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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
OS SEMPRE BRILHANTES TINTOS 
CALIfORNIANOS

22/05/2019 - 20:00

embora também produza excelentes 
vinhos brancos, a Califórnia é 
certamente mais conhecida por seus 
tintos, principalmente pelos que tem 
por base a onipresente Cabernet 
sauvignon. Mas, na degustação do 
próximo dia 22, faremos uma espécie 
de tour enológico pelo grande, em 
todos os sentidos, estado norte-
americano. assim, provaremos não 
apenas exemplares da uva mais 
popular do planeta, mas também de 
castas que se adaptaram muito bem 
aos diferentes terroirs encontrados na 
Califórnia

Valor Individual: R$ 95,00 (associado) e 
R$ 85,00 (associado participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@abs-
sp.com.br

SBAV-SP
VINHOS BRASILEIROS MADUROS 
“PAINEL HORIZONTEL 2004”

21/05/2019 - 20:00

os vinhos nacionais de qualidade têm 
longa vida. o difícil é aguardá-los 
pacientemente na adega por 7, 10 ou 
mais anos. a sBaV vai proporcionar 
a oportunidade de degustar 7 tintos 
gaúchos da safra 2004, possibilitando 
a comparação entre os estilos dos 
produtores e a longevidade das 
variedades de uva. a prova será 
coordenada por José Luiz Giorgi 
Pagliari.

Valor Individual: R$ 100,00 (associado) 
e R$ 150,00 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7905| Whatsapp 
(11)96365-9277 ou (11)98187-4000 / 
vinho@sbav-sp.com.br

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DO MINHO E TRÁS-OS-
MONTES POR DOC WINE

20/05/2019 - 19:30

a importadora doc Wine apresenta na 
aBs-Rio vinhos portugueses das vinícolas 
Quinta do Regueiro (Região do Minho) 
e Valle de Passos (Região de Trás-os-
Montes). o evento será conduzido pelo 
sommelier Fabio Xavier.

Valor Individual: R$ 50,00*
*Para profissionais da área, em dia com a 
aBs, à inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
MASTERCLASS WINES Of CHILE 
ACADEMY 2019 

22/05/2019 - 19:30

Wines of Chile, entidade representante 
das 74 principais vinícolas chilenas, 
apresenta na aBs-Rio uma masterclass 
exclusiva sobre vinhos chilenos, a Wines 
of Chile academy nível 1, ministrada pelo 
dr. arthur Piccolomini de azevedo, vice-
presidente da aBs-sP. o objetivo do curso 
é proporcionar uma formação inicial 
sobre história, áreas vitivinícolas, climas 
e castas que tornam o vinho chileno um 
dos mais ricos em diversidade, qualidade 
e sustentabilidade em todo o mundo. 

Valor Individual: R$ 70,00*
*Para profissionais da área, em dia com a 
aBs, à inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2285-0497/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
PORTUGAL DE NORTE A SUL

23/05/2019 - 19:30

se uma região de Portugal sozinha já é 
recomendação para participar de uma 
degustação, imagine um passeio por 
suas principais regiões vinícolas e dirigido 
por um expert em vinhos portugueses? 
esse especialista é Francisco edcarlos, 
sommelier formado e homologado pela 
aBs-Rio.

Valor Individual: R$ 131,00 (sócio) e R$ 
171,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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CHATEAU LA CROIX DE GAY 2009 – POMEROL – BORDEAUX - fRANçA
  
 até meados do século XX, os vinhos do Pomerol não figuravam entre os grandes nomes de Bordeaux. a Margem 
direita, onde está o Médoc era a origem dos mais prestigiados e caros rótulos. no entanto, mais recentemente, 
uma pequena região na margem direita de Bordeaux, com apenas 12 quilômetros quadrados de área, tornou-se 
um fenômeno, com vinhos que, muitas vezes, superam os preços dos rótulos mais famosos de outras localidades 
próximas. 
 Logo, nomes como Pétrus, Le Pin e Lafleur passaram a ser comentados em salas de degustação e caçados por 
colecionadores, alcançando valores estratosféricos, especialmente devido às produções diminutas. os críticos, entre 
eles Robert Parker e Jancis Robinson, não se cansam de dizer que definitivamente não é um vinho para neófitos, 
devido, principalmente pelo seu exotismo – com muita fruta fresca, acidez e mineralidade, diferenciando-se de seus 
conterrâneos que tendem a ser mais ricos, potentes e intensos.
O Chateau La Croix de Gay tem uma longa história na denominação Pomerol que remonta a pelo menos meados 
dos anos 1800. Localizado na porção norte da denominação Pomerol, o Chateau La Croix de Gay tem bons vizinhos. 
o terreno fica próximo do Chateau Clinet e do L´eglise Clinet no platô de Pomerol. em 1997, a propriedade 
modernizou suas instalações de produção de vinho e acrescentou cubas de temperatura controlada. em junho 
de 2012, os proprietários de Chateau Lafite Rothschild compraram uma parcela de vinhas de La Croix de Gay 
permitindo-lhes expandir as explorações do Chateau L’evangile. o vinho do Chateau La Croix de Gay é envelhecido 
em barris de carvalho francês novo, de 50% por uma média de 18 meses. em média, cerca de 1.000 caixas de vinho 
são produzidos em cada safra.
 o vinho mais famoso da região é o caríssimo Château Petrus, bem como o prestigiado e tradicional Le Pin, 
um “vin de garage” de minúscula produção e altíssimo preço. o corte do Chateau La Croix de Gay é o mesmo do 
Petrus com 95% de Merlot e 5% de Cabernet Franc. a safra está excepcional.

