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Confraria do Vinho do
Porto recebe novos membros 

em São Paulo A tradicional 
Confraria do Vinho do Porto realizou em 

São Paulo a solenidade de entronização de
novos confrades, com a presença do 

Chanceler George Sandeman e de
outros membros da chancelaria, que é o 

seu órgão diretivo máximo. Constituída em
1982, a Confraria do Vinho do Porto 
tem sua sede no Palácio da Associação 
Comercial do Porto (Palácio da Bolsa) 

na cidade do Porto. Os objetivos da 
Confraria são a difusão, promoção e 
consolidação do renome mundial do 

Vinho do Porto. Foram admitidos na 
Confraria do Vinho do Porto pessoas 

envolvidas em diferentes atividades 
relacionadas ao Vinho do Porto, tais 

como os editores de Wine Style Mario Telles Jr. e Arthur Azevedo, por seu trabalho de divulgação e formação de
profissionais, e outros importantes jornalistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre estes, destacamos Jorge 

Carrara, Ricardo Castilho, Arnaldo Lorençato, Roberto Gerosa, Marcelo Copello e Susana Barelli. O presidente da
ABS-SP, José Luiz Alvim Borges, recebeu o título de Infanção em nome da entidade, o mesmo acontecendo com 

José Luiz Pagliari, que o fez em nome da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. Os presidentes do Solar do 
Vinho do Porto, de São Paulo e Curitiba, respectivamente José Maria Santana e Guilherme Rodrigues, também 

foram alçados à categoria de Infanção, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em favor do Vinho do 
Porto no Brasil. A Confraria do Vinho do Porto tem como personagem tutelar o Infante D. Henrique,

pois considera que o espírito universal do Vinho do Porto coincide com a figura indelével daquele príncipe.
O chapéu do trajo dos Confrades é uma cópia do utilizado pelo Infante D. Henrique.

Porto Ramos Pinto 1884 ganha apresentação histórica em São Paulo Jorge Rosas,
diretor da tradicional Adriano Ramos Pinto, mostrou em São Paulo toda a classe e a tradição de seus magníficos 
vinhos do Porto. Numa degustação que pode ser classificada como histórica, Rosas discorreu sobre a trajetória
da Ramos Pinto, uma casa que sempre se pautou pela inovação e pela excelência dos produtos. Seu pai, José 
Antonio Pinto Rosas, tem o nome ligado a inúmeras inovações no Douro, tais como o plantio conhecido como 
“vinhas ao alto” e “patamares”. Nos dias atuais, a Ramos Pinto tem investido pesadamente em pesquisa, 
definindo porta-enxertos melhores e escolhendo os tipos de carvalho mais adequados para a elaboração

dos cascos onde se faz o amadurecimento de seus vinhos. Hoje, a Ramos Pinto possui dois centros
de vinificação, onde a modernidade anda ao lado da tradição — 30% das uvas ainda são processadas
com a clássica “pisa a pé no lagar”. Na prova, foram mostrados os vinhos Douro DOC da empresa,
com destaque para o extraordinário Duas Quintas Douro DOC Reserva 1994, um vinho
que se mostra cada vez melhor, mesmo com seus 17 anos de vida. Outra boa surpresa foi o Duas 
Quintas Reserva 2008, um vinho jovem e delicioso, já pronto para beber. Na ala dos Portos,
a degustação se revestiu de um caráter quase místico, com um desfile de preciosidades de fazer inveja
a qualquer amante de vinhos do Porto. Uma sucessão de Portos Vintage Adriano Ramos 
Pinto das safras 2007, 1983, 1970, 1952, 1934, 1924 e 1884 encantou a todos pela inacreditável 
longevidade e pela nobreza com que eles envelhecem. Seria uma injustiça destacar algum deles, pois todos
se mostraram impecáveis, com nuances de cor, que variaram do púrpura ao âmbar, e paletas de aromas
—  de frutas escuras, com rosas, especiarias e chocolate no vinho 2007 aos aromas sublimes de frutas
secas, caramelizadas, mel, canela, cravo, doce de casca de laranja, chá e tostado nos mais evoluídos.
Para não dizer que estamos “em cima do muro”, vale a pena dizer que o Porto 1934 foi o grande
sucesso da noite, com impressionante juventude e caráter: um vinho inesquecível.
Franco Suissa - www.francosuissa.com.br

