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SãO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE VINHO E SUA DEGUSTAçãO 

30/05 A 08/08/2019 - 19:15

Já estão abertas as inscrições para o Curso 
de Vinho e sua degustação, indicado a 
profissionais e a apreciadores do vinho. o 
curso é uma das portas de entrada para se 
associar à aBs e ingressar no encantador 
mundo do vinho, assim como os demais 
cursos regulares. são 10 aulas – uma por 
semana.

Valor Individual: R$ 1.240,00 (R$ 
1.215,00 do curso + R$ 25,00 taxa de 
inscrição)
Inscrição e informações: (21)2285-
0497-9640/(21)2265-2157 e abs@abs-
rio.com.br

RIO DE JANEIRO

ABS-SP
ESPUMANTES ROSÉS NO DIA DOS 
NAMORADOS

12/06/2019 - 20:00

dia 12, quarta-feira, é dia dos 
namorados. e todos sabemos o que 
isso significa: restaurantes cheios, 
serviço ruim e preços nas alturas. nós, 
da aBs-sP, decidimos comemorar a 
data de uma forma muito mais original 
e divertida: degustando espumantes 
rosés de diferentes procedências.

Valor Individual: R$ 100,00 (associado) 
e R$90,00 (associado participante)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@abs-
sp.com.br

SBAV-SP
WORkSHOP DE SAkE 
COM CELSO ISHIY

18/06/2019 - 20:00

sake é tema de degustação que 
acontecerá no dia 18 de junho na sBaV-
sP. Celso ishiy, primeiro sommelier 
de sake do Brasil, comandará uma 
aula degustação contando um pouco 
sobre a bebida e suas características. 
além de curiosidades e dicas de como 
degustar e como servir. no evento 
serão degustados 5 sakes

Valor Individual: R$ 50,00 (associado) e 
R$ 100,00 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sbav-
sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
PINOT NOIR NO VELHO MUNDO

13/06/2019 - 19:30

a Vind’ame apresentará uma degustação 
de vinhos alemães e franceses elaborados 
com a uva Pinot noir. serão seis vinhos 
degustados às cegas e os enófilos 
participantes serão desafiados a identificar 
o país e o nível de cada vinho degustado. 
são vinhos de diferentes níveis, do tipo 
“Gutswein” (alemão) ou “Bourgogne 
Rouge”, até o nível mais elevado (Grand 
Cru).

Valor Individual: R$ 186,00 (sócio) e R$ 
241,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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Uma oportunidade única de aprendizado para nossa evolução como 
apreciadores de vinho. desde a idade Média, a região tem atraído olhares 
de outras partes do mundo, uma vez Bordeaux estabeleceu a fama de 
serem vinhos elegantes, estruturados, bem feitos e que vai evoluir durante 
sua guarda, para um vinho complexo! os vinhos das melhores safras 
podem durar 10, 20, 30... 50 anos! a degustação será desenvolvida em 
4 tempos
 

SOMENTE 10 VAGAS.

evento será confirmado com 10 inscrições
Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: molivierbh@
gmail.com
Valor Individual: Peça informações
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras - Belo 
Horizonte. 
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.

BELO HORIZONTE

AGENDA:
EVENTOS

mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
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CURSO DE INFORMAçãO BÁSICA DE VINHOS
11 E 18 DE JUNHO DE 2019 - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, 
o curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características 
do vinho. duas aulas sobre a história do vinho, os principais países produtores e as uvas mais 
emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher 
a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. no Curso Básico 
de informações de Vinhos você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, 
as características de cada variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de 
armazenamento e consumo, decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.
Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS.
Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 480,00 (pode ser pago de 2 vezes)
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada Encontro).

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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DEGUSTAçãO DOS VINHOS CASA FERREIRINHA COM LUIS DE SOTTOMAYOR
  
 nesta quarta-feira (05/06) tivemos a oportunidade de ouvir Luis de sottomayor, enólogo da Casa Ferreirinha 
falar sobre seus vinhos. ele é muito didático e encantou os participantes da prova de vinhos falando os detalhes 
dos seus vinhos. atualmente a sogrape tem 830 hectares de vinha. a vinícola no douro usa somente uvas 
portuguesas, vindas de vinhedos conhecidos há muitos anos. as vinhas velhas conseguem se adaptar melhor 
aos climas extremos por conta do enraizamento profundo, mas agora permite-se fazer irrigação para controlar o 
stress hídrico no douro. interessante saber que na região do douro temos a Touriga brasileira ou Touriga fêmea 
!!!
 Portugal tem um patrimônio de mais de 280 uvas diferentes e no douro tem mais de 100!!! a Casa 
Ferreirinha vinifica Touriga nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca, que são as quatro variedades 
principais de seus rótulos.