Notas de Degustação: Cor rubi evoluído, cristalino. aromas bem concentrados ainda, taninos presentes, macios e com tudo bem integrado ao conjunto. 
Cerejas, ameixa escura madura, especiarias, é um vinho que evoluiu muito bem com o tempo. Com a passagem pela taça aparecem as notas de café, e delicoso 
licor de cassis.
Guarda: Creio que a guarda recomendada é de 15 anos. Com 10 anos de garrafa, surpreendentemente o vinho está muito bom, mostrando que a docilidade 
da Merlot permite que sejam bebidos desde sua juventude.
Notas de Harmonização: Ótimo para acompanhar todos os tipos de pratos clássicos de carne de vitela, carne de porco, carne de vaca, cordeiro, pato, frango 
assado, assados e grelhados em geral.
Temperatura de Serviço:  15 a 16ºC.   Merece ser decantado por 1 hora.

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

 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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 o uso dos aromas e perfumes é fundamental nas sociedades, tanto nas sociedades primitivas, quanto nas sociedades modernas e sofisticadas. se um bom aroma era 
fundamental para separar o que era comível do que era veneno, os aromas denotam também o que está limpo do que está contaminado. 
 da mesma forma que as pessoas podem desenvolver um senso estético para apreciar e avaliar uma bela pintura ou uma bela escultura, uma música agradável, uma 
boa comida, é possível adquirir um conhecimento mais profundo do papel desempenhado pelo sentido do olfato.
 o vinho, sem os seus aromas, sejam eles de aspiração direta ou de retrogosto, simplesmente deixaria de ter qualquer interesse. o importante, ao degustar uma taça 
de vinho, não é apenas fazer uma análise, ou uma classificação ou uma quantificação quanto aos aromas, mas encontrar o prazer existente em cada essência aromática 
encontrada. a verdade é que isto é fundamental para uma pessoa escolher um vinho entre milhões de rótulos, como o seu preferido.
 Muitos amantes do vinho se perguntam sobre certos aromas do vinho e suas origens, tais como os de framboesa, banana, baunilha e caramelo. Branco, tinto ou 
rosado, o vinho é certamente a bebida alcoólica que mais se destaca pela fineza e complexidade de seus aromas. Provenientes da uva, da fermentação ou da guarda, eles 
refletem na mucosa olfativa do degustador a presença de centenas de componentes odoríferos que a bebida armazena, em quantidades ínfimas. alguns deles são mais 
freqüentes ou mais pronunciados e cercam-se de curiosidades quanto a sua origem.

AROMA DE fRAMBOESA, O MAIS fREQUENTE NOS TINTOS - a framboeseira é um arbusto da família das rosáceas que surge em estado silvestre nas matas do hemisfério 
norte, sendo rara no Brasil. o fruto vermelho, escuro e corrugado é rico em pectinas, próprio, portanto, para geléias. não sendo uma fruta comum entre nós, reconhecemos 
seu aroma a partir das geléias ou licores produzidos a partir dela. o aroma de framboesa no vinho, perceptível em grande número de tintos, deve-se à presença da 
frambinona - nome comum da fenilbutanona - substância com odor de framboesa que se forma durante a fermentação. 
 o aroma de framboesa é o mais freqüente nos tintos. se você não se deu conta disso, sugiro procurá-lo em sua próxima degustação de Cabernet, syrah, nebbiolo 
e Tempranillo, originários do Velho Mundo ou de Malbec, Tannat, Carmenère e Zinfandel do novo Mundo. Faça isso após provar a geléia da frutinha para memorizar seu 
gosto.

O BEAUJOLAIS NOUVEAU E O AROMA DE BANANA - Uvas colhidas em setembro, vinificação em outubro, engarrafamento no início de novembro. e pronto, na segunda 
quinzena de novembro, “le Beaujolais nouveau est arrivé”. o que há de especial em sua elaboração que resulta no aroma de banana, cuja intensidade varia ano a ano? 
 na vinificação do Beaujolais acomodam- se bagos inteiros de uvas Gamay em cubas fechadas, sob pressão. nessas condições, as enzimas da polpa são ativadas, 
verificando-se no interior do bago uma tímida transformação de açúcar em álcool, com formação interna de gás carbônico. 
 a fermentação intracelular cessa naturalmente após uns dez dias e inicia-se o processo de elaboração do Beaujolais, conhecido como maceração carbônica. diminui-
se o teor de ácido málico e formam-se álcool, glicerina e outros componentes. entre eles, o acetato de isoamila com seu cheiro de banana amassada. e o aroma de banana 
estará no nouveau, mais ou menos intenso, dependendo da concentração de acetato de isoamila naquele ano, para cada produtor.