Ana Import mostra os vinhos de Silvio Nardi Em evento realizado em São Paulo, a
Ana Import, representante exclusiva para o Brasil do conceituado produtor Silvio Nardi, de Brunello

di Montalcino, recebeu a diretora geral da vinícola, Emilia Nardi, para uma degustação de seus vinhos.
Com 80 hectares de vinhedos situados na DOCG Brunello di Montalcino, a Silvio Nardi trabalha

com cerca de 79 diferentes clones de Sangiovese, entre os quais as chamadas variedades históricas de
Brunello, plantadas em 36 vinhedos, com 25 tipos de solos diferentes. Tal diversidade permite aos 

enólogos da Silvio Nardi trabalhar cada um dos terroirs isoladamente, tendo como resultado vinhos de
alta classe. Estas uvas, colhidas em seu melhor momento de maturidade enológica, são trabalhadas na 

vinícola com as mais modernas técnicas de elaboração de vinhos, entre as quais se destaca a
maceração pré-fermentativa a frio. Entre os vinhos apresentados, destaque para o Tùran Rosso 

Sant’Antimo DOC 2006, um corte moderno de Petit Verdot, Sangiovese, Syrah e Colorono, 
muito agradável e acessível, e para o suntuoso Brunello di Montalcino Manachiara DOCG 

2004, um encantador brunello de estilo moderno, que esbanja charme e alta qualidade, brilhando pela 
ótima fruta, pelos taninos de fina textura e pela longa persistência. Merece ainda ser mencionado o 

delicioso Vin Santo Val d’Arbia DOC 2008, um clássico toscano que exibe aromas de frutas 
caramelizadas, mel e especiarias, num vinho de raro equilíbrio e sofisticação. Obrigatório.

Ana Import -  www.anaimport.com.br
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Quinta dos Murças e o novo Velho Mundo O Douro é, hoje, o “novo mundo” do Velho Mundo.
A frase não é nossa, mas faz justiça à região, que está sendo revitalizada e reinventada. No Douro não há apenas vinho
do Porto, mas grandes tintos. Este “novo mundo” tem tecnologia de ponta na cantina e nos vinhedos, e zela pelo melhor
 de sua tradição: os lagares de pisa a pé, que convivem com os de pisa mecânica. O primeiro é destinado aos vinhos topo
de gama e o segundo, aos de todo dia: bebidas simples, corretas, saborosas e de bom preço.  Essa renovação começou
na década de 1990 (antes mesmo dos Douro Boys), quando Sophia Bergqvist, da Quinta de la Rosa, plantou vinhedos 
novos para fazer tintos com um enólogo australiano, David Baverstock. Baverstock não ficou muito tempo no Douro.
Desceu a serra rumo ao Alentejo, onde se notabilizou como um dos principais responsáveis pela melhora de qualidade
dos vinhos da região — em particular, dos vinhos do Esporão, grupo famoso por aliar qualidade e bons preços.
Duas décadas depois, Baverstock volta às encostas do Douro, desta vez para a Quinta dos Murças, a última novidade
da Esporão. Adquirida em 2008 e próxima à estação de Covelinhos, a propriedade se estende por 3,2 km ao longo
da margem direita do rio Douro. São 60 hectares com 300 mil videiras de até 80 anos e classificação tipo A
na sub-região de Cima Corgo, entre Peso da Régua e Pinhão. Quinta dos Murças passou por intervenção nas vinhas
e na adega para melhorar a qualidade do encepamento, permitir a mecanização da área dos vinhedos e recuperar
patamares destruídos pela ausência de sistema de drenagem. Também foram reestruturados 20 hectares de vinhedos,
com Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Francisca, Sousão, Tinto Cão e Trincadeira.
O resultado pode ser conferido numa recente prova dos vinhos em São Paulo, da qual participou Silvia Franco,
da Wine Style: Assobio 2009 é um tinto saboroso e frutado, fácil de gostar e de beber. Trata-se de um corte de três
das cepas emblemáticas do Douro: Touriga Nacional, de grande finesse, Touriga Franca, delicada e intensa,
e Tinta Roriz, aromática e encorpada. Já o Quinta dos Murças Reserva 2008 é um tinto nobre, de vinhas
de 40 anos, com pisa a pé em lagares de granito e 12 meses em barricas americanas e francesas. É complexo, estruturado, 
equilibrado e elegante. Há, ainda, outras novidades apresentadas pela Qualimpor que, além de responsável por trazer
os rótulos da Herdade do Esporão e da Quinta dos Murças, trabalha também a Quinta do Crasto, no Douro. Entre eles,
destacam-se a safra 2009 do Crasto Superior, um tinto posicionado entre o Crasto Douro Tinto 2009,
de preço camarada, e o Crasto Reserva Vinhas Velhas, mais caro. O sedoso Crasto Superior 2009
oferece um leque de aromas instigantes, além de chocolate na boca. Na Herdade do Esporão, há dois varietais que fazem
sua estreia no Brasil: o Esporão Syrah 2008, um tinto de aroma envolvente (frutos negros, cacau), bem estruturado
e com taninos sedosos, e o Esporão Petit Verdot 2008, elegante e potente. Por fim, chega também a nova safra
(2007) do vinho Roquette & Cazes. Elaborado por Tomás Roquette, enólogo e filho de Jorge Roquette, o vinho, que
é um projeto conjunto com a família Cazes do Château Lynch-Bages, em Bordeaux, é um belo bordalês à moda lusitana, feito
com Touriga Nacional (60%), Touriga Franca (25%) e Tinta Roriz. Qualimpor - www.qualimpor.com.br

