2017

 Denúncia contra garagista Eduardo Zenker levou à busca e apreensão 
na quarta-feira; mundo do vinho protesta. O mundo do vinho passou esta 
quinta-feira (8) em polvorosa, em apoio a um garagista. O produtor de vinhos 
naturais gaúcho Eduardo Zenker, da Arte da Vinha, teve toda a sua produção do 
ano e sua reserva técnica (safras antigas que ficam para análise e degustação) 
apreendidas pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul na quarta-
feira (7), em Garibaldi (RS). De acordo com o termo de inspeção da secretaria, 
os vinhos e outros materiais como garrafas, etiquetas e maquinários foram 
apreendidos por terem sido encontradas irregularidades sanitárias.
 A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul afirmou que a 
clandestinidade foi o maior problema do produtor gaúcho. Dentro das 
condições em que operava, fazer vinho na garagem de casa com uvas 
compradas de amigos, Zenker poderia apenas produzir para consumo próprio. 
Para comercializá-los, precisaria de um registro no Ministério da Agricultura.
 Zenker é o que o mundo do vinho categoriza como “garagista”, um 
pequeno produtor que elabora vinhos com mínima intervenção enológica 
na garagem de casa. Desta forma, não usa muito dos produtos enológicos 
(leveduras adicionadas, químicos, etc.), tampouco tem grandes estruturas 
como as vinícolas grandes. Em vez de tanques de aço inoxidável, usa pipas de 
polipropileno. 

 Embora pareça algo muito brasileiro, a prática é comum em países 
célebres pelo vinho, como a França, que tem em Jean-Luc Thunevin um de 
seus principais nomes. 
 Em entrevista ao blog, Eduardo Zenker se disse “chocado” por ter os 
vinhos “bloqueados”. Ele é o fiel depositário da sua produção, o que significa 
que ele está de posse de todas as garrafas, mas não pode fazer nada com elas, 
apenas guardá-las. E tem 20 dias para apresentar sua defesa. “Como levaram 
vinhos para análise, eu corro risco de ser penalizado criminalmente. Muito 
complicada a situação”, afirma. O garagista não tem ideia de quantas garrafas 
foram apreendidas. “Era tudo o que eu tinha, tem estoque técnico, vinhos de 
2008”, diz. Zenker diz que já tinha informações que havia denúncias sobre ele. 
“Depois que apareci em um programa de rede nacional, muita gente disse que 
brios ficaram feridos”, afirma. Ele se referia a um Globo Repórter.
 Produtor desde 1999, Eduardo Zenker começou a fazer vinhos da maneira 
tradicional, até que uma “crise de identidade” o abateu. “Eu não estava feliz 
ao inocular leveduras importadas da França, da Itália, que não refletiam o 
meu terreno, o meu quintal. Abri mão de todos os produtos enológicos para 
realmente expressar a serra gaúcha, o que representa o solo”, afirma.
 Com 1,2 hectare de terra onde planta Chardonnay e Pinot Noir, Zenker 
fez a transição da agricultura tradicional para a orgânica em 2014 por conta 
própria. Problemas com geadas e pragas, no entanto, o tornaram o cultivo 
problemático e há três safras ele compra uvas de amigos. Sua produção anual 
gira em torno de 4 mil a 5 mil litros. “Eu vivo do vinho e da agricultura”, diz.
 Um complicador deste caso é que Eduardo Zenker atua na informalidade. 
Sua mulher, estudante de biologia, se forma no ano que vem e seria a responsável 
técnica dos vinhos. Por enquanto, ele não tem empresa ou empregados. “Eu 
reconheço o esforço deles (vinícolas formais), de ter empresa, gerar renda e 
trabalho. O meu sonho é chegar lá, fomentar a economia local, a comunidade, 
mas hoje é muito difícil pra mim. Eu estou começando pelas beiradas como um 
pigmeu”, afirma. 
 De acordo com o documento da secretaria gaúcha, ele foi orientado a 
se enquadrar legalmente como produtor da agricultura familiar (produtor de 
vinho colonial), que tem parâmetros como produção de 20 mil litros com 70% 
das uvas de produção própria.
 Embora desconhecido de muitos, Zenker tem apoiadores fieis em São 
Paulo, que tem se mobilizado com auxílio jurídico e até financeiro. Uma 
reunião será realizada na noite desta quinta-feira na Enoteca Saint-Vin Saint 
para discutir o caso. Um dos temores do grupo é que outros produtores de 
vinho natural sofram o mesmo problema que Zenker. Eles estão discutindo 
um modelo para regularizar a situação destes garagistas, como ocorre na 
Borgonha, por exemplo.
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ENTUSIASTAS SE MOBILIZAM EM DEFESA DE 
PRODUTOR DE VINHO NATURAL DO RS 

