
Com viníColas em Chianti e maremma, 

ambas na tosCana, e na siCília,

a Domini Castellare Di Castellina quer 

proDuzir vinhos que representem

o melhor De CaDa região

por  ARTHUR AZEVEDO

 propriedades,
a mesma
filosofia

produtor

 Fruto da ousadia e da visão do empresário 

Paolo Panerai, um dos mais bem sucedidos 

editores da Itália, o Domini Castellare di 

Castellina é um grupo de três vinícolas 

(Castellare di Castellina, Rocca di Frassinello e 

Feudi del Pisciotto), situadas, respectivamente, 

em Chianti, Maremma e na Sicília, cada uma 

representando o que de melhor se produz hoje 

na Itália nas três regiões. Panerai é o comandante 

da Class Editori SPA, conglomerado de 

empresas que atua na área de jornais, revistas, 

agências de notícias, publicidade eletrônica, 

rádio e televisão, e que movimenta nada 

menos que 121 milhões de euros por ano.

 Em 1979, Paolo Panerai iniciou sua carreira 

como produtor de vinhos, com a compra da 

vinícola Castellare di Castellina, na região do 

Chianti Clássico, na Toscana. A área total da 

propriedade é de 80 hectares, dos quais 33 estão 

plantados com videiras de idade variável entre 

5 e 30 anos, além de 12 hectares de oliveiras e 

15 hectares de culturas variadas. A propriedade 

se situa nas colinas de um anfiteatro natural, de 

exposição sudeste, com boa insolação e solos 

bem drenados, constituídos por marga, galestro 

e uma pequena quantidade de argila, ideais para 

o cultivo de uvas brancas e tintas.

 Uma descoberta logo nos primeiros anos da 

vinícola revolucionou a viticultura local. Após 

cuidadosas avaliações, foram identificadas na 

propriedade algumas parreiras muito antigas 

de Sangioveto, a versão nativa da Sangiovese, 

que fora plantada na região no século 19. Por 

recomendação de Emile Peynod, o grande 

professor de enologia de Bordeaux, Panerai 

investiu nesses clones e, com a colaboração 

do Prof. Attilo Scienza, da Universidade de 

Milão, plantou um vinhedo experimental 

com 30 diferentes clones. Destes, três foram 

selecionados e patenteados por Castellare. 

Segundo Panerai, seu principal objetivo é 

promover o autêntico Chianti, produzido com 

uvas autóctones, tais como Sangioveto, Malvasia 

Nera, Canaiolo e Colorino, sem a contaminação de 

uvas francesas. A grande estrela da Castellare é 

o vinho obtido a partir de uvas de um vinhedo 

único, o I Sodi de San Niccolò, um corte de 

Sangioveto (85 a 90%) e Malvasia Nera (10 a 15%). 

 Os rótulos dos vinhos de Castellare são 

ilustrados com belíssimos pássaros da fauna 

local, ameaçados de extinção pelo uso abusivo 

de pesticidas, herbicidas e outros defensivos 

agrícolas, além da caça predatória. Ao abolir 

essas práticas condenáveis, cuidando da 

preservação do meio ambiente, a Castellare 

está contribuindo para a volta desses pássaros 

a seu habitat natural.

Rocca di FRassinello
 O projeto Rocca di Frassinello foi a 

primeira joint venture entre produtores italianos 

e franceses. Aqui, Panerai se uniu a ninguém 

menos que o Baron Eric de Rothschild, do 

Château Lafite-Rothschild, de Bordeaux. 
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 Com a impossibilidade de plantar na área do 

Chianti Classico, Panerai e Rothschild se lançaram 

à procura da área ideal para implantar o novo projeto. 

E acabaram escolhendo Maremma, no litoral toscano, 

mais precisamente uma 

pequena propriedade de 

40 hectares denominada 

Terminuzzo. Mas Eric 

considerou-a pequena 

demais para as ambições 

da joint venture. Assim, 

durante dois anos, os 

dois sócios compraram 

outras quatro áreas, 

totalizando nada menos 

que 500 hectares 

cultiváveis, dispostos 

num anfiteatro a partir 

da colina de Terminuzzo. 

Os primeiros vinhedos 

foram plantados em 

2000, em cerca de 7 

hectares próximos ao 

lago que se situa no centro 

do anfiteatro. Hoje já 

são mais de 80 hectares 

plantados, não só com 

Sangioveto, mas com 

variedades francesas, 

como Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Merlot, Petit 

Verdot, Shiraz e outras.