Vinhos degustados:
Esteva 2017 – uvas da região do Cima Corgo, feito com a maioria de uvas compradas de altitudes maiores, 
por conta do volume a ser produzido. Criado para ser bebido todo dia, não passa por madeira e tem um 
estilo mais leve para beber no almoço e trabalhar depois. aromas vivos de frutas vermelhas e pretas com boa 
maturação, ligeiramente especiado. o paladar mostra boa acidez, taninos macios, fruta madura sem excesso e 
final equilibrado.

Papafigos 2017 – uvas da região do douro superior, com cor violeta intensa. Uma zona quente com maturações 
mais intensas. as uvas provem de altitudes acima de 300 metros. a ideia continua sendo fazer um vinho de todo 
dia para almoço, também sem passagem por madeira. os aromas se mostram como florais, de frutas vermelhas 
frescas. Paladar com taninos macios, revelando as frutas vermelhas e algumas especiarias. 

Vinha Grande 2015 - Mistura de uvas das regiões de Cima Corgo e douro superior, buscando a leveza e elegância do Cima Corgo com as maturações do 
douro superior, com maior capacidade de suportar a guarda. Vinho feito com as mesmas variedades, passando por estágio em madeira usada por 12 meses 
para integrar os aromas destas duas regiões. o vinho mostra boa complexidade aromática de balsâmicos como cedro, caixa de charutos, frutas vermelhas e 
pretas (ameixa), alguma especiaria (pimenta preta) e cacau fruto de uma boa maturação. a madeira está bem integrada ao conjunto sem predominar sobre a 
fruta. Taninos maduros, de boa qualidade, com boa acidez. Final longo e elegante.

Quinta da Leda 2010 - muito especial porque o Barca Velha é feito com aos mesmas uvas desta quinta. Vinho feito com a mesma origem, fica pronto mais 
cedo e pode ser bebido com prazer! Há anos que tem as mesmas uvas, menos as de maior altitude que garantem maior acidez ao Barca Velha e por isso tem 
necessidade de mais tempo em madeira e garrafa. Um excelente potencial de guarda também, mas atendendo às demandas do mercado. Usa barricas já 
usadas, enquanto o Barca Velha usa barricas novas.

 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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Com simpatia, esclareceu dúvidas sobre o Barca Velha, que entretanto não foi provado. Perguntei se havia na Casa Ferreirinha alguma reconsideração 
sobre alguma safra que poderia ter sido o Barca Velha, como o estupendo Reserva especial de 2007. Para Luis de sottomayor o vinho ainda está muito novo 
para se dizer algo. o importante é que a vinícola prima pela qualidade de seu ícone, em quase 70 anos de história, só 19 colheitas resultaram em Barca Velha. 
no início o Barca Velha se chama douro especial. se não rotular como Barca Velha, parte será engarrafada como Reserva especial e parte como Quinta de 
Leda. a decisão final para Barca Velha é difícil e feita 5 anos após a vinificação e amadurecimento. a dificuldade da decisão é que as garrafas são diferentes! 
Bordalesa para Quintat de Leda e Borgonhesa para Barca Velha. 

Para terminar, degustamos um excelente Porto Sandeman LBV 2009. Um estilo com explosão de aromas intenso, o LBV vai para a garrafa aos 4 nos, 
enquanto o Vintage vai com 2 anos. Por passar mais tempo em balseiros (toneis de grande volumes), é natural que o LBV tem cor acastanhada e menos estrutura 
para envelhecer. além da degustação do LBV, Luis de sottomayor comentou sobre os estilos das Casas de Porto hoje sob o comando da sogrape. ofley- um 
Porto mais fácil de beber como um Vintage. sandeman - mais robusto, potente e austero. Ferreira - mais elegante e mesmo com um toque feminista. 