BAUNILHA VERSUS CARAMELO - esses dois odores agradáveis desenvolvem-se nos tintos e brancos a partir da mesma substância, a vanilina da madeira, sendo, portanto, 
aromas de vinhos fermentados em tonéis ou amadurecidos em barricas. 
 a baunilha é nítida nos brancos que passaram por carvalho, como os da Chardonnay, particularmente nos da Califórnia, do Chile e da austrália, ou ainda nos tintos 
de corte bordalês ou nos Reserva e Gran Reserva da Rioja. Quimicamente falando, o que se percebe é a nuance menos intensa, porém mais suave e refinada, do vanilato 
de etila, resultante da esterificação da vanilina.
 a vinificação especial dos vinhos doces naturais - Banyuls, Maury, moscatéis de setúbal e Pantelleria etc. - lhes comunica um odor caramelado.
 não é muito fácil decidir-se entre os aromas de baunilha e caramelo. Como esse último nada mais é que açúcar queimado, sugiro que se procure um toque tostado. 
Com tostado é caramelo, sem tostado é baunilha. Curta os aromas de seus vinhos! saúde!!!
 Baseado no livro “110 Curiosidades do mundo dos Vinho”, de Euclides Penedo Borges, Editora Mauad/Rio.

A MAGIA DOS AROMAS DO VINHO
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO



6vinotícias

 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

“O ESPÍRITO EDUCADOR DE STEVEN SPURRIER” - JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 17/05/2019 

 em meados da década de 70, meu interesse por vinho chagara a um ponto em que beber um ou outro rótulo já não era suficiente. detalhes de como era 
produzido, o porquê das diferenças entre eles e o fenômeno que os levava a evoluírem na garrafa eram algumas das questões que me incitaram a mergulhar 
nesse universo. Como não havia cursos sobre o assunto no Brasil, o jeito era buscar as respostas em livros, imaginando conseguir base suficiente para, um dia, 
me aventurar a viajar e ver tudo de perto.
 num primeiro momento, meu plano era, tão logo me sentisse seguro – e razoavelmente à vontade na língua francesa -, acompanhar as aulas da 
académie du Vin de Paris, cujo mentor, o inglês steven spurrier, também tinha, ao lado, uma ótima loja de vinhos, a Caves de la Madeleine - guardo ainda 
alguns catálogos da época -, conhecida por propor rótulos diferenciados de pequenos e ótimos produtores, algo, então, inusitado na capital francesa. a 
académie, aberta em 1973, foi a primeira escola de vinho particular na França e o único lugar para começar a entender o assunto em Paris, uma espécie de 
Cordon Bleu de vinho. 
 Cheguei a fazer vários cursos e participar de degustações entre 1978 e 1980, assim como a frequentar a loja e trocar algumas palavras, misturando 
francês e inglês, com aquele afável jovem senhor de modos britânicos e profundo conhecimento na matéria.
 a proposta de steven sempre foi educar o consumidor e desmistificar o vinho, valorizando ao mesmo tempo sua identidade. Para tanto promovia encontros 
com produtores e degustações temáticas, o que o levou, inocentemente, a organizar, em maio de 1976, uma degustação às cegas entre rótulos californianos 
e franceses (no início era para ser só de vinhos americanos, em comemoração aos 200 anos da declaração de independência dos eUa), conhecido como “o 
Julgamento de Paris”, que provocou muita celeuma em função do resultado ter apontado, tanto nos tintos quanto nos brancos, vitória dos americanos. o fato de 
ter sido realizada em Paris, com prestigiados degustadores locais, não dava margem a contestações consistentes. a inevitável polêmica que se sucedeu colocou 
os vinhos americanos no mapa.
 desanimado com uma série de problemas nos negócios, em especial com a administração do restaurante que havia aberto, vizinho da Caves de La 
Madeleine e da academie du Vin, spurrier decidiu voltar à inglaterra, em 1990, se desligando de todo contato comercial com vinho. Passou a dar consultorias 
e a escrever livros e artigos para jornais e revistas, principalmente para a “decanter”, a mais importante publicação do setor na inglaterra, onde assumiu o 
posto de consultor-editor e “chairman”, além de responsável por implantar as regras e protocolos do decanter World Wine awards (dWWa), concurso de grande 
prestígio internacional (há cerca de três anos deixou o comando do dWWa, passando a ser “Chairman emeritus”).
 Mesmo dedicando boa parte do tempo a artigos e degustações e, junto com a mulher e a filha, à produção dos espumantes Bride Valley, em sua 
propriedade em dorset, sul da inglaterra, spurrier, aos 78 anos, não abandonou suas raízes educadoras, criando agora a académie du Vin Library, um novo 
empreendimento destinado a reeditar os melhores livros do passado, assim como a produzir uma série de guias de castas e estilos de vinho, escritos por 
reconhecidos especialistas em suas áreas. a primeira publicação, lançada com toda a pompa há duas semanas no histórico Vintner’s Hall, a casa do “trade” 
do vinho de Londres, não poderia ter sido mais expressiva: uma reedição comemorativa do clássico “Wine Tasting”, do decano “winewriter” Michael Broadbent, 
celebrando o 92º aniversário do autor, com o próprio presente no dia...

 Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/6259123/jorge-lucki-o-espirito-educador-de-steven-spurrier-da-academie-du-vin-library#

 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

https://www.valor.com.br/cultura/6259123/jorge-lucki-o-espirito-educador-de-steven-spurrier-da-academie-du-vin-library%23
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“CULTURA E HISTÓRIA NOS VINHOS DE PORTUGAL” - MARIA DA PAZ TREfAUT
VALOR ECONôMICO - 17/05/2019 

 É quase folclórica em Portugal a história de que muitos turistas lusitanos em sua primeira visita à Paris vão à avenue des Champs Élysées em busca do 
número 202. o número não existe. É o endereço fictício do aristocrata Jacinto de Tormes, personagem principal de “a Cidade e as serras”, de eça de Queiróz. 
a história, no entanto, tem seu fundamento. antes de lançar o rótulo “202 Champs Élysées” no mercado alemão e francês, Tony smith, sócio da vinícola Lima 
smith foi certificar-se de que o número não existia mesmo. “Vai que alguém mora lá...”
 no Brasil, o vinho chegou no início do ano com o nome Tormes, mesmo rótulo utilizado no mercado português. esse é o primeiro lançamento desde que 
as vinhas da Fundação eça de Queiróz passaram a ser exploradas pela Lima smith. Trata-se de um blend das uvas avesso e arinto, típicas de Portugal, que lá 
é vendido entre eUR 5 e eUR 6 e aqui chega por R$ 78.
 a estreita relação entre vinho e patrimônio se faz presente em várias regiões de Portugal, nas quais a preservação histórica se alia a um presente rentável. 
não se trata apenas de reconhecer o óbvio, de que vinho é cultura, mas de modernizar e tornar produtivas marcas, construções e terras que conservam parte 
da memória do país.
 Mais interessante é saber que a Lima smith, que faz esse resgate do portfólio vinícola da Fundação eça de Queiróz tem entre seus acionistas o brasileiro 
Marcelo Lima. ele e smith são proprietários da Quinta da Boavista e da Quinta das Tecedeiras, no douro, e da Quinta de Covela na região dos Vinhos Verdes.
 “agora, temos todo o universo do eça para pensar em vinhos”, diz smith, ao contar que nos 10 hectares de vinha da Fundação há castas avesso, arinto, 
alvarinho e chardonnay misturadas. a Fundação foi criada nos anos 80 e ocupa uma casa centenária em santa Cruz do douro, no Baião. Hoje é um museu e, 
além dos vinhedos, guarda parte da biblioteca do escritor, sua mesa de trabalho, a cama e objetos pessoais que vieram de Paris.
 Muita história também existe em cada rótulo da Fundação eugénio de almeida, no alentejo, em Évora, considerada patrimônio histórico da humanidade 
pela Unesco. o mais notório é o Pêra-Manca, que acaba de ser incluído como o sétimo vinho mais desejado do mundo no Wine style awards, ranking do 
aplicativo Vivino, que tem cerca de 38 milhões de usuários. a safra premiada é a 2005, muito difícil de encontrar e cujo valor ronda os R$ 2,3 mil.
 Para os brasileiros, a paixão pelo Pera-Manca remonta à lenda (ou não) de que o vinho produzido desde a idade Média na mesma região, a das Pedras 
Mancas, estava nas caravelas da esquadra de Pedro Álvares Cabral quando teve o primeiro contato com os índios perto do
Monte Pascoal, na Bahia.....
 o Brasil, onde a adega alentejana tem exclusividade para importação e comercialização, é o primeiro mercado desses vinhos na escala internacional. 
em Évora, a história dos vinhos se funde com a história da cidade. ao lado das ruínas romanas do Templo de diana fica o complexo cultural e enogastronomico 
da Fundação ea, que engloba Centro de arte e Cultura, museu, palácio, cafeteria e enoteca.
 neste ano, na edição do evento Vinhos de Portugal, será realizada pela primeira vez no Brasil uma prova vertical com quatro safras do Pêra-Manca. será 
apenas no Rio de Janeiro, comandada pelo crítico do Valor Jorge Lucki e com a presença do enólogo Pedro Baptista, da adega Cartuxa, responsável pelos 
rótulos da fundação. 
 No Rio de Janeiro o evento acontecerá entre 31 de Maio a 2 de Junho na Casa Shopping. Em São Paulo, ocorrerá entre 7 a 9 de junho no 
Shopping Jk Iguatemi.

Leia mais em: https://www.valor.com.br/empresas/6260047/cultura-e-historia-nos-vinhos-de-portugal
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“BORDEAUX 1949, UMA HORIZONTAL HISTÓRICA!” - MARCELO COPELLO
VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 10/05/2019 

 Como sempre digo: vinhos antigos são “de chorar” ou “pra chorar”. na prova que relato hoje, de 6 grandes Bordeaux da histórica safra de 1949, dois 
deles estavam “de chorar” de felicidade, entrando na lista dos melhores vinhos que provei na vida. Três deles “pra chorar” de tristeza, pois não resistiram ao 
tempo. antes de seguir, agradeço aos que me proporcionaram esta experiência e que comigo a compartilharam

A SAfRA 1949
 Umas das grandes safras do século XX, 1949 entrou no hall dos grandes anos do pós-guerra: 1945, 1947, 1948 e 1949. Foi, junto com 1947, uma das 
safras mais quentes da história de Bordeaux, a a mais seca e com mais sol desde 1893. excelente para margem direita e muito boa para esquerda, com muita 
riqueza e concentração, com vinhos um pouco menos alcoólicos e concentrados que os 1947 (que ganharam estilo de Vinho do Porto), mas com talvez mais 
equilíbrio e harmonia.