 Durante encontro 

exclusivo com Wine 

Style, Alessandro Cellai, enólogo do grupo, que 

esteve no Brasil para apresentar os vinhos, disse estar 

convencido de que as temperaturas mais altas da 

Maremma potencializam as características genéticas 

da Sangioveto, permitindo que a varietal se expresse em 

toda a sua plenitude. Em Rocca de Frassinello a idéia 

é criar vinhos mesclando uvas italianas e francesas, 

o que é permitido pela DOC regional. Para tanto, 

Cellai está trabalhando em conjunto com Christian Le 

Sommer, enólogo do Domaines Barons de Rothschild, 

que tem em seu currículo passagem de oito anos 

no Château Lafite e de treze no Château Latour.

 De Bordeaux, a 

Rocca di Frassinello 

emprestou o conceito 

d e  e s c a l o n a m e n t o 

dos vinhos em três 

n í ve i s :  o  t e rce i ro 

rótulo recebeu o nome 

Poggio Alla Guarda; 

o segundo Le Sughere 

di Frassinello; e o 

primeiro, ou seja, o 

Grand Vin, Rocca di 

Frassinello. A idéia 

inicial dos sócios de não 

produzir imediatamente 

o Rocca di Frassinello 

f o i  p r o n t a m e n t e 

abandonada diante 

da excepcional safra 

de 2004. Ambos os 

enólogos convenceram 

Rothschild e Panerai 

a  l ança r  o  v inho, 

que foi muito bem 

recebido no mercado.

 Um dos grandes 

diferenciais da nova 

vinícola é sua arrojada 

arquitetura, concebida 

por um dos mais 

famosos arquitetos do mundo, o italiano Renzo 

Piano, autor de projetos como o Centro Pompidou 

(Beauburg) em Paris, o aeroporto de Osaka no Japão, 

o Auditório de Música em Roma e o prédio do New 

York Times, em Nova York. O projeto é simplesmente 

espetacular e revolucionário, pois além da beleza 

arquitetônica foi concebido para valorizar a produção 

de vinhos com excepcional qualidade (ver quadro).
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Situada no alto de uma colina, a vinícola projetada 
por Renzo Piano tinha que cumprir ser uma síntese entre 

beleza e funcionalidade. Renzo, que sempre privilegia
a leveza, não queria fazer uma vinícola monumental, mas sim 

encontrar um equilíbrio entre as formas arquitetônicas
e as necessidades técnicas, já que

o objetivo era produzir vinhos de alta qualidade. 
Partindo da premissa de que o coração da vinícola 

é o local onde o vinho faz seu amadurecimento nas barricas, 
o arquiteto colocou a sala de barricas no centro do projeto, 

um imenso quadrado de 40 x 40 metros por
40 metros sem colunas de sustentação. Em dois dos lados

do quadrado, foi colocada toda a área de produção
e, nos dois lados restantes, a área de utilidades

e estocagem de vinhos prontos.
O teto da sala de barricas e sua moldura formam uma

ampla praça de 5.000 metros quadrados. Aí, as uvas são 
recebidas e passam pela triagem em mesas de seleção, 
sendo depois desengaçadas, esmagadas e colocadas,
por gravidade, nas cubas de fermentação, localizadas

no andar imediatamente abaixo. De qualquer lugar
da vinícola é possível visualizar a sala de barricas, onde 

2.500 barricas repousam em plataformas, como num antigo 
teatro grego. Poeticamente, Piano diz que estar no espaço 

aberto na parte superior da vinícola é como estar num 
“tapete voador”, pois não existe nenhum obstáculo entre 

os limites do prédio e as montanhas que o cercam.
Para completar, uma imensa torre, visível de qualquer ponto 

da região, marca o coração da vinícola e também
o contraste entre a modernidade e a tradição de Maremma. 

Beleza & 
funcionalidade

castellaRe di castellina i sodi di san 
niccoló 2001 – Vinho ícone da Castellare di 
Castellina é um corte de Sangioveto (85%) e 
Malvasia Nera (15%), com passagem por 30 
meses em barricas de carvalho francês (80% 
novo e 20% de segundo uso). Na cor, 
rubi com reflexos acastanhados, 
já demonstra evolução, o que se 
confirma no sofisticado, complexo 
e elegante perfil aromático, que 
revela frutas escuras em compota, 
toques de couro e de ervas, notas 
terrosas, de chocolate e de fino 
tostado. Excelente na boca, tem 
álcool e acidez equilibrados, 
taninos finos já bem resolvidos, 
boa concentração de frutas, com 
bom corpo e longa persistência. 
Destaque para o delicioso retro-
olfato que faz lembrar frutas e notas 
minerais. Um grande vinho.

castellaRe di castellina chianti 
classico RiseRva 2004 – Um vinho de alta 
gama, produzido com as uvas Sangioveto 
(95%) e Canaiolo (5%), com estágio de 18 
meses em barricas de carvalho francês (80% 
de segundo uso e só 20% novas) e mais 18 
meses em garrafa antes da comercialização. 
Bela cor rubi, escuro, com pouca evolução, 
num vinho que revela aromas instigantes 
de frutas escuras perfeitamente maduras, 
especiarias, chocolate e fino carvalho 
tostado. Equilibrado, concentrado, marcado 

por finos taninos, com ótima concentração 
de deliciosos sabores e persistência muito 
longa. Tem final fresco e focado. Não é 
barato, mas oferece excepcional relação 
preço/qualidade.