Notas de Harmonização: os tintos provados são ótimos para acompanhar pratos clássicos da cozinha portuguesa, como arroz de pato, carne de porco, carne 
de vaca, cordeiro, carnes de caça, carnes assadas e grelhadas em geral. além de queijos e presuntos.

Degustado numa Confraria com amigos.
Onde comprar. Em BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - Rua antônio de albuquerque, 917 - Funcionários. esquina de Rua Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-3009.
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 Muitos amantes de vinhos e leitores do Vinotícias tem me perguntado sobre dicas simples para fazerem boas escolhas de rótulos, especialmente com o frio do inverno 
chegando, e estimulando ao consumo de vinhos. então, aqui estão algumas coisas simples para ter em mente.

TENHA PELO MENOS UMA TAçA DE VINHO – se você quer apreciar um vinho, vvai precisar de pelo 
menos uma taça adequada para isto. não se preocupe em ter uma taça flute para espumante, ou uma taça 
para vinhos branco e outra para vinhos tintos. Qualquer que seja o estilo de vinho que você for beber, opte 
por ter um copo de vinho de degustação, e assim, até o champanhe e vinhos fortificados mais fortes podem 
ser apreciados em seu copo de vinho para todos os fins.

NUNCA ENCHA A TAçA – Com o tempo você verá que apreciar as características do vinho implica em você 
avaliar a cor, os aromas e sabores presentes na taça. Para avaliar a cor, você precisará inclinar a taça contra 
uma superfície branca. se a taça estiver cheia não conseguirá fazer isto, nem conseguirá girar a taça para 
aerar a bebida e liberar os aromas que podem lhe dar um enorme prazer.

NãO JULGUE O VINHO PELA EMBALAGEM – o desenho de um rótulo é pensado para facilitar a escolha 
pelo consumidor. Costumo dizer que às vezes, menos é mais. não julgue um vinho somente pelo seu rótulo, 
ou por estar tampado com uma “screw-cap” (aquelas tampas de rosca). Rotulos com escudos e toques 
dourados costumam “imprimir” um ar de aristocracia ao vinho, mas nem sempre isto assegura a qualidade 
do vinho. se tiver chance de provar o vinho antes de comprá-lo isto fará uma grande diferença. Participe de 
degustações em feiras, em supermercados e onde for possível.

TENHA UMA LOJA DE VINHOS DE CONFIANçA POR PERTO – Procure ver se perto da sua casa existe 
alguma loja de vinhos. Procure conhecer seu revendedor local, e desenvolva um bom relacionamento. 
Participe de degustações e provas de vinho para conhecer o que está no estoque e sobretudo o que está em 
promoção de vendas. 

INDEPENDENTE DE SER UM EXPERT, SUA OPINãO SEMPRE CONTARÁ – Você pode ler a respeito dos 
vinhos que pretende beber, mas lembre-se que sempre caberá a você, e não ao suposto “especialista em 
vinhos”, gostar ou não do que estiver na sua taça. Claro que o seu “feeling” sobre vinhos poderá melhorar 
muito se você participar de um Curso de Vinhos, ou participar de degustações e provas. afinal, a volumetria 
bebida é uma forma de apurar seu paladar. Leve em conta também que não há certo ou errado, melhor ou 
pior. Comece simplesmente avaliando se “gostei” ou não!

TEMPERATURA CERTA É FUNDAMENTAL - a temperatura em que um vinho é servido pode fazer uma 
enorme diferença nos aromas e sabores. o frio costuma esconder defeitos do vinho e portanto, você pode 
não perceber gosto de nada! Por outro lado, servir a temperatura ambiente do Brasil (por volta dos 25ºC) vai 
evidenciar o álcool e não teremos um vinho harmônico para ser bebido.

PREçO NEM SEMPRE É SINAL DE QUALIDADE – infelizmente no mundo do vinho, não há relação que 
associe preço e qualidade de forma correta. apesar de que geralmente os grandes vinhos sejam caros, nem 

DEZ DICAS SIMPLES PARA SER FELIZ COM VINHOS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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sempre o fato de pagar caro por uma garrafa garantirá que ele seja o melhor vinho da sua vida. e como o gosto é algo pessoal, o que o seu amigo disse que é um grande 
vinho, pode não ser significativo para você. Voltamos ao ponto que sua opinião sempre contará!