VINHOS
 dos seis vinhos provados dois fizeram jus à fama da safra e estavam arrebatadores, merecendo uma nota que raramente dou, “100+”

Château Pétrus 1949 - Um vinho simplesmente espetacular, de cor escura, ainda frutado, firme e bem definido, parece décadas mais novo. Paladar macio, 
com a elegância dos melhores Pétrus, um dos poucos que esvaziei a taça, um Pétrus muito Pétrus, com uma força jovial, textura e pureza inigualáveis, grande 
pureza e integração, com notas de frutas secas, frutas negras, especiarias exóticas, madeiras, café. evoluiu na taça por horas. Perfeito. nota: 100+ pontos
Château Cheval Blanc 1949 - não é “port like” como dizem os ingleses, como o famoso 1947, mas é igualmente espetacular, mais clássico e elegante, dentro 
de um perfil de força e concentração, resultado de um ano muito quente. Cor escura, granada sem tanta evolução. aroma refinado, de frutas muito doces, 
algo queimado (como carvão), tostados, trufas negras, flores secas, terra molhada, defumados, cedro. Paladar amplo e concentrado, de grande profundidade, 
denso e macio, tudo em extremo equilíbrio, com grande pureza. a finesse do Cabernet Franc aparece bem, perfeitamente casada com a “gordura” da Merlot. 
Parece um vinho décadas mais jovem. inesquecível. nota: 100+ pontos
Château Latour 1949 - Cor granada-alaranjada entre clara e escura. aroma etéreo, com notas de chocolate amargo, couro, nozes torradas, terra molhada, 
frutas negras. Paladar estruturado, poderoso e seco, taninos firmes, quase rústico se comparado à tradicional finesse dos Latours. ainda com vida pela frente. 
nota: 95 pontos
Château Margaux 1949 - alaranjado muito claro. aroma totalmente etéreo, com notas de couro, especiarias exóticas, madeiras, cedro. Paladar magro, 
diluído. evidentemente uma garrafa já cansada, pois esta tem fama de ser uma das safras mais concentradas do Margaux. ainda bebível, mas já decaindo. 
nota: 93 pontos
Château Mouton Rothschild 1949 - Muito escuro, turvo. aroma intenso, com muitas notas balsâmicas e químicas, com frutas secas, geleias, couro. Paladar 
concentrado e macio, com muitos taninos, mas já domados, com notas de amargor no fim de boca, já decaindo e por isso sem nota. sem nota
Château Lafite Rothschild 1949 - Muito clarinho e alaranjado na cor. aroma muito evoluído, com notas de chá preto, cogumelos e uma nota química. Paladar 
muito seco, diluído, ainda bebível mas já decaindo e por isso sem nota. sem nota...

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/bordeaux-1949-uma-horizontal-historica

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

http://www.marcelocopello.com/post/bordeaux-1949-uma-horizontal-historica
www.marcelocopello.com
mailto:www.marcelocopello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog


9vinotícias

“VINHO ITALIANO: CHIANTI CLASSICO E BRUNELLO DI MONTALCINO, 
O MELHOR DA SANGIOVESE” - BETO GEROSA

BLOG DO IG - 15/05/2019 

 Tem coisas na vida que não adianta inventar moda. Por exemplo, comida italiana combina com vinho idem. Uma massa com molho ao sugo e suas 
variações clama por um tinto com boa acidez, corpo médio, fruta moderada e madeira sem excesso. e qual vinho de bandeira verde-branca-vermelha atende 
estes requisitos? Madonna mia, aquele elaborado com a sangiovese! sem desmerecer outras uvas nativas de grande representatividade regional – nebbiolo, 
barbera, aglianico e mais 400 outras variedades -, a sangiovese é a uva que melhor representa o conceito de identidade italiana em um vinho, secondo me 
(expressão roubada do didu Russo).

família Bulgheroni - e sangiovese é sinônimo da região da Toscana, um lugar que eu passaria fácil, fácil o resto dos meus dias. É ali, na Toscana, que é 
produzido o Chianti (e suas variações, classico, riserva), o Rosso e o Brunello de Montalcino tendo a sangiovese como estrela principal. Foi ali também que o 
milionário argentino de ascendência italiana alejandro Bulgheroni resolveu estabelecer parte de seu império vinícola, iniciado há apenas 10 anos. adquiriu 
terrenos e criou do zero marcas na região: dievole (Chianti Classico, aquele do Galo nero); Podere Brizio (Montalcino) e Tenuta Maraviglia (Bolgheri).
 Como fazer história no secular mundo do vinho e criar um grupo importante em apenas 10 anos? simples, basta realizar um aporte de 1 bilhão de 
dólares, cercar-se de profissionais competentes (o enólogo italiano alberto antonini, o chef argentino Francis Mallmann, por exemplo), selecionar as melhores 
regiões vinícolas do mundo e estabelecer critérios de qualidade e autenticidade aos vinhos. o grupo Bulgheroni está presente também nos estados Unidos 
(napa), França (Bordeaux), austrália, argentina (Vistalba, argento), Uruguai (Garzón). ah, o 1 bilhão vem dos negócios com petróleo, fica mais fácil assim.

