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 A minúscula e simpática cidade de taurasi, no co-

ração da Campania, no sul da itália, guarda uma das 

mais interessantes vinícolas do país, fonte de vinhos de 

grande personalidade, ainda pouco entendidos, para 

não dizer desconhecidos, pela maioria dos consumi-

dores brasileiros. estes preferem, em geral, os sofisti-

cados Barolos e os nobres toscanos aos produtos mais 

rústicos da Campania, produzidos com uvas autócto-

nes de caráter diferenciado.

 nesse panorama, os vinhos que Antonio Caggiano 

produz em sua pequena e originalíssima vinícola em tau-

rasi são certamente um ponto muito fora da curva da nor-

malidade. isso porque seus vinhos fogem completamente 

da descrição clássica de um taurasi típico: taninos vivos 

e duros, além de certa dose de austeridade. nada disso 

se encontra nos vinhos de Caggiano, que mostram fruta 

exuberante, textura macia, muito equilíbrio e rara sofisti-

cação. São vinhos que podem ser considerados modernos, 

Taurasi 



mas sem nunca perder de vista suas origens e tipi-

cidade. ninguém melhor do que o próprio Caggia-

no – e seu filho Pino – com quem conversamos em 

seu local de trabalho, para explicar essas diferenças.

obras de arte sUrpreendem
os visitantes

 A primeira impressão que se tem ao chegar a 

Cantine Antonio Caggiano é que se está no local 

errado, pois nada se parece com um local onde se 

produz vinhos. Pelo contrário, mais parece uma 

dessas instalações de arte encontradas nos mu-

seus mais modernos do mundo. o próprio Ca-

ggiano nos recebeu, com seu cativante sorriso e 

a simpatia típica dos italianos do sul. Antes de 

falarmos de vinhos, fez questão de nos mostrar os 

frutos de sua outra grande paixão, a fotografia. 

e foi uma surpresa atrás da outra, com álbuns e 

mais álbuns repletos de fotos belíssimas, de todo 

o mundo, incluindo locais inóspitos, como o de-

serto do Sahara ou o Polo norte, onde Caggiano 

teve um perigoso e bem documentado encontro 

com o temível urso branco. uma parte do misté-

rio começava a ser desvendada, pois a mesma sen-

sibilidade para fotografar com tanta maestria é 

requerida para produzir vinhos finos e elegantes. 

 Mas havia um obstáculo no caminho: a persona-

líssima (e rústica) uva Aglianico, matéria-prima dos 

vinhos de taurasi e da Basilicata que, em geral, ori-

gina caldos potentes, tânicos e muito encorpados. A 

Aglianico é uma uva de muita história e suas origens 

remontam à antiga grécia, de onde teria sido trazi-

da para a região pelos primeiros colonizadores gre-

gos. no tempo dos romanos, era a principal uva do 

famoso vinho de Falerno, um tinto de alta classe, 

considerado o primeiro grand Cru do mundo, muito 

apreciado pelos imperadores e pela elite de roma.

 A Aglianico é uma uva exigente, que precisa de 

muita luz e clima quente para amadurecer perfei-

tamente. É uma varietal de colheita tardia e esse, 

segundo Caggiano, é um de seus trunfos: colher 

a uva entre 20 de outubro e 10 de novembro, de 

acordo com a maturidade dos taninos, testada 

exaustivamente no vinhedo. Segundo ele, colher 

a Aglianico antes da hora exata é um verdadeiro 

suicídio, pois resultará em vinhos rústicos, herbá-

ceos, tânicos e até desagradáveis, descrição que 

se aplica a muitos vinhos dessa denominação. Ao 

contrário de outros produtores da região, que re-

correm a outras uvas, tais como Merlot e Cabernet 

Sauvignon, para acalmar os ânimos da Aglianico, 

Caggiano aposta na pureza e não faz concessões. 

Seus tintos são produzidos exclusivamente com a 

estrela maior de taurasi.

 Antonio lista, quase em tom de brincadeira, 

os segredos para a produção de um grande vi-

nho. Segundo ele, são necessários: uma grande 

varietal, um terroir adequado, muito trabalho 

no vinhedo e uma vinificação cuidadosa. e de-

pois, sorrindo, diz ser isso bastante óbvio e sem 

novidade. Pode até ser, mas parece que muita 

gente na região não segue essas recomendações 

básicas. Chama ainda a atenção para o rendi-

mento máximo dos vinhedos, que nunca deve 

ultrapassar 5 a 6 toneladas por hectare, algo 

como 35 a 42 hectolitros por hectare, um va-

lor baixo, sem dúvida alguma. Com relação ao 

terroir, diz ser absolutamente perfeito para o 

tipo de vinho que produz. e destaca a impor-

tante participação do solo de origem vulcânica, 

a perfeita disposição das videiras, para melhor 

captar a luz solar e, por fim, a grande ampli-

tude térmica da região, com calor durante o 

dia e clima fresco durante a noite, o que pos-

sibilita que as uvas conservem melhor a acidez.