PROCURE POR VINHOS FORA DO RADAR - alguns dos vinhos mais interessantes do mundo são aqueles que são produzidos em regiões vizinhas de as produtoras de 
ícones. se você gostou de um Chateauneuf-du-Pape, vinhos das regiões de Gigondas e vacqueyyras podem ser excelentes opções por preço mais acesssíveis. abra sua taças 
para vinhos da Puglia e Campânia, sicilia e sardenha, Languedoc e Roussillon, deixando momentaneamente Toscana, Bordeaux e Rhône nas prateleiras. 

LEVE EM CONTA QUE GRANDE PARTE DOS VINHOS FICA MELHOR QUANDO ACOMPANHA COMIDA -  via de regra, os vinhos ficam melhores quando acompanham 
comida. Claro que você pode pensar em queijos, pães e frios, mas quando se trata de refeições, a cor não importa tanto quanto o peso ao combinar vinhos e comida. deixe 
de lado a regra de que vinhos brancos são para acompanhar peixes e vinhos tintos para combinar com carnes vermelhas. sirva vinhos ricos e densos com alimentos saborosos 
e mais encorpados, e algo mais leve e fresco com pratos mais delicados, como peixe, sushi ou sashimi.

CRIE UM LIMITE DE GASTO COM VINHO PARA NãO FICAR FRUSTADO – existe atualmente no mercado um enorme volume de rótulos custando até R$ 100/garrafa. 
esta faixa certamente é um bom limite para você ter na mesa bons rótulos para provar. Levando em conta os custos de produção, os custos de importação e impostos, as 
despesas de distribuição e ainda a margem de lucro dos importadores, menos do que R$ 50/garrafa deixa perigosamente pouco para pagar por um bom vinho, a não ser 
que ele esteja em promoção de vendas (e por isto a importância de estar sempre pesquisando as prateleiras de importadoras, lojas e supermercados). Com o tempo, e 
provando mais vinhos, você poderá ir aumentando este limite de gasto pessoal por garrafa. espero que as dicas te ajudem a fazer escolhas felizes nas suas próximas compras 
de vinho!!! 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

“DOIS ÍCONES NO VINHO DE 
PORTUGAL” - JORGE LUCkI

VALOR ECONôMICO - 24/05/2019 

 a enxurrada de vinhos que entrou no mercado nas duas últimas décadas 
mudou o cenário vinícola do planeta. os apreciadores de vinho, tanto os 
novos quanto os que têm longa relação com a bebida, viram-se meio perdidos 
diante de tantas opções com elevado padrão médio de qualidade. Com mais 
conhecimento, avanços técnicos e instalações adequadas para alcançar 
melhores uvas e processá-las de maneira apropriada, novas regiões e países 
puderam utilizar melhor seus recursos naturais e se encorajaram a competir 
com quem já tinha posição inabalável no setor.
 se a concorrência, em termos qualitativos, pode se dar em todos os 
níveis da bebida, há uma seleta categoria de vinhos em que o prestígio e a 
tradição lhes confere status superior. aqui é levado em consideração, além da 
qualidade comprovada, um passado, a história...

 Leia a reportagem completa em: https://www.valor.com.br/
cultura/6295555/jorge-lucki-dois-icones-no-vinhos-de-portugal#

 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

“A BAIRRADA DE FILIPA PATO E WILLIAM 
WOUTERS” - PEDRO GARCIAS

PÚBLICO – FUGAS / ESPECIAL VINHOS - 25/05/2019 

 a escola familiar foi boa, mas Filipa Pato não cresceu à sombra do pai, 
Luís Pato, a referência maior da Bairrada. Juntamente com o marido, o belga 
William Wouters, tem feito o seu próprio caminho e aberto novos horizontes 
para a região com os seus nossa Calcário, brancos e tintos...
Leia mais em: https://www.publico.pt/2019/05/25/fugas/noticia/bairrada-
filipa-pato-william-wouters-1873670

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve 
semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público. É produtor de vinho 
e azeite, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