- POR ISABELLE MOREIRA LIMA
PALADAR - ESTADÃO -08/06/2017 

 Grupo discute encontrar maneiras de trazer os produtores de vinho 
natural para a legalidade e cogitam a construção de um adega comum. Um 
grupo de What’s App com 256 participantes discute, em tempo real, o caso do 
garagista Eduardo Zenker, que teve todos os vinhos apreendidos na quarta-
feira (7) há mais de 24 horas. Entre os participantes, sommeliers, educadores, 
chefs de cozinha, enófilos, advogados, jornalistas. O que eles querem é achar 
uma maneira de preservar o estoque de Zenker e encontrar maneiras de trazer 
os produtores de vinho natural para a legalidade. Cogitam até a construção de 
um adega comum. 
 Muitos desses produtores são o que o mundo do vinho chama de 
“garagista”, que elaboram vinhos com mínima intervenção enológica na 
garagem de casa. Desta forma, não usam muito dos produtos enológicos 
(leveduras adicionadas, químicos, etc.), tampouco tem grandes estruturas 
como as vinícolas grandes. Em vez de tanques de aço inoxidável, usa pipas de 
polipropileno.
 O blog conversou com Lis Cereja, dona da Enoteca Saint Vin Saint, 
organizadora da feira Naturebas e uma das maiores embaixadoras do vinho 
natural no Brasil. Para ela, o maior problema encontrado pelos produtores 
naturais hoje é a burocracia para a legalização, além do alto custo que ela 
representa. “Ninguém gosta de ficar na clandestinidade. As pessoas sofrem 
muito para se legalizar, muitas vezes, precisam parar de fazer vinho, encontrar 
outro trabalho para conseguir a renda necessária para pagar todos os custos 
e só então voltar a fazer vinho. É uma coisa louca, e muita gente escolhe a 
clandestinidade para não abandonar o vinho até se regularizar”, afirma ela 
que tem trabalhado ativamente pela divulgação da situação dos vinhateiros. 
“Este é o momento de levar a informação, expor a realidade e sensibilizar as 
pessoas da real situação dos produtores artesanais, que são precárias. A gente 
precisa do apoio do consumidor”, diz.
 Segundo a restaurateur, neste momento está sendo organizada uma 
frente de financiamento coletivo para auxiliar Zenker caso seu estoque não seja 
liberado. Uma plataforma chamada “Vinho Livre” está sendo criada também 
para auxiliar outros produtores que possam vir a ter o mesmo problema. “Este 
é o maior patrimônio dele, o dinheiro de uma vida”, afirma.
 A campanha de financiamento tem como objetivo regularizar a situação 
de outros produtores. Uma das possibilidades é construir uma vinícola comum 
que pode ser compartilhada por vinhateiros de uma mesma região.

