
viagem técnica
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Além de suAs AtrAções históricAs e culturAis, e dA belezA

nAturAl, bAsilicAtA, cAlábriA, PugliA e sicíliA, no sul dA itáliA, 

guArdAm um rico Acervo, rePresentAdo Por uvAs Autóctones 

e vinhos originAis, que remontA Aos gregos e que merece 

ser melhor conhecido Pelo enófilos

por  GUILHERME VELLOSO   fo t o s  aUtOR E dIVULGaçãO

i lu s t ração  CaIO OISHI

Tradição

na “Terra do vinho”
e modernidade

	 Nos	últimos	trinta	anos,	por	força,	sobretudo,	do	trabalho	de	produtores	

inovadores	como	o	Marques	Piero	Antinori,	na	Toscana,	e	Angelo	Gaja,	no	

Piemonte,	essas	duas	regiões	 tornaram-se	praticamente	sinônimos	de	vinho	

italiano	 de	 qualidade.	 É	 melhor	 do	 que	 a	 situação	 anterior,	 quando	 o	 país	

só	 era	 conhecido	 fora	 de	 suas	 fronteiras	 por	 seus	 Chiantis	 embalados	 em	

palha,	para	alegria	das	cantinas	e	trattorias	de	todo	o	mundo,	e	por	Frascatis	

desprovidos	daquele	encanto	que	só	têm	quando	bebidos	num	dia	ensolarado	

em	qualquer	bar	ou	restaurante	da	“cidade	eterna”.	Mas	a	preferência	esma-

gadora	dos	consumidores	por	vinhos	toscanos	e	piemonteses	até	certo	ponto	
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Matera (foto maior 
abaixo) foi declarada 
patrimônio da 
humanidade pela 
UNESCO por 
suas construções 
(casas, hotéis, lojas 
etc.) escavadas 
diretamente na 
rocha. O “Castel 
del Monte” (foto 
menor), de curioso 
formato octogonal, foi 
construído no século 
13 e hoje dá nome a 
uma DOC da Puglia

dever,	tanto	no	que	diz	respeito	ao	manejo	dos	

vinhedos	como	das	práticas	enológicas,	a	suas	

congêneres	 de	 outras	 regiões	 do	 mundo.	 Em	

todas	 elas,	 o	que	 se	 vê	 é	uma	 saudável	 e	har-

moniosa	 convivência	 entre	 tradição	 e	 moder-

nidade.	A	Rivera,	por	exemplo,	não	abriu	mão	

dos	antigos	tanques	de	cimento	e	tufo	(um	tipo	

de	pedra	 local,	mais	maleável,	usada	na	cons-

trução	de	casas),	mas	dotou-os	de	controle	de	

temperatura	e	de	sistema	de	micro-oxigenação	

do	mosto.	E	a	Librandi	plantou	um	belíssimo	

vinhedo	 experimental	 de	 formato	 espiralado	

para	estudar	melhor	as	uvas	autóctones	encon-

tradas	em	seus	vinhedos,	algumas	das	quais	já	

cultivadas	pelos	gregos.

	 Por	último,	uma	constatação	que	transcen-

de	o	mundo	do	vinho.	Todas	as	regiões	citadas	

–	a	exceção	é	a	Sicília	–	são	quase	tão	pouco	

conhecidas	pelos	 turistas	que	visitam	a	 Itália	

como	alguns	dos	vinhos	que	produzem.	E	não	

lhes	 faltam	 atrativos	 para	 tal,	 sem	 nem	 mes-

mo	 citar	 as	 famosas	 ruínas	 gregas	 da	 Sicília.	

As	cavernas	cavadas	na	rocha	e	transformadas	

em	residências,	hotéis	e	pontos	comerciais	de	

Matera,	 na	 fronteira	 entre	 Puglia	 e	 Basilica-

ta	são	um	caso	exemplar.	Essa	curiosa	cidade,	

que	 no	 pós-guerra	 era	 motivo	 de	 vergonha	

para	a	Itália,	foi	incluída	no	patrimônio	mun-

dial	 pela	 UNESCO.	 São	 razões	 mais	 do	 que	

suficientes	para	justificar	uma	viagem	a	essas	

regiões.	Sem	 falar,	 é	 claro,	no	prazer	de	 	 co-

nhecer	 e	 provar	 seus	 vinhos,	 acompanhados	

da	também	rica	culinária	local.

escondeu	o	fato	de	que	a	diversidade	vinícola	

da	Itália	é	muito	maior.	Afinal,	o	país	ocupa	a	

terceira	 posição	 em	 extensão	 de	 vinhedos,	 só	

perdendo	 para	 Espanha	 e	 França.	 Os	 gregos	

já	sabiam	disso.	Tanto	que	chamaram	Enotria	

ou	 “terra	 do	 vinho”	 a	 região	 que	 hoje	 com-

preende	 principalmente	 Calábria	 e	 Sicília,	 e	

que	 ainda	 guarda	 vestígios	 das	 colônias	 que	

estabeleceram	no	atual	território	italiano.	Essa	

talvez	 seja	 a	 face	 menos	 conhecida	 do	 atual	

panorama	 vinícola	 italiano.	 Foi	 o	 que	 Wine	

Style	 constatou,	 como	 único	 representante	

brasileiro,	 em	 recente	 visita	 de	 um	 grupo	 de	

jornalistas	 estrangeiros	 a	 quatro	 vinícolas	 re-

presentativas	 de	 outras	 tantas	 regiões	 do	 sul	

da	Itália:	Feudo	Disisa,	na	Sicília;	Grifalco,	na	

Basilicata;	Librandi,	na	Calábria;	e	Rivera,	na	

Puglia.	 Em	 comum,	 além	 de	 serem	 empresas	

familiares,	 há	 o	 fato	 de	 que	 apostam	 no	 rico	

patrimônio	enológico	de	suas	respectivas	regi-

ões,	sem	desprezar	os	avanços	tecnológicos.		