“ROSES DE PROVENCE: EM BUSCA DE 
DIFERENTES EXPRESSÕES” - ERICk ASIMOV

PÚBLICO – FUGAS / ESPECIAL VINHOS - 06/06/2019 

 Junho está aqui, e em lojas de vinho e em listas de vinhos de restaurantes 
que só podem significar uma coisa: os rosés chegaram.
nos próximos três meses, o mundo estará inundado de rosés. Quando o verão 
terminar, no hemisfério norte, eles desaparecerão, entregues a prateleiras 
empoeiradas, até que o calendário conceda permissão para tomar um gole 
rosa.
 adivinha? nem todos os rosés são da Provence. Provavelmente, o sul da 
França fez mais do que em qualquer lugar para moldar a mitologia relaxada 
à beira da piscina do rosé e influenciar como os rosés são apresentados. Mas 
os vinhos rosés são feitos em todo o mundo.
 em alguns casos, como no Cerasuolo d’abruzzo, os rosés cor de cereja da 
região de abruzzo, na itália, eles são tradicionais nessas áreas. em outros, são 
esforços recentes - às vezes bem-sucedidos - para oferecer novas expressões 
do rosé que capitalizarão a crescente popularidade do gênero...

Leia mais em: https://www.nytimes.com/2019/06/06/dining/drinks/wine-
school-assignment-rose.html

eric asimov - eric asimov é crítico de vinhos do The Times. desde adolescente, 
é fascinado por comer e beber e, por extensão, por ingredientes e culinária. 
nos lares e culturas mais iluminados, o vinho pertence à mesa como parte de 
uma refeição. É um alimento básico, como pão, arroz, batatas ou sal, e essa é 
a base de como ele entende o vinho.

https://www.valor.com.br/cultura/6295555/jorge-lucki-dois-icones-no-vinhos-de-portugal%23
https://www.valor.com.br/cultura/6295555/jorge-lucki-dois-icones-no-vinhos-de-portugal%23
https://www.publico.pt/2019/05/25/fugas/noticia/bairrada-filipa-pato-william-wouters-1873670
https://www.publico.pt/2019/05/25/fugas/noticia/bairrada-filipa-pato-william-wouters-1873670
http://fugas.publico.pt
https://www.nytimes.com/2019/06/06/dining/drinks/wine-school-assignment-rose.html
https://www.nytimes.com/2019/06/06/dining/drinks/wine-school-assignment-rose.html
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VIAGENS

14 A 18.AGO.2019 - XX ENCONTRO DO FÓRUM ENOLÓGICO VAMOS À MONTANHA 2019 - PENEDO (RJ)  

 o VaMos À MonTanHa (VaM) é um evento anual que reúne os participantes do Fórum enológico da academia do Vinho (www.academiadovinho.
com.br) e outros enófilos adeptos, desde o ano 2000. Já está no ar o site do Vamos à Montanha 2019: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/
site/content/apresentacao  
 o evento acontecerá de 15 a 18 de agosto em Penedo. a programação (que ainda terá pequenos ajustes) já pode ser consultada no site nas abas com 
a Programação do VaM e do Pré-VaM (que estão separadas no site).
 este ano teremos, para os aventureiros, um Pré VaM de dois dias com trilhas no Parque nacional de itatiaia. Teremos, ainda, uma visita à Visconde de 
Mauá. os participantes do VaM que chegarem antes do dia 15 de agosto podem participar de ambas as atividades ou apenas do passeio em Visconde de Mauá. 
Teremos 5 degustações:
- Workshop Harmonização de Chocolates com Vinho, apresentada pela Chocolatière Mirian Rocha
- o Jerez harmonizado com tapas, apresentada por Germán alarcón-Martín 
- Vinhos do Vale de Loire - Les Grande Vignes, apresentada pelo produtor eric Recchia - explorando Bordeaux através de vinhos orgânicos e biodinâmicos 
apresentada por Joseph Morgan Jr. 
- Vinhos Boutique do Chile, apresentada por quatro enólogos Chilenos convidados e 
coordenada pelo produtor chileno david Giacomini. 
- além disso, teremos o desafio de duplas, coordenado por agilson Gavioli. Competição 
que vai movimentar o VaM.
 Finalmente, continuaremos a ter o coquetel (com curadoria de vinhos feita por 
Rogério dardeau), o Jantar Traga seu Vinho e o Jantar de Gala, além do brunch de 
domingo. 
 as inscrições começam no site no meio de Mai, mas para quem já desejar garantir a 
sua hospedagem no Hotel Pequena suécia, pode já realizar as reservas, cujas informações 
estão aí nessa web também.
VALOR DA INSCRIçãO: Hóspedes do Hotel Pequena suécia – em construção. Hóspedes 
de outros hotéis da cidade – em construção (será cobrada pelo hotel taxa de uso por não 
hóspedes). • As inscrições serão abertas no final de Maio de 2019 
PROGRAMAçãO RESUMIDA: a programação do VaM em Penedo incluirá um grande 
leque de atividades (almoços e jantares harmonizados e degustações). o participante 
pode selecionar dentre as opções as atividades de seu interesse. o programa básico inclui 
o evento de Boas Vindas na 5ª feira no final da tarde, o jantar TsV (“Traga seu Vinho”) 
na 6ª feira e o Jantar de Gala (de Gala porque é importante e não porque é “Black Tie”). 
É óbvio que uma viagem à Penedo, na serra da Mantiqueira, pode incluir mais do que 
o evento VaM 2019 (de 6ª feira à domingo). aos que quiserem chegar antes do VaM, 
vamos ter uma programação adicional (o Pré-VaM) que já vem se tornando uma tradição. 
Vai ser um “esquenta” para o evento a seguir.
INFORMAçÕES E CONTATO: Comissão organizadora: ana Maria Gazzola / antonio 
dantas/ Lígia Peçanha/ olandina Pacheco. inscrição e informações, fazer contato pelo 
email: vamosamontanha@yahoo.com  ou pelo telefone (whatsapp): 55 (21)99604-
2930