Tem um CEO na minha mesa - Ceo do grupo Bulgheroni na itália, stefano Capurso é um representante, de certo modo, de um clássico italiano. Um homem 
elegante, discreto, de boa prosa. sua missão é transmitir os valores da empresa. são eles: recuperação das uvas nativas toscanas, cultivo de agricultura orgânica, 
uso exclusivo de leveduras indígenas (é possível comprar leveduras de todo tipo para dar esta ou aquela característica a um vinho, maquiando a bebida, algo 
descartado em seus vinhos) e práticas sustentáveis de produção (por exemplo uso de um tipo de rolha produzida com fibra de cana de açúcar, garrafas menos 
pesadas para maior segmento dos rótulos, etc)....

Aqui a sangiovese brilha - não são vinhos baratos, ficam naquele pelotão de médio-alto nível, onde o prazer é, geralmente, inversamente proporcional 
ao orçamento disponível. Vale a pena? Mamma mia! são representantes autênticos do potencial natural da sangiovese, uma uva de colheita tardia, em solo 
toscano. destaco aqueles vinhos provados em que a sangiovese é a prima-dona. salute!

Dievole Chianti Classico DOCG 2015 - Região – Chianti Classico (Vagliali, próximo a siena), Toscana, itália / Uvas: 90% sangiovese, 6% canaiolo, 4% colorino. 
importador: World Wine-Preço: R$ 210,00 - dievole é uma corruptela de dio, Voglio (deus quer). e deus quis que o rótulo mais barato dos Bulgheroni fosse 
aquele com maior voltagem de prazer em boca para este humilde palpiteiro. Coloração mais leve, perfumado com flores e cerejas e com uma acidez prazerosa 
que proporciona muito frescor em boca, corpo médio e bom final. não tem frutão, tem elegância. envelhecido por 14 meses em barricas grandes (bottis de 
4100 e 4300 litros) de carvalho francês sem tostagem, a madeira não marca o vinho, afina o caldo. Prontíssimo para beber. derrubo uma garrafa com um bom 
papo e um prato de macarrão ao sugo.

Dievole Novecento Chianti Classico Riserva DOCG 2015 - Região – Chianti Classico (Vagliali, próximo a siena), Toscana, itália - Uvas: 95% sangiovese, 
3% canaiolo, 2% colorino. importador: World Wine - Preço: R$ 360,00 - Um degrau acima na cadeia alimentar do Chianti Classico, o Riserva passa mais 
tempo curtindo em bottis de carvalho francês também sem tostagem e outros 6 meses em garrafa. o nome novecento está relacionado aos 900 de história 
da sangiovese na região. É um vinho mais complexo. Mais escuro no visual e mais carnudo na boca, tem um final mais longo e mais potência, sem no entanto 
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ser bombadão. se o Classico é um sangiovese de bermuda e mocassim o Riserva é o sangiovese de cachecol. Comparando os valores, prefiro investir em dois 
Chianti Classico. Mais indicado para consumidores que prezam um sangiovese com mais estrutura mas sem abandonar a finesse.

Podere Brizio Brunello di Montalcino DOCG 2013 - Região: Montalcino, Toscana, itália - Uva: sangiovese 100% - importador: World Wine - Preço: R$ 
649,00 - Confesso que tenho um certo trauma com Brunellos di Montalcino em geral. a expectativa quase nunca se concretiza. em geral são vinhos caros e 
muitas vezes não estão prontos ou não proporcionam a riqueza de aromas e sabores esperado. avancei na taça com receio. Grata surpresa! aqui temos uma 
sangiovese à capela, sem acompanhamentos. .... se é para desembolsar 650 reais que seja uma experiência para ficar na memória.

Leia mais em: http://vinho.ig.com.br/2019/05/15/vinho-italiano-chianti-classico-e-brunello-di-montalcino-o-melhor-da-sangiovese.html

 Beto Gerosa escreve sobre vinhos e o prazer de bebê-los. opinião independente e bem humorada. dicas de vinhos nacionais e de todo o mundo. as 
histórias dos vinhos e de seus criadores. degustações, harmonizações e serviços. betogerosa63@gmail.com

http://vinho.ig.com.br/2019/05/15/vinho-italiano-chianti-classico-e-brunello-di-montalcino-o-melhor-da-sangiovese.html
mailto:betogerosa63%40gmail.com?subject=
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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=
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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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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