	 A	 riqueza	 e	 a	diversidade	desse	patrimônio	

ficam evidentes quando se percorre as quatro re-

giões	citadas.	E	são	representadas	por	uvas	au-

tóctones	ainda	pouco	conhecidas	(à	exceção	da	

Nero d´Avola	e,	em	grau	menor,	da	Aglianico)	pela	

maioria	dos	apreciadores	de	vinho.	São	nomes	

curiosos	como	Bombino	 (Nero	e	Bianco),	Catarrato,	

Grillo,	Gaglioppo,	Nero di Troia,	Magliocco	e	Mantoni-

co.	Todas	produzem	vinhos	 interessantes,	origi-

nais	e,	o	que	é	melhor,	distintos	dos	onipresentes	

Chardonnays	e	Cabernets	Sauvignon,	ainda	que	a	va-

lorização	das	cepas	autóctones	não	exclua	a	pre-

sença	 de	 variedades	 internacionais,	 a	 exemplo	

das	duas	citadas	e	da	Syrah,	que	vem	produzindo	

bons	resultados	na	Sicília.

	 Outra	constatação	da	viagem	é	que	viníco-

las de ponta, como as visitadas, nada ficam a 

Nos vinhedos da 
fazenda “Rosaneti”, 
maior propriedade
da Librandi, são 
cultivadas muitas
uvas autóctones 
da Calábria, como 
Gaglioppo, Maglioco 
e Mantonico
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	 A	azienda	agrícola	Disisa,	situada	nas	colinas	que	circundam	

a	pequena	Monreale,	não	muito	distante	de	Palermo,	é,	ao	mes-

mo	tempo,	um	dos	mais	antigos	e	um	dos	mais	novos	empreen-

dimentos	vinícolas	da	Sicília.	Não	há	contradição.	Segundo	re-

gistros	históricos,	a	primeira	menção	ao	“Feudo	Disisa”	(fazenda	

Disisa)	data	de	1182,	quando	a	propriedade	original	 foi	doada	

pelo	 rei	Guilherme	II	ao	arcebispo	de	Monreale.	O	nome	pro-

vavelmente	se	origina	do	árabe	“Aziz”,	que	significa	magnífico,	

uma	descrição	adequada	da	paisagem	de	vales	e	encostas	cober-

tos	de	vinhas	e	oliveiras,	já	que	a	produção	de	azeite	também	é	

tradicional	na	região.	Foi	o	arcebispo	de	Monreale	quem	autori-

Herdeira de  uma tradição milenar (a  propriedade

é conHecida desde 1182 ) ,  a  disisa investe  tanto

em castas locais ,  como Grillo ,  Catarratto  e  Nero
d´avola ,  como nas internacionais  ChardoNNay ,

CaberNet SauviGNoN  e  Syrah

zou	o	plantio	dos	primeiros	vinhedos	na	

propriedade.	Mas	a	atividade	só	ganhou	

impulso	recentemente,	quando	a	família	

Di	 Lorenzo,	 proprietária	 da	 Disisa	 há	

mais	 de	 100	 anos,	 decidiu	 incrementar	

a	produção	de	vinhos,	com	a	construção	

de	uma	nova	adega	de	vinificação	(a	an-

tiga	deverá	ser	transformada	em	museu).	

A	primeira	safra	processada	na	nova	ins-

talação	foi	a	de	2004.	

	 A	 propriedade	 compreende	 400	 hecta-

res,	dos	quais	180	estão	plantados	com	vi-

nhas	 e	 80	 com	 oliveiras.	 Na	 Disisa,	 como	

em	muitas	outras	“fazendas”	do	sul	da	Itá-

lia,	 a	 produção	 de	 azeite	 é	 tão	 importan-

te	quanto	a	de	vinho.	Além	do	tradicional	

“extravergine”,	a	Disisa	comercializa	azei-

tes	 com	 sabores	 como	 limão,	 tangerina,	

laranja,	 rosmarino,	alho,	basílico	e	outros.	

O	 cultivo	 é	 orgânico	 e	 os	 solos	 (majorita-

riamente	 argilosos)	 são	 irrigados	 por	 go-

tejamento.	 O	 clima	 é	 bastante	 quente	 no	

verão,	quando	as	temperaturas	ultrapassam	

os	40	graus	(à	noite	baixam	para	em	torno	

de	20),	mas	pode	ser	muito	frio	no	inverno,	

registrando	 inclusive,	 de	 tempos	 em	 tem-

pos,	 precipitação	de	neve.	Por	 ter	 entrado	

relativamente	tarde	na	produção	de	vinhos,	

a	Disisa	 investiu	 tanto	no	cultivo	de	cepas	

autóctones	como	de	variedades	internacio-

nais,	que	hoje	respondem	por	aproximada-

mente	50%	do	total	plantado.	

A uvA Grillo
erA usAdA
nA produção
de MArsAlA
	 A	região	é	tradicional	produtora	de	uvas	