www.academiadovinho.com.br
www.academiadovinho.com.br
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
mailto:vamosamontanha%40yahoo.com?subject=


12vinotícias

18 A 25 DE AGOSTO 2019. VAMOS AO SUL DE MINAS E NORTE DE SãO PAULO

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. 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. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. Produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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26.SET A 07.OUT.2019. VIAGEM AO CORAçãO DO MUNDO MAIA

 Guatemala significa “terra das florestas” que assim deu lugar num dos dialetos maias. a Cultura e as Costumes de Guatemala estão marcadas pela 
sua história. os guatemaltecos são na sua maioria mestiços (ou também chamados de ladinos) de sangue espanhola e maia, tanto que alguns campesinos 
são descendentes diretos e puros de várias etnias maias, entre elas K’iche’es, Tz´utujiles e Kaqchiqueles. a civilização maia que habitou a Guatemala atual 
durante quase 600 anos antes do seu declínio nos anos 900 d.C. tem influído de forma determinante na sua historia. este mosaico multicultural inerente na sua 
sociedade atual tem deixado sua marca nos costumes, gastronomia, território e população.
 Venha e experimente, sinta, Perceba e deguste!

sinal de R$ 3.000,00 como INSCRIçãO no momento da solicitação da reserva junto ao preenchimento da Ficha de Inscrição no Programa com 
prazo até: 02 JUN 2019 em dinheiro, cheque ou transferência bancária, sinal a ser descontado no pagamento final. nota: se decidir participar, não 
deixe se inscrever até o ultimo dia. Faça a sua inscrição quanto antes.

INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

CHEFS E VINHOS CHEGAM À “GARE DU NORD”
 Há muito esquecidos ou até desclassificados, os restaurantes da “Gare du nord” em Paris, encontraram um novo formato, juntando a gastronomia e o 
vinho para atrair uma nova clientela. Tudo sob a liderança de chefs estrelados.
 Reinventando a herança culinária regional sem esquecer o vinho, este é o novo credo da snCF. “estamos repensando os buffets da estação colocando-os 
no coração do terroir e chamando os chefs estrelados pelo guia Michelin para promover essa renovação”, explica Thomas Havas, diretor de marketing da snCF 
Retail & Connexions.
Objetivo: oferecer aos passageiros uma viagem gastronômica através dos pratos tradicionais das diferentes regiões e fazê-los (re) descobrir as vinhas vizinhas. 
“ao escolher os líderes, estamos muito atentos ao fato de que existe uma ligação real com a área da estação onde eles se instalam”, diz Havas... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/chefs-et-bons-vins-debarquent-en-gare,4622949.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Béatrice delamotte – 07/06/2019).