O rigoroso inverno de Taurasi é um importante fator para a qualidade da safra subsequente, na medida em que permite um profundo estado
de dormência das videiras, que assim acumulam reservas para a produção de uvas de alta qualidade

No interior da Cantina surpresas aguardam os visitantes, tais como a impressionante imagem de Cristo projetada na parede do nicho que abriga
as garrafas de vinhos já prontos



além de tintos e brancos,
Um delicioso “colheita tardia”

 tendo em mãos uvas da melhor qualidade e perfeita-

mente maduras, entra em cena a parte mais delicada do 

processo: não deixar escapar tudo aquilo que a natureza 

proporcionou. e também nisso Caggiano não faz con-

cessões. As uvas, colhidas à mão, são meticulosamente 

selecionadas antes de entrar no processo, sendo desen-

gaçadas e fermentadas em pequenos tanques de aço 

inoxidável, de no máximo 8.000 litros, ou em barricas 

(brancos) com temperatura controlada (23 a 25ºC para 

os tintos e 14 a 15ºC para os brancos). uma vez comple-

tadas as fermentações alcoólica e maloláctica, os vinhos 

passam por barricas de carvalho francês de diferentes 

tonelerias e florestas e diferentes graus de tostagem, de 

acordo com a safra e a sensibilidade do enólogo luigi 

Moio, que trabalha na empresa desde 1994. 

 Para os brancos são utilizadas quatro diferentes cepas 

de leveduras selecionadas. Aliás, é bom que se diga que 

Caggiano não vive só de vinhos tintos. também os bran-

cos, produzidos com Greco di Tufo e Fiano di Avellino, as 

espetaculares uvas da Campania, são estrelas da vinícola. 

Para completar a linha ainda se produz uma verdadeira 

obra de arte, um vinho doce de Fiano de Avellino, de co-

lheita tardia, muito apropriadamente denominado Mel. 

Como se vê, uma linha mais que completa de vinhos ins-

tigantes e de notável qualidade, como ficou amplamente 

demonstrado na degustação que fizemos, literalmente, 

no meio do vinhedo (ver quadro).

a aposta no tUrismo diferenciado

 tendo como ponto de partida uma ideia bastante 

original de Caggiano, em 1990 foi construída uma nova 

vinícola, dotada de um completo centro de recepção de 

fiagre igt campania 2009

Mescla de Fiano de Avelino (70%) e Greco di 

Tufo (30%), fermentada em barricas de car-

valho, tendo como resultado um vinho de 

aromas intensos de frutas tropicais (man-

ga e abacaxi), sutilmente emolduradas por 

fino carvalho. Equilibrado e macio, é sabo-

roso e bastante persistente. Agradável e 

elegante, é um ótimo vinho para o verão.

béchar fiano di avellino doc 2009

Um puro e distinto Fiano di Avellino 100%, 

também fermentado em barricas, de cor 

amarelo-palha intenso, com belíssimos refle-

xos dourados. No nariz mostra frutas madu-

ras mescladas a mel e leve tostado. Na boca, 

revela ótima acidez e álcool equilibrado, com 

boa fruta, maciez destacada, corpo médio, 

longa persistência e sabor agradável. Boa 

companhia para peixes e frutos do mar.

devon greco di tUfo docg 2009

O mesmo conceito do Béchar, agora com 

a Greco di Tufo 100%. Interessante notar 

as diferenças no perfil aromático, aqui 

marcado por frutas frescas, tais como 

maçã verde e abacaxi. Quase não se nota 

o carvalho, que fica convenientemente 

em segundo plano. Exuberante e incisivo 

na boca, mostra ataque potente, com bom 

corpo, muita fruta, textura macia, sabor 

exuberante e longa persistência. Peixes 

e frutos do mar estarão bem acompanha-

dos, mas até aves, carne de porco e vite-

la não ficarão órfãos em sua companhia.

taUrì aglianico dell’irpinia doc 2008

O Aglianico (100%) de entrada de gama sur-

preende pela qualidade. A passagem por 6 

a 8 meses em barricas de carvalho francês 

de 2º e 3º usos lhe confere certa sofistica-

ção, raramente encontrada nos vinhos deste 

nível. Aromas de frutas escuras como amei-

xas e cerejas negras, mesclados a notas de 

chocolate e tostado, abrem caminho para um 

vinho macio, equilibrado, com boa acidez, 

taninos finos, boa fruta e longa persistência. 