brancas,	 como	Grillo,	Catarratto	 e	 Insolia.	A	

primeira	é	tradicionalmente	usada	na	pro-

dução	 de	 Marsala,	 mas,	 como	 o	 consumo	

deste	 tradicional	 vinho	 doce	 siciliano	 está	

caindo	 em	 todo	 o	 mundo,	 hoje	 também	

produz	 vinhos	 secos,	 como	 o	 Grillo	 2007	

da	 Disisa,	 um	 varietal	 100%.	 É	 um	 vinho	

leve	e	agradável,	não	muito	complexo,	que	

agrada	 pelos	 aromas	

de	 ervas	 e	 de	 cítri-

cos,	 e	 pela	 boa	 aci-

dez.	 Como	 é	 muito	

seco,	 pode	 ser	 toma-

do	como	aperitivo	ou	

acompanhar	pratos	à	

base	de	frutos	do	mar	

com	molho	de	 toma-

tes.	Mas	Mario	Di	Lo-

renzo,	que	representa	

a	 quarta	 geração	 da	

família,	 faz	 questão	

de	 contar	 com	 orgu-

lho	 que	 a	 Disisa	 foi	

a	 primeira	 vinícola	

da	 Sicília	 a	 produzir	

um	vinho	de	Chardon-

nay	– o	2007	provado	

na	visita	agradou	pe-

los	 aromas	 de	 frutas	

como	abacaxi	e	notas	

florais,	 mas,	 como	

não	 passa	 por	 carva-

lho,	se	ressente	de	um	

pouco	 de	 maciez	 em	

boca).	Além	desta,	são	

cultivadas	 varieda-

des	 como	 Gewürztra-

miner,	 Petit Manseng e	 Muller Thurgau,	 entre	

as	 brancas;	 e	 Mourvedre,	 Cabernet Sauvignon,	

Merlot	e	Syrah,	entre	as	 tintas.	Quase	 todas	

as	 internacionais	 (e	 a	 Nero d´Avola)	 foram	

plantadas	 nos	 últimos	 vinte	 anos.	 Um	 dos	

melhores	 vinhos	 da	 Disisa,	 o	 Tornamira 

2004,	é	um	corte	de	Syrah,	Merlot	e	Cabernet 

Sauvignon,	com	predominância	da	primeira,	

Mario, a irmã Laura
e Renato, o pai. Abaixo,
a linda propriedade, 
cercada de vinhedos 
plantados tanto com
uvas autóctones como 
com variedades modernas, 
como Cabernet Sauvignon, 
Syrah e até Petit Manseng

e outro na história

um olho



que	depois	de	

fazer	a	malolác-

tica	em	tanques	de	aço	inoxidável	passa	um	ano	em	

barricas	de	carvalho	francês.	Ela	também	produz	um	

bom	vinho	à	base	de	Nero d´Avola,	a	uva	mais	conheci-

da	da	Sicília.	O	2007,	primeira	safra	que	passou	por	

madeira,	além	de	muita	 fruta	vermelha	e	 toques	de	

especiarias	como	canela	e	pimenta,	é	macio	e	equili-

brado	em	boca.	Em	2007,	parcelas	do	vinhedo	foram	

plantadas	com	Teroldego,	que	não	é	comum	na	região,	

e,	curiosamente,	com	Lagrein,	uva	 tinta	 típica	da	re-

gião	de	Trentino-Alto	Adige,	no	nordeste	da	Itália.	

	 A	 produção	 de	 vinhos	 está	 sob	 a	 supervisão	 do	

conhecido	 enólogo	 Roberto	 Cipresso,	 nome	 fami-

liar	 aos	 brasileiros	 por	 sua	 ligação	 com	 a	 Achaval	

Ferrer,	 de	 Mendoza.	 A	 nova	 adega	 de	 vinificação,	

inaugurada	em	2004	e	projetada	para	produzir	até	

1	 milhão	 de	 garrafas,	 é	 uma	 indicação	 segura	 de	

que	a	Disisa	tem	planos	ambiciosos	de	crescimento	

–	pois	em	2007	foram	produzidas	pouco	mais	de	60	

mil.	 O	 mesmo	 pode	 ser	 dito	 em	 relação	 às	 expor-

tações,	que	hoje	representam	apenas	20%	do	total.	

Herdeiros	de	uma	tradição	quase	milenar,	os	Di	Lo-

renzo	não	parecem	ter	pressa.	“Fazemos	 tudo	com	

paixão”,	resume	Renato,	o	pai.

		

A Disisa (www.vinidisisa.it) não tem importador no Brasil.



O	dono	e	enólogo	Fabrizio	Piccin	é	um	forasteiro,	

que	ali	 se	 instalou	depois	de	 trabalhar	por	muitos	

anos	 em	 Montepulciano,	 na	 distante	 Toscana.	 Lá	

era	sócio	de	uma	vinícola,	que	fundara	em	1984.

	 A	 mudança	 foi,	 no	 mínimo,	 surpreendente.	 Afi-

nal,	 os	 vinhos	 toscanos	 têm	 mercado	 fácil	 em	 todo	

o	 mundo	 e	 os	 feitos	 com	 a	 Aglianico	 ainda	 são	 uma	

relativa	novidade	fora	da	Itália.	Ocorre	que	Fabrizio,	

enólogo	apaixonado,	progressivamente	se	desencan-

tou	com	a	crescente	influência	do	marketing	nas	de-

cisões	dos	produtores	toscanos.	Entre	outros	pontos,	

ele	defendia	o	uso	exclusivo	da	Sangiovese	nos	vinhos	

da	 região,	 sem	 adição	 de	 variedades	 internacionais	

como	a	Cabernet Sauvignon	(“é	muito	fácil	fazer	vinho	

com	Cabernet”,	observa).	Com	o	tempo,	explica	a	mu-

lher	e	sócia,	Cecilia,	“descobrimos	que	a	Toscana	não	

era	mais	nosso	 lugar”.	Além	da	Sangiovese,	principal	

uva	da	Toscana,	Fabrizio	gostava	muito	da	Aglianico	

e	dos	vinhos	que	produz.	A	tal	ponto	que,	em	1997,	

muito	 antes	 de	 se	 mudar	 para	 a	 região	 produtora,	

comprou	um	lote	dessa	uva	para	vinificá-lo,	a	título	

experimental,	em	Montepulciano.

	 Em	2003,	o	casal	tomou	duas	decisões	que	mu-

daram	suas	vidas:	vender	a	participação	na	vinícola	

que	tinham	fundado	em	Montepulciano;	e	começar	

a	comprar	parcelas	de	 terra	na	 região	do	Vulture,	

próxima	 à	 cidade	 de	 Venosa.	 Esta	 se	 tornou	 sua	

segunda	base,	 pois	mantiveram	a	 casa	 em	Monte-

pulciano,	para	onde	Cecília	se	desloca	com	freqü-

ência	por	causa	dos	filhos.	Hoje,	são	proprietários	

de	quatro	vinhedos	com	área	total	de	18	hectares.	