INSEGURANçA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA NA CHINA, EXPLICA PORQUE TANTOS CHINESES COMPRAM IMÓVEIS NO EXTERIOR
 Com “Château Pékin”, o diretor e antropólogo Boris Pétric assina um documentário sobre o vinho visto pela China. ele nos fala mais sobre a relação dos 
chineses com os grands crus, seu fascínio pelos domínios hexagonais e sua ambição de criar grandes vinhedos.
 RVF: Por que você está interessado na China em termos de vinho? Boris Petric: Foi durante uma sessão em 2007-2008, numa época em que o Languedoc 
estava passando por uma crise de superprodução. os vinhos do novo Mundo estavam começando a competir com esses vinhos franceses de nível básico nos 
mercados internacionais. de um lado estavam os produtores de vinho, muitas vezes cooperadores, que sofriam com a globalização e, de outro, produtores de 
Bordeaux e Borgonha que, ao contrário, viviam uma feliz globalização porque suas safras eram cada vez mais vendidas no exterior, especialmente na China.
 RVF: Como esta globalização dos grandes vinhos é visível na China? Boris Petric: abordo esta questão através do personagem do jovem Jack, que trabalha 
em Hong Kong como sommelier, e que vende garrafas muito boas de vinhos franceses. Jack trabalha para a família Wang, que tem uma das mais belas coleções 
de vinhos do mundo. Mais e mais chineses são verdadeiros fãs e mantêm seus vinhos em Hong Kong.
 RVF: Por que em Hong Kong e não na China continental? Boris Petric: Hong Kong aboliu os impostos sobre o vinho em 2008, permitindo a construção 
de enormes instalações de armazenamento. Quando esses chineses ricos querem repatriar suas garrafas, eles fazem isso sob o manto, evitando impostos que 
assolam o continente...
Leia mais em: https://www.larvf.com/l-insecurite-liee-a-la-propriete-en-chine-explique-pourquoi-tant-de-chinois-achetent-des-domaines-a-l-
etranger,4634607.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Fabien Humbert – 07/06/2019).

COMO FUNCIONA A DUPLA PODA?
 a dupla poda altera o ciclo natural da planta, desviando o período de maturação da uva para o inverno. a técnica consiste no primeiro corte dos galhos 
da videira em setembro para formação de ramos e o segundo, em janeiro ou fevereiro, para produção. esse é o segredo que permite o surgimento de vinhos 
finos de qualidade no sudeste e Centro-oeste do país, tanto em Minas Gerais, como em Goiás e são Paulo. 
 no Rio Grande do sul e em santa Catarina, é feita uma poda só, de produção, em agosto ou setembro. a dormência dos vinhedos no Centro do país 
acontece no verão. eles despertam via de regra depois do carnaval por meio do uso do fitormônio dormex (cianamida hidrogenada), um estimulante cujo 
objetivo é uniformizar a brotação das gemas, aplicado logo após a poda (tanto de formação quanto de produção).
 assim, as fases de crescimento, maturação e colheita, que normalmente ocorreriam no período das chuvas, na primavera e no verão (de agosto a março), 
passam a acontecer no período de seca, no outono e no inverno (de abril a julho e às vezes até agosto)... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/como-funciona-dupla-poda_11728.html  (Fonte – Revista adeGa – Redação - 04/06/2019).

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/chefs-et-bons-vins-debarquent-en-gare%2C4622949.asp
https://www.larvf.com/l-insecurite-liee-a-la-propriete-en-chine-explique-pourquoi-tant-de-chinois-achetent-des-domaines-a-l-etranger%2C4634607.asp
https://www.larvf.com/l-insecurite-liee-a-la-propriete-en-chine-explique-pourquoi-tant-de-chinois-achetent-des-domaines-a-l-etranger%2C4634607.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-funciona-dupla-poda_11728.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-funciona-dupla-poda_11728.html
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GRANGE: O CÉLEBRE VINHO DE SYRAH
 o vinho mais icônico da austrália certamente é o Penfolds Grange, um tinto concentrado, produzido com uvas syrah provindas de diversas áreas do sul 
do país. seu potencial de guarda é reconhecidamente grande e seus preços, em algumas safras, são semelhantes aos dos Premier Cru Classé de Bordeaux.
 de fato, o intuito inicial do Penfolds Grange foi “ser como um Bordeaux”. em 1949, o enólogo Max schubert, tendo se apaixonado pelos grandes tintos 
bordaleses, voltou para a austrália determinado a produzir vinhos como esses na vinícola Penfolds, onde trabalhava. Como havia muito pouca Cabernet 
sauvignon no país, tocou seu projeto com a shiraz, amplamente difundida e, então, normalmente usada para produção de vinhos doces.
 schubert batizou seu vinho de Grange Hermitage. a primeira safra comercial foi a de 1952. em 1957, a vinícola determinou que o Grange Hermitage deixasse de 
ser produzido, simplesmente porque não agradava aos consumidores. Confiante no seu “filho”, o enólogo felizmente desacatou a ordem. em 1960, garrafas das primeiras 
safras foram abertas e estavam soberbas, fazendo com que a Penfolds liberasse novamente a sua produção...
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/grange-o-celebre-vinho-de-syrah_11731.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  06/06/2019).