 Ela também organiza um leilão virtual do estoque de Eduardo Zenker, 
caso ele seja liberado. “Vamos deixar claro que, caso não seja liberado, os 
vinhos não serão entregues e os lances ficam como doação. Mas estamos 
tentando reaver estoques por vias legais, apelando pelo bom senso.”
 Por fim, Lis conta ainda que vai conversar com membros das bancadas 
ruralista e do setor agrícola para tentar flexibilizar o processo de inclusão do 
vinho artesanal dentro das leis.
 Outros produtores de vinho natural estão temerosos que sejam os 
próximos a receber a fiscalização com mandatos de busca e apreensão. “A 
repercussão desses vinhos foi muito grande fora do país, em feiras de vinhos 
naturais em Londres, Paris, foram muito comentados na mídia, até pela Jancis 
Robinson (crítica inglesa), e isso chamou a atenção de muita gente. Mas é 
importante lembrar que até as grandes vinícolas do Brasil começaram de forma
clandestina”, afirma sobre o fato de as denúncias terem partido de gente do 
setor.
 “Todos os vinhateiros estão preocupados. Na serra gaúcha, os boatos 
correm.” (09 junho 2017 – Estadão - Isabelle Moreira Lima).

VINHO DA SEMANA: UM TINTO CHEIO DE FRUTA E 
ACIDEZ URUGUAIA 

- POR ISABELLE MOREIRA LIMA

PALADAR - ESTADÃO - 31/05/2017

 
 Um vinho de pouco corpo bom para beber só ou 
com pratos leves. 
 Río de Los Pajaros Pintados Pinot Noir 2014. 
Origem: Progreso, Uruguai.Preço: R$ 84,63 na Mistral. 
 Se para você Pinot Noir do novo mundo é Chile 
ou EUA, se jogue neste lindo exercício de expandir as 
fronteiras. O aroma e o sabor lembram a framboesa 
mais fresca e ácida, um convite a beber mais e mais. 
Prove com pratos leves, como uma tostada com 
legumes assados ou uma massinha com molho de 
tomate. (31/05/2017).
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OS CAMPEÕES DO TOP TEN, EXPOVINIS 2017 
- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA -08/06/2017 

 O Expovinis Brasil encerra hoje a sua 21ª 
edição. Um dos destaques do evento foi a 
eleição dos “Top Ten”, em sua 12ª edição, 
aperfeiçoada a cada ano. Em 2017 20 
jurados testaram às cegas mais de 100 
vinhos enviados pelos expositores, para 
concorrer nas 10 categorias.
 O certame contou com a coordenação 
de Jorge Lucki e o o júri foi composto por 
José Maria Santana (site Brasil Vinhos), 

José Luiz Pagliari (SENCA-SP), Mário Telles (ABS-SP), Ricardo Farias (ABS-RJ), 
Marcel Miwa (Prazeres da Mesa), Jorge Carrara (Prazeres da Mesa), Marcio 
Oliveira (Vinoticias), Celito Guerra (Embrapa), Tiago Locatelli (Varanda Grill) e 
eu mesmo, Marcelo Copello, curador do RIO WINE AND FOOD FESTIVAL.
 Vejamos os campeões desta prova às cegas, categoria por categoria:
Espumantes Brasileiros - Espumante Peterlongo Elegance, Vinícola Peterlongo-
RS
Espumantes Importados - Cava Gramona La Cuvée Reserva Brut 2012, Espanha,
Importado pela Casa Flora
Brancos Brasileiros - Don Guerino Sinais Sauvignon Blanc 2017, Vinícola Don 
Guerino-RS
Brancos Importados - Clearview Chardonnay Reserve 2014, Nova Zelândia, 
Importado pela Premium
Rosados - Chiaretto 2015, Cà Maiol, Itália, Importado pela Galeria dos Vinhos
Tintos Brasileiros - Syrah Speciale Casa Verrone 2015, Casa Verrone-SP
Tintos Novo Mundo - Km 0 Edición Limitada 2012, Carvalho Vino, Chile 
Importado por Mundial Imp. Exp.
Tintos Velho Mundo Ibéricos - Pomar do Espírito Santo Reserva 2013, Manzwine 
Lda, Lisboa-Portugal, Importado por Lusitanus Brands Comercial Import.
Tintos Velho Mundo França / Itália - Chateau Fleur Cardinale 2007, Bordeaux-
França. Importado pela Casa Flora
Doces e Fortificados - Porto Messias 10 Anos, Portugal, Importado pela Casa 
Flora