A	 vinícola,	 moderna	 e	 funcional,	 mas	 sem	 luxos	

desnecessários,	 foi	 inaugurada	 em	 2007.	 Na	 hora	

de	 escolher	 o	 nome,	 Cecília	 e	 Fabrizio	 decidiram	

homenagear	 tanto	 sua	 região	 de	 origem	 como	 a	

de	 adoção.	 Grifalco	 é	 a	 junção	 de	 duas	 palavras:	

Grifo,	o	pássaro	mitológico,	símbolo	de	Montepul-

ciano,	e	Falco,	de	falcão	(falcone	em	italiano),	pre-

sença	não	rara	na	zona	de	produção	do	Vulture.

AléM de bArricAs 
(AMericAnAs), tonéis 
de cArvAlho esloveno

	 Em	2009,	a	produção	da	Grifalco	deve	beirar	as	60	

mil	garrafas.	São	apenas	três	vinhos	tintos	DOC	Aglia-

nico	 del	 Vulture:	 Grifalco,	 Bosco del Falco,	 que	

corresponderia	a	um	reserva,	feito	com	uvas	seleciona-

das	 das	 parcelas	 mais	 antigas	 dos	 diferentes	 vinhedos,	

e	Damaschito,	 um	“single	 vineyard”	 feito	 com	 uvas	
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Fabrizio e CeCilia PiCCin mudaram o rumo de sua

trajetória Pessoal e ProFissional,  ao troCar a tosCana

Pela basiliCata, em busCa de vinhos mais autêntiCos,

Como os AgliAnicos ,  esPeCialidade da viníCola que

Fundaram, e de maior liberdade Para Produzi-los
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	 A	uva	 tinta	Aglianico	 é	de	origem	grega	 (o	nome	é	uma	cor-

ruptela	 de	 “helênico”)	 e	 teria	 chegado	 à	 Itália	 pelas	 mãos	 dos	

navegadores	 fenícios.	Presente	em	outras	partes	do	sul	do	país,	

é	 na	 região	 que	 circunda	 o	 vulcão	 Vulture,	 na	 Basilicata,	 que	

exibe	 suas	 melhores	 qualidades.	 De	 um	 lado,	 porque	 o	 solo	 é	

rico	em	minerais	de	origem	vulcânica;	de	outro,	porque	o	clima	

alterna	muito	frio	no	inverno	(é	comum	a	precipitação	de	neve)	

com	muito	calor	no	verão,	quando	as	temperaturas	ultrapassam	

os	38	graus.	A	colheita	é	a	mais	tardia	da	Itália	e	em	geral	ocor-

re	do	meio	para	o	fim	de	outubro.	A	zona	do	Vulture	é	relativa-

mente	pequena	e	abriga	um	número	também	reduzido	(aproxi-

madamente	40)	de	produtores.	A	Grifalco	é	um	dos	mais	novos.	

41

Fabrizio, Cecilia e (abaixo), o pequeno vinhedo Maschito,
cujas uvas origina o “single vineyard” Damaschito 

e de vida

uma aposta
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Os vinhedos da Grifalco são plantados 100% com a uva Aglianico

querer
mais?
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essencial
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vinhos Santa Carolina. Despertar o essencial é
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provenientes	 apenas	 do	 vinhedo	 mais	 antigo	

(Maschito),	que	tem	mais	de	40	anos.	O	Gri-

falco	teve	sua	primeira	safra	em	2004;	os	dois	

últimos,	no	ano	 seguinte.	São	como	parentes	

próximos,	 com	 traços	 comuns,	 mas	 persona-

lidades	 distintas.	 Todos	 são	 muito	 frutados	

(ameixas	 e	 cerejas),	 com	 um	 característico	

toque	 mentolado,	 além	 de	 muito	 agradáveis	

em	boca.	Compartilham	ainda	a	boa	acidez	e	

estrutura	tânica;	e,	embora	ligeiramente	alco-

ólicos	(quase	14%),	são	bastante	equilibrados	

em boca. As diferenças ficam por conta, em 

primeiro	lugar,	da	complexidade	aromática.	No	Bos-

co	e	no	Damaschito aparecem mais registros florais 

e	de	especiarias	como	louro	e	orégano,	além	de	notas	

de	chocolate	e	couro.	Também	na	boca,	Damaschito	

e	 Bosco	 mostram	 mais	 corpo	 e	 elegância	 do	 que	 o	

Grifalco.	Embora	da	mesma	safra	(2005),	o	primeiro	

está	mais	pronto	para	o	consumo	do	que	o	segundo.	

Este	 ganha	 em	 complexidade	 e,	 provavelmente,	 será	

mais	longevo.	No	caso	do	Grifalco,	um	ótimo	vinho	

de	entrada	de	gama,	o	próprio	Fabrizio	reconhece	que	

a	 safra	 atualmente	 disponível	 (2006)	 é	 a	 melhor	 das	

três	que	já	produziu.	Em	2007,	a	Grifalco	lançou	um	

novo	vinho,	mais	barato,	com	o	duplo	objetivo	de	fazer	

caixa,	para	pagar	o	investimento	na	vinícola,	e	testar	

o	mercado.	O	Gricos	sai	da	vinícola	a	menos	

de	3	euros,	contra	quase	5	do	Grifalco,	7	do	

Damaschito	e	10	do	Bosco del Falco.

	Digno	de	nota,	 em	 todos	os	 vinhos,	 é	 o	uso	

discreto	 da	 madeira.	 No	 caso	 do	 Grifalco,	

apenas	20%	do	vinho	passa	por	barricas	ame-

ricanas	de	segundo	uso.	Fabrizio	observa	que,	

no	passado,	a	madeira	usada	nos	Aglianico	era	

proveniente	 de	 castanheiros,	 mas	 considera	

que	 o	 carvalho	 americano	 tem	 um	 perfume	

mais	doce,	que	combina	melhor	com	a	uva.	