PROMOçÕES DE VENDAS DE VINHOS
IMPORTAçãO “EN PRIMEUR” DE JONATHAN MALTUS 2018
 os vinhos de Jonathan Maltus têm em geral obtido notas bem mais altas depois de engarrafados do que “en Primeur” de vinhos em barrica. Um exemplo 
é o Le dôme 2010 que, degustado em barrica por Robert Parker, obteve nota 94-96 e depois de engarrafado passou a nota 100. o mesmo aconteceu em 2009, 
quando passou de 95-97 para 99, em 2015 de 94-96 para 98+, e em 2016 de 93-95 para 99.
 a safra de 2018 em Bordeaux foi excepcional e os vinhos de Maltus receberam notas altíssimas de Robert Parker’s Wine advocate em degustação “en 
Primeur” em barrica. o Le dôme, por exemplo, recebeu nota 97-99.
 em função disso resolvemos fazer uma importação “en Primeur” dos vinhos de Maltus. Lembramos que os vinhos desse produtor não são negociados na 
Place de Bordeaux e sua importação para o Brasil é exclusiva da PReM1UM.
solicite mais informações em: contato@premiumwines.com.br

PROMOçÕES PREM1UM PARA O DIA DOS NAMORADOS
Para celebrar esta data romântica, a PReM1UM preparou uma seleção muito especial, com vinhos para todos os gostos e bolsos! 
ESPUMANTES
• Comte de Bailly Blanc de Blancs Brut – Borgonha, França (R$ 84,14): fresco e saboroso, é perfeito para acompanhar aperitivos.
• Cava Enguera in a Bubble Cava Brut Nature Organic – Valência, Espanha (R$ 122,80): elegante, persistente e agradável, pode ser servido com aperitivos ou 
para acompanhar refeições.
BRANCOS
• Aylin Sauvignon Blanc 2017 – Leyda, Chile (R$ 120,52): produzido pela Viña Polkura, é um vinho intenso e equilibrado. Ótimo para acompanhar frutos do 
mar.
• Stoneburn Sauvignon Blanc 2015 – Marlborough, Nova Zelândia (R$ 195,56): produzido pela Hunter’s, é um clássico Sauvignon da Nova Zelândia, com 
bastante frescor.
ROSÉS
• Domaine Horgelus Côtes de Gascogne Rosé 2018 – Sudoeste, França (R$ 93,23): sedutor, saboroso, com agradável frescor, é um vinho bastante versátil.
• Founier Sancerre Rosé Les Belles Vignes 2017 – Loire, Franca (R$ 368,39): fresco, elegante, com bela estrutura, é um vinho sedutor e surpreendente. 
TINTOS
• Falernia Pinot Noir Reserva 2016 – Elqui, Chile (R$ 101,16): um belo exemplo de Pinot chileno, frutado e agradável no paladar.
• Maison Roche de Bellene Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes 2016 – Borgonha, França (R$ 261,51): com taninos suaves, é um vinho para se tomar com 
petiscos ou acompanhando pratos de aves ou carnes mais delicadas.
Observações: • os preços citados são os praticados em São Paulo. Devido a diferenças fiscais, os preços podem variar em outros estados. Favor nos consultar. • IPI de 10% 
incluído. Veja todas as ofertas solicitando a tabela em: contato@premiumwines.com.br

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/grange-o-celebre-vinho-de-syrah_11731.html
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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