Poggio alla guaRdia 2005 – Vinho de 
entrada de gama da Rocca di Frassinello, 
produzido com as uvas Merlot (45%), 
Cabernet Sauvignon (40%) e Sangioveto 
(15%), fermentadas em aço inoxidável, 
sem passagem por madeira. Muito frutado 
e fresco, tem aromas intensos, sabores 
concentrados e boa persistência. Acima de 
tudo, agradável e fácil de beber.

castellaRe di castellina chianti 
classico 2005 – Um vinho de boa 
qualidade e preço acessível, produzido 

com Sangioveto (95%) e Canaiolo (5%), com 
passagem por 6 meses em carvalho francês 
(15% de primeiro e 85% de segundo uso). 
Destaca-se pelos aromas frutados, com 
sutis notas florais, boa acidez, finos taninos 

e boa persistência. Boa companhia 
para as massas...

goveRno di castellaRe 2005 
– O vinho mais simples da vinícola, 
produzido com Sangioveto (90%), 
Malvasia Nera (5%) e Canaiolo 
(5%), com adição de uvas secas ao 
vinho por três semanas, logo após o 
término da fermentação. Não passa 
por madeira. Leve, frutado, muito 
fresco e saboroso, é o vinho ideal 
para consumo diário. 

le ginestRe di castellaRe 
2006 – Agradável vinho branco, baseado 
nas uvas Chardonnay e Sauvignon Blanc, 
provenientes de vinhedos com 29 anos de 
idade. Fermentadas em aço inoxidável, 
elas passam por “piletas” de concreto 
por quatro meses, para melhor integrar o 
vinho. Fresco e frutado, tem aromas que 
lembram frutas cítricas, pera e maçã verde, 
com elegantes toques minerais. Tem ótima 
acidez, boa concentração de sabores e 
longa persistência.

são destaque em degustação



Feudi del Pisciotto
 Situado na Sicília, em área que faz parte do 

triângulo formado por Piazza Almerina (conhecida 

por sua Villa Romana perfeitamente preservada), 

Caltagirone (famosa pela excelência de sua cerâmica) 

e Vittoria (sede da DOCG siciliano Il Cerasuolo 

di Vittoria), o Feudi di Pisciotto tinha  cerca de 33 

hectares de vinhas plantadas, em 2002, em altitude 

de 250 metros e a apenas 6 quilômetros de distância 

do mar, dois fatores que contribuem para amenizar as 

elevadas temperaturas da região.

 A Nero d’Avola, principal cepa autóctone da Sicília, 

domina a cena, com cerca de 50% das videiras, sendo a 

área restante plantada com uvas internacionais, como 

Cabernet Sauvignon, Merlot e outras. Duas variedades 

brancas, Sémillon e  Gewürztraminer, dão origem a um 

instigante e interessante passito.

 Os antigos vinhedos estão sendo replantados e, no 

momento, o Feudi del Pisciotto está comercializando 

uma linha básica de vinhos sob o rótulo Baglio del 

Sole, que compreeende um Nero d’Avola, um Inzolia 

(uva branca típica da Sicília) e outro branco baseado 

em Inzolia e Catarrato, outra varietal autóctone.

 Os vinhos do grupo Domini Castellare di 

Castellina são comercializados no Brasil, com 

exclusividade, pela Vinci Vinhos, de São Paulo - 

www.vincivinhos.com.br 
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Acima à esquerda, a sala de barricas do Rocca di Frassinello concebida pelo famoso arquiteto italiano Renzo Piano

Loja Itaim - Rua Pedro Humberto, 09 - São Paulo - SP   -  TEL.: 3168-2200

Loja Centro Antigo - Rua Aurora, 872 - São Paulo - SP   -  TEL.: 2109-1500

     Maison Terroir, 
a realização de um sonho.

Em Novembro, São Paulo ganha o endereço definitivo do Vinho.  

No quarteirão mais importante e charmoso de nossa cidade, nasce uma loja-boutique 

para o deleite dos aficcionados pelo mundo do Vinho e dos bons momentos da vida.
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