No	caso	do	Bosco,	20	a	30%	do	vinho	per-

manece	em	barricas	e	o	restante	em	tonéis	de	5.000	

litros,	de	carvalho	esloveno.	Já	o	Damaschito	passa	

apenas	por	tonéis,	só	que	de	segundo	uso.	

	 Embora	a	vida	numa	região	predominantemente	

rural,	 como	 a	 da	 Grifalco,	 certamente	 não	 tenha	 o	

mesmo	charme	que	a	da	Toscana,	nem	Cecília	nem	

Fabrizio	parecem	arrependidos	da	decisão	que	toma-

ram.	“Aqui,	redescobri	as	uvas,	o	terroir,	eu	mesmo	e	

o	vinho”,	resume	ele.

Os vinhos da Grifalco (ver www.maddalenamazzeschi.it) 

são importados pela Vinea (www.vinea.com.br).
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	 Na	Calábria,	o	nome	Librandi	é	sinônimo	de	vinho.	A	empresa	

dos	irmãos	Antonio	e	Nicodemo	Librandi	é	a	maior	e	mais	impor-

tante	da	 região,	onde	cultiva	uvas	há	quatro	gerações,	 embora	 só	

tenha	começado	a	elaborar	vinhos	com	marca	própria	na	década	

de	50.	Hoje,	 produz	2,5	milhões	de	 garrafas	 em	 suas	 amplas	 ins-

talações	em	Cirò	Marina,	pequena	cidade	calabresa	encravada	na	

costa	do	Mar	Jônico.	A	região	foi	colonizada	pelos	gregos,	que	ali	

aportaram	 em	 princípios	 do	 século	 VIII	 antes	 de	 Cristo.	 A	 voca-

ção	 da	 região	 foi	 comprovada	 pela	 descoberta	 de	 um	 “enoduto”	

nas	 proximidades	 de	 Cirò,	 que	 levava	 o	 vinho	 ao	 porto,	 de	 onde	

era	embarcado	não	só	para	a	Grécia	como	para	outros	destinos	no	

Mar	Mediterrâneo.	Os	vinhos	de	Cirò	 (conhecida	por	“Crimissa”	

na	antiguidade)	conquistaram	tamanha	reputação	na	

Grécia	 que	 eram	 oferecidos	 como	 prêmio	 aos	 atle-

tas	 vitoriosos	 nos	 jogos	 olímpicos.	 Essa	 tradição	 foi	

relembrada	 nas	 Olimpíadas	 do	 México,	 em	 1968,	

quando	o	Cirò	 foi	 indicado	como	vinho	oficial	dos	

jogos.	Por	causa	dessa	reputação,	os	gregos	denomi-

naram	a	região	de	“Enotria	Tellus”	(terra	do	vinho).	

	 A	Librandi	possui	extensa	área	de	vinhedos	distri-

buídos	pelas	principais	denominações	de	origem	locais.	

Dependendo	da	variedade	de	uva,	o	plantio	é	em	espal-

deira	ou	em	“alberello”,	o	estilo	tradicional,	na	forma	

de	arbustos.	Há	muitos	anos,	a	empresa	desenvolve	im-

portante	trabalho	de	pesquisa	com	as	uvas	mais	antigas	

e	 “históricas”	da	 região.	

A	 mais	 comum	 é	 a	 Ga-

glioppo,	tida	como	prima	

da	Grenache	e	da	Agliani-

co,	 além	 da	 Magliocco	 e	

da	 Mantonico.	 Para	 am-

parar	esse	trabalho	(que	

inclui	 estudos	 de	 DNA,	

análises	 ampelográficas	

e	 seleção	clonal),	 foram	

plantados	 três	 vinhedos	

experimentais.	 O	 mais	

espetacular	 pode	 ser	 vis-

to	 na	 fazenda	 Rosaneti,	

que,	 sozinha,	 ocupa	 250	

hectares	 de	 terra	 (no	 to-

tal	 são	 quase	 360,	 sendo	

232	 com	vinhedos	 e	 100	

com	 olivais).	 Em	 forma-

to	 espiralado,	 facilmente	

identificado	em	meio	aos	vinhedos	plantados	em	es-

paldeira,	 ele	 reúne	 exemplares	 de	 todas	 as	 varieda-

des	 de	 uvas	 mais	 antigas.	 As	 cepas	 tradicionais	 são	

usadas	em	duas	das	três	linhas	de	vinhos	da	Libran-

di.	A	primeira	compreende	os	vinhos	da	DOC	Cirò,	

produzidos	com	Gaglioppo	(os	tintos)	e	Greco Bianco,	no	

caso	do	Cirò Bianco.	O	topo	de	gama	nessa	linha	é	

o	Duca Sanfelice,	100%	Gaglioppo,	fermentado	em	

aço	inoxidável,	que	não	passa	por	carvalho.	O	2005	

é	 potente	 e	 estruturado,	 com	 muita	 fruta	 vermelha	

e	 ótima	 acidez,	 que	 lhe	 confere	 grande	 frescor	 em	

boca.	O	Cirò Rosso	tem	um	perfil	parecido,	mas	é	

menos	complexo	e	um	pouco	mais	curto	em	boca.	Do	

primeiro,	 são	 produzidas	 anualmente	 cerca	 de	 800	

mil	garrafas,	contra	300	mil	do	Duca.

MAntonico é A bAse
de uM brAnco seco
e de uM vinho “pAssito”

	 A	segunda	linha	inclui	as	DOC	Melissa	e	Asylia.	