ITÁLIA BATE PORTUGAL EM DIVERSIDADE 
- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA -08/06/2017 

 
 Números recém divulgados pela OIV (Organisation Internationale de la 
vigne et du vin - www.oiv.int ) mostram um ranking dos países com maior 
diversidade de castas em seus vinhedos.
 A Itália lidera de longe o ranking com 75% de seus vinhedos plantados 
com nada menos que 80 variedades de uvas diferentes. Em segundo lugar 
vem Portugal com pouco menos de 40, e depois Romênia com um pouco mais 
de 30. França e Espanha (maiores produtores mundiais junto com Itália) têm 
apenas 15.
 A Itália também lidera no número de denominações de origem, com 
nada menos que 520 DOCs e IGPs.
 Segundo dados divulgados, na Itália o casta mais cultivada Sangiovese, 
que representa 8% do total de vinhedos do país, seguida pala Montepulciano, 
Glera (Prosecco) e Pinot Grigio (4% cada), e Merlot (3%).
 Na França a campeã é a Merlot (14%), seguida da Ugni Blanc (Trebbiano) 
e Grenache (10% cada), Syrah (8%) e Chardonnay (6%). A Espanha tem a Airen 
como líder (22%) seguida de perto pela Tempranillo (21%), e bem atrás vêm 
Bobal e Garnacha (6%).

Mais em: www.marcelocopello.com / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello 
Instagram – marcelocopello Imarcelocopello.com/blog
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SUGESTÕES DE MARCELO COPELLO DE ESPUMANTES PARA O DIA DOS NAMORADOS

 Para celebrar o amor a dois, fiz uma seleção de 15 espumantes rosados brasileiros, dentre os melhores da mais recente edição da GRANDE PROVA 
VINHOS DO BRASIL. O resultado completo desta prova com 850 vinhos brasileiros está no ANUÁRIO VINHOS DO BRASIL, a venda aqui: https://goo.gl/TEV5cN

- MOSCATÉIS
 Dom Guerino Espumante Moscatel Rosé 2016, Dom Guerino, Alto Feliz,RS- NOTA: 88 pontos
 Aurora Moscatel Rosé, Aurora, Serra Gaúcha-RS - NOTA: 86 pontos
 Casa Perini Aquarela, Casa Perini, Serra Gaúcha-RS - NOTA: 86 pontos

- CHARMAT
 Monte Paschoal Virtus Brut Rosé, Basso, Serra Gaúcha-RS - NOTA: 87 pontos
 Chandon Brut Rosé, Chandon Brasil, Garibaldi-RS - NOTA: 86 pontos

- CHAMPENOISE
 Espumante Cave Geisse Rosé Brut 2013, Vin.Geisse, 
Pinto Bandeira-RS - NOTA: 91 pontos
 Yoo Brut Rosé Champenoise 2010, Umai, Serra Gaúcha-
RS - NOTA: 89 pontos
 Reserva Blush Brut Rosé 2014, Casa Valduga, Vale dos 
Vinhedos-RS - NOTA: 87 pontos
 Extra Brut Tinto Valmarino 2014, Valmarino, Pinto 
Bandeira-RS - NOTA: 87 pontos
 Guatambú Rosé Brut 2014, Estância Guatambú, 
Campanha Gaúcha-RS - NOTA: 86 pontos
 Sopra Santé Brut Rosé 2013, Sopra, Campos de Cima 
da Serra-RS - NOTA: 86 pontos
 Gran Legado Brut Rosé Champenoise, Gran Legado, 
Vale dos Vinhedos - NOTA: 86 pontos
 Estrelas do Brasil Brut Rosé 2010, Estrelas do Brasil, 
Nova Prata-RS - NOTA: 86 pontos
 Pedrucci Brut Rosé 2014, Vinícola Pedrucci, Serra 
Gaúcha-RS - NOTA: 86 pontos
 LA Brut Rosé 18 Meses, Luiz Argenta, Flores da Cunha-
RS - NOTA: 85 pontos

PARA LER, APROVEITAR E REFLETIR

https://goo.gl/TEV5cN
https://goo.gl/TEV5cN
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VIAGENS
XVIII ENCONTRO DO FÓRUM ENOLÓGICO DA ACADEMIA DO VINHO. VAMOS À MONTANHA!