VINHO E AQUECIMENTO GLOBAL: ADAPTE-SE E RAPIDAMENTE!
 o alerta lançado pelo Climate symposium, realizado na Vinexpo Bordeaux na terça-feira, 14 de maio, é claro: há urgência para o mundo do vinho agir de acordo 
com o aquecimento global.
 “na perspectiva mais pessimista, a superfície do mundo hoje adequada para a viticultura poderia cair 73%, na melhor das hipóteses cairia 62%.” Com essa previsão, 
que preocupa o mundo do vinho, Patricia espinosa, secretária executiva da Convenção-Quadro das nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, resgatou a Vinexpo Bordeaux.
 ao reunir vários especialistas para um simpósio sobre questões de aquecimento global relacionados a vinhos e destilados, a administração da Vinexpo quis revisar o 
conhecimento científico e os diferentes cenários que provavelmente serão confrontados sector num futuro próximo.
MEDINDO O CONSUMO DE ENERGIA - os produtores que começaram a responder ao desafio climático foram convidados a compartilhar suas experiências. Vinda dos 
estados Unidos, Katie Jackson explicou como as áreas de sua família, a Jackson Family Wines, tomaram medidas desde 2008: “Começamos medindo nossa pegada de energia 
em todos os níveis para limitá-la”. apenas para a água, economizou rapidamente 110 milhões de litros por ano, graças à criação de reservatórios, ao reaproveitamento de 
barris de água de lavagem, limpeza UV e treinamento de pessoal. a Jackson Family Wines também possui o maior pool de coletores solares em qualquer vinhedo dos eUa 
- um investimento lucrativo em apenas seis anos. “Cuide da terra e a terra cuidará de você”, resume ela.
 Há dois anos, Miguel Torres apresentou com paixão os passos que tinha tomado para sobreviver. Hoje, seu filho Miguel Torres Maczassek, gerente geral do Grupo 
Torres na espanha e no Chile, assume o comando. o mais encorajador é a reabilitação de castas esquecidas. ele começou lançando uma pesquisa completa sobre as videiras 
“desconhecidas” com os viticultores e fazendeiros... Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-et-rechauffement-climatique-s-adapter-et-vite,4627272.asp (Fonte - 
Revue du Vin de France – isabelle Bachelard – 15/05/2019).

BOM PLANO OU SHOW? UM ENÓLOGO GARANTE O DOMÍNIO DO VINHO SEM ENXOfRE
 Guillaume Reynaud assegura-lhe: ele encontrou os meios de fazer vinho de guarda sem enxofre. Como sabemos, é difícil ou impossível produzir vinhos adequados 
para o envelhecimento sem enxofre. não para Guillaume Reynaud! 
 Por nove safras, a família Reynaud, no Château de Bosc, no vale do Rhône, está experimentando um processo que produz “vinhos livres de sulfito”. os Reynauds 
finalmente encontraram a Pedra Filosofal em domazan no Gard?
 Conhecemos o problema da “natureza” dos vinhos muito na moda: muitas vezes deliciosos de colocar, você deve beber rapidamente porque eles são vinificados com 
pouco ou nenhum enxofre. Privado deste poderoso conservador hoje deprimido, estes vinhos muitas vezes envelhecem mal... Leia mais em: https://www.larvf.com/bon-
plan-ou-frime-un-vigneron-assure-maitriser-le-vin-de-garde-sans-soufre,4622954.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Benoist simmat – 14/05/2019).

EM CHAMPAGNE, AS BELAS UVAS SãO VENDIDAS A PREçO DE OURO
 a 7 euros, o preço do quilo de uvas atinge um limite para algumas Maisons. a safra de 2018 foi marcada por um novo aumento no preço do quilo de uvas. 
 Champagne não é mais um paradoxo. enquanto o contexto parece favorável (crescimento de 0,3% em relação ao ano passado, com um faturamento recorde de 4,9 
bilhões de euros), a região está experimentando um aumento no preço do quilo de uvas.
 Como sabemos, cada vez mais produtores de champanhe estão vendendo a totalidade ou parte de suas uvas para as Maisons que buscam manter sua produção para 
atender à forte demanda. Mas o que é menos conhecido é que o mercado de fornecimento de champanhe está começando a superaquecer... Leia mais em: https://www.
larvf.com/vin-et-rechauffement-climatique-s-adapter-et-vite,4627272.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Yohan Castaing – 29/04/2019).

INVESTIMENTO EM VINHO SUPERA RELÓGIOS, CARROS E JÓIAS EM 2018
 Índice de investimento de Luxo indica que preço de vinho fino aumentou 9% no último ano. de acordo com o último “Índice de investimento de Luxo”, da consultoria 
Knight Frank, os preços dos vinhos finos aumentaram 9% em 2018 e superaram o desempenho de relógios, carros, móveis, diamantes, selos e joias durante o ano. entre os 
artigos de luxo colecionáveis, itens como obras de arte igualaram a marca dos vinhos e apenas moedas e uísques a superaram, com aumentos de 12% e 40% respectivamente.
 o ano de 2018 foi marcado por altas nos preços dos vinhos mais raros, sendo que uma garrafa de La Romanée-Conti 1945 foi vendida por Us$ 558 mil pela sotheby’s 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vin-et-rechauffement-climatique-s-adapter-et-vite%2C4627272.asp
https://www.larvf.com/bon-plan-ou-frime-un-vigneron-assure-maitriser-le-vin-de-garde-sans-soufre%2C4622954.asp
https://www.larvf.com/bon-plan-ou-frime-un-vigneron-assure-maitriser-le-vin-de-garde-sans-soufre%2C4622954.asp
https://www.larvf.com/vin-et-rechauffement-climatique-s-adapter-et-vite%2C4627272.asp
https://www.larvf.com/vin-et-rechauffement-climatique-s-adapter-et-vite%2C4627272.asp
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em outubro, tornando-se a garrafa mais cara já vendida em leilão.
 nick Martin, da Wine owners, a plataforma de negociação de vinhos que forneceu os dados do índice, afirmou: “Quando pensamos que os limites estavam sendo 
testados, 2018 viu uma rápida escalada de preços para a Borgonha, notadamente os principais Grands Crus, elevando nosso índice de Borgonha em 33%”.
 ele também destacou o desempenho dos vinhos da Califórnia (que aumentou 17,5% no ano) e um ressurgimento de “Riojas subvalorizados e acessíveis”, como os de 
Tondonia e CVne... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/investimento-em-vinho-supera-relogios-carros-e-joias-em-2018_11707.html (Fonte 
– Revista adeGa – Redação - 16/05/2019).