Entre	outros	vinhos	aí	aparecem	o	Melissa Rosso	

(Gaglioppo)	 e	 o	 Melissa 

Bianco	(Greco Bianco).	Já	a	

terceira	linha	abrange	uma	

série	de	vinhos	produzidos	

tanto	 com	 uvas	 tradicio-

nais	 como	em	cortes	 com	

a	 participação	 de	 cepas	

internacionais	 como	 Ca-

bernet Sauvignon	e	Chardon-

nay.	Por	essa	razão,	alguns	

dos	vinhos	são	apresenta-

dos	como	IGT	e	não	com	

indicação	de	DOC	especí-

fica. É o caso do Critone 

2007,	 o	 único	 cujo	 corte	

é	 feito	 exclusivamente	

com	 uvas	 internacionais	

–	 90%	 Chardonnay	 e	 10%	

Sauvignon Blanc.	 Em	 que	

pese	 a	 predominância	 da	

Chardonnay,	ele	se	aproxima	mais	de	um	SB,	tanto	pelo	

toque	herbáceo	que	aparece	nos	aromas	 como	pela	

excelente	 acidez.	 Entre	 os	 tintos,	 o	 Gravello	 é	 um	

corte	 de	 Gaglioppo	 (60%)	 e	 Cabernet Sauvignon	 (40%),	

que	passa	12	meses	em	barricas	e	seis	meses	em	gar-

rafa,	antes	de	chegar	ao	mercado.	Nessa	linha,	desta-

cam-se	o	tinto	Magno Megonio	e	o	branco	Efeso.	

O	 primeiro	 leva	 o	 nome	 de	 um	 centurião	 romano	

que,	 ao	 voltar	 para	 casa,	 doou	 um	 vinhedo	 para	 a	

Os gregOs fizeram a fama dOs vinhOs de Cirò,

na Calábria, Cuja reputaçãO a librandi vem resgatandO 

desde Os anOs 1950, num trabalhO fOCadO

nas uvas autóCtOnes, mas que nãO exClui 

variedades internaCiOnais, em COrtes mOdernOs
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população	de	Melissa.	É	100%	da	uva	Magliocco.	O	

2006	mostrou	aromas	bastante	 complexos	de	geléia	

de	 morango,	 com	 notas	 de	 tabaco	 e	 de	 especiarias;	

na	boca,	tem	bom	corpo,	muita	fruta	madura	e	boa	

acidez.	O	nível	de	álcool	(13,5%)	é	alto,	mas	compa-

tível	com	a	massa	de	taninos	ainda	bem	presentes.	O	

ideal	é	prová-lo	com	pratos	da	rica	culinária	calabre-

sa,	como	o	Timbalo,	um	tipo	de	massa	com	molho	à	

base	de	tomates,	queijo	pecorino,	cebolas	e	berinjela.	

O	 branco	 Efeso	 é	 100%	 Mantonico Bianco,	 uva	 que	

frequentemente	é	usada	para	vinhos	“passito”,	

no	caso,	vinificada	em	seco.	O	2007,	que	pas-

sou	seis	meses	em	barricas	(80%	novas),	exibe	

notas	florais	e	de	musgo	e	o	toque	de	baunilha	

aportado	pelo	carvalho.	Tem	boa	acidez,	mas	

é	macio	 em	boca,	por	 conta	do	 carvalho,	 e	

deixa	uma	sensação	final	quase	doce	(uma	

característica	 dessa	 uva).	 O	 vinho	 doce	

Le Passule,	 vendido	 em	 garrafas	 de	

500	ml.,	também	é	feito	com	a	Mantonico.	

Além	de	colhidas	tardiamente,	as	uvas	são	

deixadas	de	15	a	20	dias	em	processo	

de	 passificação,	 perdendo	

água	 e 	 ganhando	

concentração	 de

açúcar.	 Depois,	 fermentam	 em	

barricas	 de	 carvalho	 Allier	 nas	

quais	 o	 vinho	 permanece	 por	

mais	seis	meses.	Os	aromas	de	frutas	brancas	madu-

ras,	casca	de	laranja	e	o	toque	de	mel	agradam	bas-

tante,	mas	na	boca	falta	um	pouco	de	acidez	para	o	

nível	de	açúcar;	por	isso,	talvez	se	harmonize	melhor	

com	queijos	de	sabor	mais	forte	como	o	gorgonzola.

	 A	Librandi	exporta	pouco	mais	de	50%	de	sua	

produção	e	está	presente	em	mais	de	60	países,	in-

clusive	o	Brasil	(a	Alemanha	é	seu	maior	mercado).	

Além	 de	 vinhos,	 produz	 uma	 Grappa di Cirò	 e	

azeites	 de	 grande	 qualidade.	 O	 próximo	 passo	 é	

investir	em	enoturismo.	O	conjunto	que	será	cons-

truído	 na	 fazenda	 Rosaneti	 terá,	 além	 de	 hotel	 e	

restaurante,	 um	 pequeno	 “museu	 do	 vinho”	 e	 es-

paço	para	degustações	e	cursos.	

Os vinhos da Librandi (www.librandi.it) são importados 

pela Mistral (www.mistral.com.br).

Sede (acima) e vinhedo experimental (ao lado) da Librandi, onde são
cultivadas as principais uvas autóctones da Calábria, muitas das quais
plantadas provavelmente pelos gregos 
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Uma das primeiras vinícolas da região a  investir

em vinhos com marca própria,  na década de  50 ,

a  r ivera mostra qUe o  respeito por práticas (e  cepas) 

tradicionais  não deve ser obstácUlo à  inovação,

como demonstram seUs vinhos

o passado

Evoluir
sem renegar

	 A	Puglia	é	uma	das	regiões	produtoras	mais	antigas	da	Itália	e	a	

maior	em	volume,	respondendo	por	aproximadamente	15%	do	vinho	

do país. Mas, até fins da década de 40, o vinho que produzia era ven-

dido	 em	 lotes,	 inclusive	para	 ser	 usado	 na	produção	 de	 vermute.	 A	

ascensão	 da	 “Puglia”	 como	 produtora	 de	 qualidade	 se	 deu	 a	 partir	

de	1950,	por	conta	do	trabalho	pioneiro	de	vinícolas	como	a	Rivera.	

