
              
                   

por aRTHUR aZEVEDO (aa), bRUnO Vianna (bV); EDUaRDO TambURO (ET), 

fERnanDO basilE (fb), gERsOn lOpEs (gl) E gUilHERmE VEllOsO (gV).

“A cAdA edição, os editores de Wine style selecionAm vinhos que considerAm comprAs interessAntes, ou porque são bons exemplos
de um estilo, região ou vAriedAde, ou porque oferecem boA relAção preço/quAlidAde em suA respectivA fAixA de preço.

Casa Ferreira Esteva 2008 (Douro/Portugal) – A Casa Ferreira, 
produtora do mítico Barca Velha, surpreende com este vinho de custo 
muito acessível, que exibe uma paleta aromática muito agradável e típica 
do Douro, com bastante fruta, violetas e cravo, além de uma boca mar-
cada por bom frescor e juventude nos taninos. Ótimo custo/benefício. 
(Zahil) - BV

Don Laurindo Gran Reserva 2005 (Rio Grande do Sul/Brasil) –
A mais recente edição de um clássico brasileiro não decepciona. No corte, 
a Tannat é majoritária (80%), escoltada pela Ancellotta (20%). De impen-
etrável cor púrpura, exibe aromas que remetem a frutas escuras e choco-
late, mescladas a notas florais e de tostado. Concentrado e encorpado, 
tem taninos finos e longa persistência. O preço de 3 dígitos assusta um 
pouco, mas tem admiradores fiéis. (Don Laurindo) - AA

Finca Los Alijares Syrah/ Petit Verdot 2007 (Castilla-La Mancha/
Espanha) – Uma grata surpresa, esse vinho orgânico encanta pelos ótimos 
aromas de ameixas, chocolate e tostado e pelo delicioso sabor, num vinho 
encorpado, concentrado, macio e longo. Novidade no mercado. (Casa 
Flora/Porto a Porto) - AA

Pieropan Calvarino 2007 (Soave/Itália) – A uva Garganega, plan-
tada em solo vulcânico, é a grande estrela desse delicioso branco, de 
expressivos aromas de frutas frescas, mescladas a notas minerais e de 
erva-doce. Refrescante e agradável, tem frescor destacado e longa per-
sistência. (Decanter) - AA

Quinta da Bacalhôa Branco 2007 (Península de Setúbal/Portu-
gal) – Corte de Sémillon, Alvarinho e Sauvignon Blanc, com fermen-
tação e passagem parcial por carvalho francês, esse moderno vinho 
de Portugal agrada pelos aromas cítricos, com toques herbáceos e 
minerais, notas amanteigadas e pela boa expressão na boca, com bom 
volume, maciez e longa persistência. (Portuscale) - ET 

Quinta das Bágeiras Branco Garrafeira 2007 (Bairrada/Portugal) 
– Produzido só em safras excepcionais, este vinho bairradino é uma 

mescla de Maria Gomes  e Bical .  Delicioso para se beber agora ou 
para se guardar por mais alguns pares de anos (a Bical  tem bom 
potencial  de envelhecimento).  Encanta pelo frescor e mineral idade. 
Sem dúvida, uma grande relação preço/prazer.  (Premium) -  GL
    
Suzin Pinot Noir 2009  (Santa Catarina/Brasi l )  – Outra boa sur-
presa dessa varietal ,  dessa vez de uma vinícola nova no cenário. 
O vinho se destaca pela t ipicidade, fato raro e dif íci l  nessa uva 
exigente.  Macio e muito frutado, tem acidez refrescante e muito 
boa persistência.  Experimente. (Suzin)  -  AA

Villa Francioni Chardonnay Lote II (Santa Catarina/Brasi l ) 
– Boa complexidade aromática com muita fruta madura e fresca, 
escoltada por dist into toque mineral ,  discreto amendoado e nota de 
baunilha Encorpado, gastronômico, com muita fruta,  ótima acidez, 
álcool (130)  equil ibrado e madeira presente,  tem final longo. Só o 
preço acima dos 100 reais e a pouca disponibi l idade atrapalham. 
Obs: usa uvas de duas safras (80% 2008 e 20% 2009),  por isso não 
há indicação de ano. (Vi l la Francioni)  -  GV 

Vi l lag io  Grando  Innominabi le  Lote  I I I  ( S a n t a  C a t a r i n a /
Brasi l )  – Um improvável corte de seis uvas (Cabernet Sauvignon , 
Cabernet Franc ,  Merlot ,  Malbec ,  Pinot Noir  e Petit  Verdot )  resultou 
num vinho interessante e acima de tudo, agradável.  Sutis aromas 
de frutas escuras mescladas a chocolate e notas f lorais abrem 
caminho para um vinho equil ibrado e expressivo,  de textura macia 
e f inos taninos.  Merece ser conhecido (Vi l laggio Grando) -  AA

Viu Manent  Noble  Semil lon “Botryt is  Select ion” 2008
(Colchagua/Chi le )  – Um pouco fechado no in íc io ,  revela aromas de 
f rutas t ropicais  como o maracujá e  leve f loral .  Na boca,  o  maracu-
já  vol ta  a  aparecer,  acompanhado de notas de mel  e  de damasco 
caramel izado,  mas o ponto a l to  é  o  equi l íbr io  entre  açúcar,  ac idez 
e  á lcool .  Sem ser  complexo,  é  muito  agradável  e  não desapontará 
quem gosta dos chamados v inhos de sobremesa.  (Hannover )  -  GV 

casa flora www.casaflora.com.br; decanter www.decanter.com.br; don laurindo www.donlaurindo.com.br; hannover www.hannovervinhos.com.br;
mistral www.mistral.com.br;  premium www.premiumwines.com.br; porto a porto www.portoaporto.com.br; portuscale www.portuscale.combr;
suzin www.vinicolasuzin.com.br; villa francioni www.villafrancioni.com.br; villaggio grando www.villaggiogrando.com.br; zahil www.zahil.com.br

redoma Branco reserva 2008 (douro/portugAl) – AssinAdo por dirk niepoort, um

dos fAmosos douro boys, o redoma é, de formA consistente e Ano Após Ano, 

um dos grAndes vinhos brAncos do douro. nessA sAfrA mostrA boA 

intensidAde AromáticA, com notAs de 

frutAs mAdurAs, especiAriAs e leve 

minerAlidAde. no pAlAdAr revelA-se 

equilibrAdo e elegAnte, como de 

costume digA-se de pAssAgem, com 

boA persistênciA e sAbores AgrAdáveis. delicioso pArA ser consumido 

AgorA, tem potenciAl pArA ser guArdAdo por mAis Alguns Anos. (mistrAl) - fb