ADEGA SUGERE QUE VINHOS ERAM GUARDADOS COM TEMPERATURA CONTROLADA DESDE A ANTIGUIDADE
 antiga adega foi encontrada no egito e guardava moedas e cerâmica. Uma adega recentemente localizada em Tel Kom alTrogy, na província da Biheira, no delta 
do nilo, norte do Cairo, não continha garrafas de vinho, mas os arqueólogos descobriram moedas da era ptolemaica, fragmentos de cerâmica e mosaicos, assim como 
verificaram um design arquitetônico sofisticado para controlar as temperaturas internas usando vários tipos e formas de pedras.
 Mostafa Waziri, secretário-geral do conselho de antiguidades do egito, descreveu um projeto arquitetônico com grossas paredes de tijolos de barro de várias 
profundidades, misturadas com blocos de calcário de formato irregular. ele sugere que esses blocos poderiam ter sido inseridos para controlar a temperatura adequada para 
armazenar vinho.
 segundo ayman ashmawy, chefe do Ministério de antiguidades do egito, a região era conhecida por produzir alguns dos melhores vinhos durante o período greco-
romano, que abrangeu desde o século 4 a.C. até a chegada do islã no século Vii... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/adega-sugere-que-vinhos-
eram-guardados-com-temperatura-controlada-desde-antiguidade_11712.html (Fonte – Revista adeGa – Redação - 18/05/2019).

ANGELO GAJA é HOMENAGEADO COM O PRÊMIO “ENÓLOGO DOS ENÓLOGOS”
 antiga adega foi encontrada no egito e guardava moedas e cerâmica. Uma adega recentemente localizada em Tel Kom alTrogy, na província da Biheira, no delta do 
nio enólogo recebeu o prêmio do instituto Masters of Wine por seu primoroso trabalho na itália. Criado em 2011 pelo instituto Masters of Wine, o prêmio Winemakers’ 
Winemaker deste ano foi concedido para angelo Gaja, o revolucionário do Piemonte. o prêmio reconhece realizações notáveis no campo da produção de vinho e é dado 
por um painel de enólogos que integram o Masters of Wine, além dos vencedores dos anos anteriores.
 adrian Garforth, presidente do instituto, disse: “não consigo pensar em ninguém mais digno para receber essa honra. angelo nunca teve medo de desafiar convenções 
e normas, mas sempre comprometido com os mais altos padrões de qualidade. Juntamente com a sua família, mas também através do instituto Grandi Marchi, continua a 
promover os mais elevados padrões de excelência, cultura e tradição no vinho italiano”.
 Gaja nasceu em alba, itália, em 1940. em 1961 ingressou no negócio da família e, em 1969, assumiu a gestão. a esposa de Gaja, Lúcia, ajuda-o a administrar o 
negócio, junto com seus três filhos, Gaia, Giovanni e Rossana. a vinícola Gaja é dona de propriedades no Piemonte e na Toscana. em 2017, a família Gaja empreendeu uma 
joint-venture com a família Graci, com vinhedos no etna, na sicília.
 “no começo da minha carreira, eu olhei para o Masters of Wine como um raro clube especializado com uma cultura imensa e inacessível. Quando recebemos um 
grupo de Masters of Wine em Barbaresco em 1973, oferecemos a eles o que considerávamos nossas melhores safras. eles falavam muito apenas sobre a safra de 1961 – 
suas opiniões sobre as outras safras eram severas...
 antes de Gaja, receberam o prêmio: Peter sisseck (2011), Peter Gago (2012), Paul draper (2013), anne-Claude Leflaive (2014), egon Müller (2015), alvaro Palacios 
(2016), eben sadie (2017) e Jean-Claude Berrouet (2018). Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/angelo-gaja-e-homenageado-com-o-premio-
enologo-dos-enologos_11715.htm (Fonte – Revista adeGa – Redação - 19/05/2019).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/investimento-em-vinho-supera-relogios-carros-e-joias-em-2018_11707.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/adega-sugere-que-vinhos-eram-guardados-com-temperatura-controlada-desde-antiguidade_11712.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/adega-sugere-que-vinhos-eram-guardados-com-temperatura-controlada-desde-antiguidade_11712.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/angelo-gaja-e-homenageado-com-o-premio-enologo-dos-enologos_11715.htm
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/angelo-gaja-e-homenageado-com-o-premio-enologo-dos-enologos_11715.htm

	índice

	Next Page 4: 
	Previous Page 4: 
	índice 2: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off
	Page 1411: Off

	Next Page 2: 
	Previous Page 2: 
	Next Page 6: 
	Previous Page 5: 
	Next Page 9: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 19: 
	Previous Page 17: 
	Next Page 21: 
	Previous Page 20: 
	Next Page 20: 
	Previous Page 18: 
	Next Page 22: 
	Previous Page 22: 
	Next Page 23: 
	Previous Page 24: 
	Next Page 15: 
	Previous Page 23: 
	Next Page 18: 
	Previous Page 25: 
	Previous Page 19: 
	Next Page 16: 
	Previous Page 21: 