Mais	precisamente,	a	partir	da	decisão	de	Sebastiano	de	Corato,	pai	e	

avô dos atuais proprietários (Carlo e seu filho Sebastiano), de investir 

na	produção	de	vinhos	com	marca	própria,	uma	novidade	na	época.	

Sebastiano herdara do pai, que tinha 11 filhos, uma pequena parte da 

grande	 fazenda	que	 levava	o	nome	da	 família	e	que,	originalmente,	

se	espalhava	por	600	hectares	de	vinhas	e	oliveiras.	Em	1950,	já	com	

uma	pequena	vinícola,	lançou	um	rosé,	feito	com	uvas	Bombino Nero,	

uma	 das	 variedades	 clássicas	 da	 região.	 O	 sucesso	 do	

lançamento	contribuiu	para	difundir	a	marca	“Puglia”	

por	toda	a	Itália	e	permitiu	que,	a	partir	daí,	a	Rivera	

se	expandisse	e	ampliasse	progressivamente	sua	linha	de	

produtos, já sob a liderança de seu filho Carlo e, mais 

recentemente,	também	do	neto	Sebastiano.

	 Hoje,	a	empresa	é	dona	de	85	hectares	de	vinhedos	

(mais	outros	70	de	oliveiras)	e	produz	em	torno	de	1,5	

milhão	de	 garrafas	 anualmente.	A	maioria	dos	 vinhos	

estão	abrigados	na	DOC	Castel	del	Monte,	que	faz	re-

ferência	às	ruínas	de	um	antigo	castelo	em	formato	oc-

togonal	do	século	13,	cartão	postal	da	região	de	Andria,	

onde	 se	 localiza	 a	 vinícola.	 A	 Rivera	 também	 produz	

vinhos	 em	outras	DOCs,	 como	Salice	Salentino,	mais	

ao	sul,	e	IGTs,	como	o	Pri-

mitivo.	E	um	vinho	doce	da	

DOC	Moscato	di	Trani.	Os	

solos	dos	vinhedos	são	pre-

dominantemente	calcáreos,	

até	 a	 altitude	 de	 250m,	 e	

uma	combinação	de	calcá-

reo	 e	 rocha	 nas	 colinas	 da	

chamada	 “Alta	 Murgia”,	

como	são	chamadas	na	re-

gião.	 As	 uvas	 nativas	 mais	

comuns	são	tintas,	a	exem-

plo	 da	 já	 citada	 Bombino 

Nero,	usada	apenas	para	fazer	rosés	como	o	Pungirosa	

(100%	 Bombino Nero).	 As	 outras	 são	 a	 Negroamaro	 (mais	

comum	na	península	de	Salento),	Primitivo	e	Nero di Troia,	

cujo	nome	remete	à	lendária	cidade	e	à	presença	grega	

também	nesta	região	(foi	chamada	de	“Magna	Grecia”	

ou	grande	Grécia).	Também	são	encontradas	a	Monte-

pulciano,	tradicionalmente	usada	em	corte	com	a	Nero di 

Troia,	e	a	Aglianico,	que	 tem	quartel-general	na	vizinha	

Basilicata.	A	branca	mais	comum	é	a	Bombino Bianco,	que	

produz	vinhos	agradáveis,	com	aromas	cítricos	e	eleva-

da	acidez,	como	o	Marese.	A	Rivera	também	plantou	

uvas	internacionais,	notadamente	Chardonnay	e	Sauvignon 

Blanc.	Com	a	primeira,	produz	seu	branco	topo	da	linha,	

o	Lama di Corvo, de vinhedo específico, que fermenta 

e	estagia	em	barricas	novas	de	carvalho	francês.

puer ApuliAe,
uMA ApostA nA nero 
di troiA

	 Plantar	 variedades	 internacionais	 não	 foi	 a	 única	

inovação	da	Rivera.	Nos	anos	60,	quando	construiu	sua	

nova	vinícola,	a	empresa	fez	questão	de	recuperar	os	an-

tigos	tanques	feitos	com	uma	mistura	de	cimento	e	tufo,	

tipo	de	pedra	muito	 comum	nas	 extensas	planícies	da	

região,	muito	usado	na	construção	das	casas.	Os	novos	

tanques	têm	sistema	de	refrigeração	e	controle	de	tem-

peratura,	 em	 lugar	 dos	 antigos	 dispersores	 de	 calor;	 e	

dispositivo	que	permite	a	micro-oxigenação	do	mosto.	

Esses	tanques	são	usados	hoje	exclusivamente	para	a	fer-

mentação	de	vinhos	brancos.	

Mais	recentemente,	foi	cons-

truída	nova	ala	para	fermen-

tação	 de	 vinhos	 tintos,	 na	

qual	foram	instalados	dez	no-

vos	tanques	de	aço	inoxidável	

de	um	 tipo	 especial,	 de	dois	

“andares”.	As	peles	e	semen-

tes ficam no andar superior 

e	o	mosto	vai	para	o	inferior.	

Depois	 que	 as	 sementes	 são	

retiradas,	uma	bomba	leva	o	

mosto	 do	 nível	 inferior	 para	

o	 superior,	 num	 processo	 de	 delestage	 automático.	 O	

objetivo	é	aumentar	o	tempo	de	maceração	e	amaciar	

os	taninos,	principalmente	da	Nero di Troia.	Isso	permi-

tiu	que	a	Rivera	lançasse,	em	2000,	a	primeira	safra	de	

seu	 vinho	 tinto	 mais	 ambicioso,	 o	 Puer Apuliae.	 Foi	

o	primeiro	vinho	elaborado	100%	com	a	Nero di Tróia,	

variedade	que	tradicionalmente	era	cortada	com	a	Mon-

tepulciano.	Para	obter	o	nível	de	qualidade	desejado	 foi	

feito	um	 trabalho	de	pesquisa	clonal,	que	 resultou	em	

uvas	com	bagos	menores	e	mais	concentradas,	e	que	são	

colhidas	 mais	 maduras.	 É	 um	 vinho	 de	 pequena	 pro-

dução	 (15	 mil	 garrafas)	 e	 grande	 personalidade,	 que	

passa	14	meses	em	barricas	novas	de	carvalho	francês.	