27 A 30 DE JULHO DE 2017

GARIBALDI, SERRA GAÚCHA + EXTENSÃO OPCIONAL POST-VAM AS MISSÕES DA ARGENTINA E PARAGUAI
30 DE JULHO A 6 DE AGOSTO DE 2017

“VIAJAR, AMAR, APRENDER, DEGUSTAR, CONTEMPLAR!”

 O “Vamos à Montanha”, carinhosamente chamado de “VAM” é um evento que reúne membros do Fórum Enológico, a lista de discussão sobre vinho criada 
em 1997 pelo site Academia do Vinho www.academiadovinho.com. br. A lista “rapidamente” passou a ser frequentada por enófilos internautas brasileiros e de 
outros países. No Fórum participam centenas de enófilos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o vinho, trocando informações e experiências 
de viagens.
 Com o passar do tempo, os participantes constataram que o conhecimento e as conversas “virtuais” não bastavam e surgiu a ideia de criar uma reunião 
“real” entre todos. Deveriam ser nas “Montanhas” e de aí os “Chevaliers de la Montagne”. Assim, a partir do ano 2000, nasceu o Encontro do Fórum Enológico 
da Academia do Vinho, apelidado de “Vamos à Montanha de.....”.
 Esta XVIII Edição do “Vamos à Montanha” retorna em 2017 à Serra Gaúcha! Com o crescimento das ferramentas de comunicação, whatsapp, facebook, 
instagram, twitter, o evento agora abre algumas de suas vagas para apaixonados por vinho! Uma bela oportunidade de aprendizado, conhecer novas pessoas 
e participar de uma belíssima experiência enogastronômica.
O local escolhido:
 A Serra Gaúcha é um dos berços históricos do vinho no Brasil. Não tanto pela ancestralidade (pois há registros que o vinho está pelas terras “brazucas” 
desde a imigração portuguesa), mas como hábito de consumo, um legado tão lindo dos italianos. Durante o encontro, vamos desbravar suas bucólicas e 
belíssimas paisagens. Este ano, Flores da Cunha e suas novas vinícolas, bem como Pinto Bandeira fazem parte da programação. Vamos nos hospedar na 
charmosa Garibaldi, a “terra dos espumantes” no tradicional e acolhedor Hotel Casacurta, e nos divertirmos entre taças, borbulhas, muita cultura, risadas e 
amigos! Te esperamos, tchê!
EXTENSÃO OPCIONAL as Missões e Paraguai e Argentina com saída as 09h00 com destino a Santo Ângelo (1 noite), 2 noites em Encarnación (Paraguai), 3 
noites em Posadas (Argentina) e 1 noite em Foz do Iguaçú, conhecendo as Missões da Companhia de Jesús reconhecidas no Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO da “Santíssima Trinidad del Paraná” e “Jesús de Tavarangüe” em Paraguai e “Santa María la Mayor”, “Santa Ana”, “Nuestra Señora de Loreto” e “San 
Ignácio Miní” na Argentina, entre outras visitas de interesse na região, entre elas uma aldeia guarani próximo a Foz. No seguinte DOM 6 AGO, desde Foz
do Iguaçú vôos de volta as cidades de destino.
Degustações Paralelas: Como já é tradição, em todos os anos, convidados especiais vêm apresentar temáticas do mundo do vinho. Neste ano, a essência do 
terroir é o ponto central do Encontro Vamos à Montanha. Lembre-se: as vagas para cada atividade são limitadas! Reserve e garanta logo a sua!