Bom acompanhamento para carnes potentes, 

suculentas e untuosas.

taUrasi vigna macchia dei goti docg 2005

Grande estrela da casa e um dos melhores 

vinhos de Aglianico que se conhece, é pro-

duzido a partir de uvas de um único vinhedo, 

um verdadeiro Grand Cru. Tem passagem por 

barricas novas de carvalho francês por 15 a 

18 meses e mais 18 meses em garrafa antes 

da comercialização. Um monstro (no bom 

sentido da palavra) gentil, mostra aromas 

ainda um pouco fechados de frutas escuras 

perfeitamente maduras, emolduradas por no-

tas de chocolate, carvalho tostado e toques 

defumados. Muito encorpado e concentrado, 

tem acidez e álcool equilibrados, taninos em 

grande quantidade e de extraordinária ma-

ciez, longa persistência e complexo retro-

olfato. Precisa de tempo e certamente deve 

ser decantado algumas horas antes de servir.

mel 2004

O “colheita tardia” da família, elaborado 

com Fiano di Avellino (70%) e Greco di Tufo 

(30%), fermentado em barricas novas de car-

valho francês, onde permanece por 12 meses. 

Um fenômeno, ouro líquido em sua mais pura 

expressão, mostra aromas espetaculares de 

frutas caramelizadas (damasco), doce de cas-

ca de laranja e, é claro, mel... Na boca prima 

pelo perfeito equilíbrio entre a notável doçura 

e a refrescante acidez, com textura untuosa, 

sabores concentrados, interminável persis-

tência e notável retro-olfato. Obrigatório, é 

um dos melhores vinhos do gênero da Itália.

Completam a linha (ainda não disponíveis 

no Brasil) dois puros Aglianicos: o salae 

domini irpinia aglianico doc campi taura-

sini e um taurasi doc.

O s  v i n h O s  d eAntonio Caggiano

degUstar
os vinhos de 

caggiano nos dá
a dimensão exata

de o qUe é possível
se obter das

notáveis Uvas
da campania.
vamos a eles:

Uvas cultivadas e colhidas de forma artesanal são os pilares dos excelentes vinhos produzidos por Caggiano e armazenados em sua intrigante cantina, 
adornada, entre outras coisas, com estatuetas esculpidas em pedra



turistas, um local para comemorações diversas e uma 

pequena loja onde os vinhos podem ser adquiridos. o 

local foi construído para criar uma aura de mistério, 

um verdadeiro labirinto subterrâneo de salas e arcos 

de pedra, com esculturas e outras surpresas. Caggiano 

diz que seu objetivo, além de encantar os visitantes, é 

o de recuperar os sabores e aromas perdidos de tau-

rasi, além de mostrar, por meio de antigos apetrechos 

usados para o cultivo da uva e elaboração do vinho no 

passado, um pouco da cultura da cidade e de seu povo.

 Seguindo uma tendência mais que na moda, Ca-

ggiano ainda disponibiliza (mediante reserva prévia) 

uma experiência inesquecível àqueles que gostam de 

vivenciar locais onde se cultiva a uva e se elabora 

o vinho. estamos falando do pequeno e sofisticado 

turismo rural da vinícola, com quatro espetaculares 

suítes, localizadas ao lado dos vinhedos, com direi-

to a uma jacuzzi de pedra ao ar livre, com vista ci-

nematográfica. uma pérgola, coberta por videiras, 

pode ser utilizada pelos turistas tanto para o café da 

manhã como para o almoço, regado com os delicio-

sos vinhos da Caggiano. um belo programa! 

 em sua próxima viagem à itália, não deixe de in-

cluir a Campania e, mais especificamente, taurasi, em 

seu roteiro. Motivos certamente não faltarão. entre os 

mais apreciados poderíamos citar a rica gastronomia, 

baseada em deliciosos pratos de macarrão feito à mão, 

carnes suculentas, azeite de oliva, mussarela de búfa-

la (imbatível) e nozes, companhias mais que perfeitas 

para a ampla gama de vinhos ali produzidos. Para 

quem gosta de artesanato a região oferece magníficas 

peças de renda de bilro e vasos de argila. Além disso, 

a cidade de taurasi mostra em sua área histórica edi-

ficações muito interessantes, da era medieval, além de 

interessantes portais de pedra.

 Para os que gostam de festa, o vale do rio Calore, 

onde taurasi está localizada, é pródigo em festivais, 

que movimentam as diferentes cidades durante todo 

o ano, trazendo milhares de turistas para eventos, tais 

como o Festival da Castanha (Sagra delle Castagne) em 

Montefusco; o Festival do torrone, em dentecani; e, 

obviamente, o Festival do vinho de taurasi, em agosto, 

na própria cidade de taurasi. 

Antonio Caggiano : www.cantinecaggiano.it

Os vinhos Antonio Caggiano são importados pela Casa Flora 

(www.casaflora.com.br) e Porto a Porto (www.portoaporto.com.br)

A colheita na Caggiano permite uma verdadeira integração entre gerações, com os jovens desde cedo participando das árduas tarefas envolvidas
no cultivo da uva, em todas as suas etapas
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