O	2005,	safra	atualmente	disponível,	exibe	um	violáceo	

intenso,	com	aromas	ainda	muito	frutados,	acompanha-
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Comparar sete safras de um vinho
é sempre um exercício interessante 
e didático. Ainda mais, como,
no caso do il falcone, a degustação 
cobre um período de quase 40 anos.
Lançado em 1950 com o nome 
stravecchio, o vinho ganhou a atual 
denominação em 1971, justamente 
a safra mais antiga degustada. 
Como seria de se esperar, o vinho 
apresentou sinais inequívocos 
de oxidação, a começar pela cor 
de rapadura. Os aromas eram 
predominantemente medicinais, 
com toques de rapadura e frutas 
secas, fazendo lembrar um madeira. 
Na boca, praticamente só sobrava 
acidez. O 1980 tinha cor ligeiramente 
menos evoluída e um aroma queimado,
lembrando alcatrão. Na boca, 
novamente a acidez dominava, com 
pouquíssima fruta ainda presente. 
O 1988 foi o primeiro ainda “vivo”, 

tanto na cor (granada) como nos 
aromas (fruta bem madura, quase 
passada, e canela). Na boca, a fruta 
ainda era suficiente para equilibrar 
a acidez, num vinho de corpo médio, 
álcool correto e boa persistência. 
A primeira safra a mostrar sinais 
da presença de madeira (foram 
usadas barricas francesas de 
segundo uso em 30% do vinho) foi 
a de 1995. De cor rubi/granada com 
halo tendendo para o tijolo, mostrou 
aromas elegantes de fruta vermelha 
madura, combinados com notas de 
especiarias como orégano e um leve 
tostado. Na boca, grande equilíbrio 
entre acidez, taninos e álcool, num 
vinho de corpo médio, elegante
e pronto para o copo. Os melhores 
exemplares provados foram,
sem dúvida, os das duas últimas 
safras: 2000 e 2004. O primeiro 
mostra grande complexidade 

aromática (ameixa preta, cedro, 
chocolate e ervas aromáticas), 
num vinho com ótima acidez, álcool 
na medida certa, taninos finos, 
corpo médio e boa persistência. 
Já está pronto para o consumo, 
mas pode ser guardado por mais 
alguns anos. O 2004 é ainda melhor, 
beneficiando-se do fato de ser 
a primeira safra que passou por 
delestage. É um vinho ainda novo, 
que exibe aromas intensamente 
frutados, com notas de cedro
e ervas. Na boca, muita fruta e boa 
acidez, num vinho um pouco mais 
encorpado que o 2000, sem com isso 
perder a elegância. Ficará ainda 
melhor com mais dois ou três anos 
de garrafa.

 Vinho faz bem
  até para a saúde

    dos seus negócios.

A Abrav inho  tem rev is tas  espec ia l i zadas  no  mundo do v inho .  São mi lha res  de  a f i cc ionados  pe la 

a r te ,  pe la  h i s tó r ia  e  pe la  mag ia  cont ida  em cada gar ra fa .  Um púb l i co  a l tamente  se lec ionado,  com 

exce len te  poder  aqu is i t i vo  e  que  en t re  uma sa f ra  e  ou t ra  es tá  a ten to  à  sua  mensagem.  Anunc ie 

numa das  rev i s tas  da  Abrav inho  e  ganhe  mu i tos  aprec iadores  para  o  seu  p roduto  ou  se rv iço .

dos	de	notas	de	madeira	e	chocolate.	Na	boca,	mostra	

excelente	estrutura,	 com	grande	massa	 tânica,	mas	de	

taninos finos, ótima acidez e álcool 

(13,5%)	à	altura,	num	vinho	longo	

e	complexo.	Se	 tem	um	defeito,	é	

lembrar	 mais	 o	 Novo	 Mundo	 do	

que	de	uma	das	regiões	mais	tradi-

cionais	da	Itália.

	 O	 Puer Apuliae	 é	 uma	 evo-

lução	 do	 tinto	 mais	 emblemático	

da	Rivera,	o	Il Falcone,	um	corte	

clássico	de	Nero di Troia	(70%)	e	Mon-

tepulciano	 (30%).	Os	vinhedos	origi-

nais	 eram	 plantados	 em	 forma	 de	

arbustos;	hoje,	são	todos	em	espal-

deira.	Até	1990,	o	vinho	envelhecia	

por	 até	 quatro	 anos	 em	 grandes	

tonéis	de	carvalho	esloveno.	Desde	

então,	 são	usadas	barricas	 (novas	e	usadas)	de	carvalho	

francês. Mais recentemente, o processo de vinificação 

incorporou	 macerações	 mais	 longas	 (15	 dias)	 e	 delesta-

ge. Essas mudanças, obviamente, se refletiram no estilo 

do	vinho	(ver	quadro).	A	Rivera	vem	testando	o	uso	de	

barricas	bordalesas	de	225	litros	e	

de	tonéis	de	3.000	ou	5.000	litros.	

As	 barricas	 e	 os	 tonéis	 menores	

são	de	carvalho	francês;	os	tonéis	

maiores,	 de	 carvalho	 esloveno.	

Segundo	Sebastiano	de	Corato,	a	

partir	da	safra	2007	a	proporção	

de	vinhos	que	estagiam	em	tonéis	

passou	a	 ser	maior	do	que	a	dos	

conservados	em	barricas,	no	que	

talvez	 seja	 o	 melhor	 exemplo	 de	

que,	 na	 Rivera,	 tradição	 e	 reno-

vação	não	estão,	necessariamente,	

em	campos	opostos.

A Rivera (www.rivera.it) não tem 

importador no Brasil.

Tintos são fermentados em modernos 
tanques de aço inoxidável de “dois andares”
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