Informações e Reservas do VAM e Hotel: Na Vinho e Arte de Porto Alegre para efetuar sua inscrição na programação oficial, degustações paralelas e reserva 
de hotel em Garibaldi. Contatos: Maria Amélia Duarte Flores ou Andréa Pedrazani | E-mail: vinhoeartecasa@gmail.com | vinhoearte@gmail.com | WhatsApp: 
(51) 99331-6098 | (51) 99999-3168 | Tel. Fixo: (51) 3023-3345.
Informações e reservas de forma específica para esta Extensão Post-VAM: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Joseane Queiroz. E-mail: fit1@zenithe.tur.br 
| WhatsApp (31) 997 918 093 | Tel. Fixo: (31) 3225-7773 |http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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JORNADA ENOGASTRO & LITERÁRIA NOS PASSOS DE DOM QUIXOTE DE LA MANCHA.
COM MÁRCIO OLIVEIRA 

15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017
SAÍDA GARANTIDA! ÚLTIMOS DOIS LUGARES!

 Dom Quixote é um personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra no início do 
século XVII. Ele encantou e continua encantando tanta gente que sua história já foi publicada muitas vezes em 
vários idiomas, no mundo inteiro. As aventuras de Dom Quixote são descritas no livro Dom Quixote de La Mancha, que 
foi publicado pela primeira vez em 1605, na Espanha, com o título de O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. 
No livro, Miguel de Cervantes, o autor, ridiculariza as histórias de cavalaria, que fizeram muito sucesso na Idade Média. 
Nessas histórias, cavaleiros fortes e corajosos enfrentam gigantes, derrotam exércitos inteiros e sempre saem vitoriosos. 
Lutam contra as injustiças do mundo, defendendo a Igreja e protegendo os mais fracos. Dedicam suas vitórias a uma bela 
dama, que amam com devoção. Agora chegou a hora de conhecer “in loco” as paisagens por ele percorridas. 

 Vamos:
 *Conhecer os costumes, tradições e técnicas da gastronomia manchega, uma cozinha austera e simples, de origem 
humilde e pastoril, conhecida internacionalmente devido a que alguns dos seus pratos aparecem na universal obra de Don 
Quixote de La Mancha. 
 *Adentrar-se no universo tão particular e único de “El Quijote”, a obra literária mais universal da história de Miguel 
de Cervantes de Saavedra, o manco da Batalha de Lepanto, sendo que em 2016 aconteceram as efemérides dos 400 anos 
da sua morte.
 *Degustar produtos naturais de alto nível de qualidade reconhecidos pelos seus selos de Denominação de Origem 
ou Indicação Geográfica Protegida como são os Aceite Montes de Toledo, Queso Manchego, Azafrán de la Mancha, Ajo 
Morado Las Pedroñeras, Berenjenas de Almagro, Vinos de Pago e Vinos de la Tierra de Castilla La Mancha.
 *Saborear os pratos mais representativos da culinária manchega presente nas aventuras de  cavaleira do famoso fidalgo da “triste figura” como Pisto 
Manchego, Migas de Pastor, Gachas, Duelos y Quebrantos, Hoya Podrida....
 *Uma jornada de conhecimento ao visitar a região com a maior extensão de vinhedo do mundo e uma seleção de vinícolas de prestigio em plena época 
da vindima o que permitirá conhecer muito melhor e mais de perto a cultura da colheita e até participar na mesma.
 *Conhecer a Espanha mais profunda, a mais autêntica, suas aldeias, povoados e vilarejos do interior.
 *Mimetizar-se no território, suas paisagens naturais, nas tradições e na gastronomia. Vivenciar um percorrido cultural e de lazer inédito, único, exclusivo, 
autêntico aproveitando a excelente climatologia que oferece Setembro e a luz do dia anoitecendo por volta das 21h00.
 *Ficar em meios de hospedagem singulares e de especial encanto.

Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | TEL. (31) 3225-7773. 

Programação completa: zenithetravelclub.blogspot.com.br