Opus One, um clássico em degustação vertical Aproveitando a visita de David 
Pearson, CEO da Opus One Winery de Napa, ao Brasil, a Casa do Porto promoveu uma interessante
e inédita degustação vertical de Opus One, propiciando uma rara oportunidade de se apreciar toda
a elegância e sofisticação desse vinho mítico da Califórnia. Opus One foi a primeira joint-venture
de um famoso château francês, o Mouton-Rothschild, com uma vinícola do Novo Mundo, a não menos 
famosa Robert Mondavi Winery. Pearson esteve no Brasil para conhecer melhor o mercado do país

e para estabelecer novas parcerias com importadores brasileiros, com quem se reuniu em São Paulo.
A Casa do Porto há longo tempo disponibiliza o Opus One no Brasil, em várias safras. Na degustação na capital 
paulista, conduzida por Pearson — que, além de profundo conhecedor dos vinhos da Opus One é também enólogo
de formação —, foram mostrados vinhos já no auge da evolução, tal como  o Opus One 1986, até o recém-lançado
Opus One 2006. David destacou as mudanças ocorridas ao longo dos anos na composição do vinho, como
a introdução, bem sucedida, da Petit Verdot a partir de 2005, o que mudou o caráter do tinto, que ganhou mais fruta
e perdeu as notas animais que o aproximavam dos Bordeaux de antigamente. De fato, as duas safras mais recentes
(2005 e 2006) são quase almas-gêmeas, potentes, elegantes e muito agradáveis, com fruta exuberante e textura
macia, além de exibir aromas sofisticados. Mesmo sendo vinhos para longa guarda, já estão bastante acessíveis
e civilizados. Casa do Porto - www.casadoportovinhos.com.br

Decero, a opção pelos tintos O próprio nome resume a proposta que norteou a criação da 
Finca Decero, produtor argentino cujos vinhos acabam de chegar ao Brasil. “Decero” significa literalmente 

“do zero”. A empresa é fruto do sonho (e dos recursos) de seu proprietário, o suiço Thomas Schmidheiny, 
acionista do poderoso grupo Holcim, um dos gigantes mundiais do cimento. Em 2000, numa viagem a

Argentina, ele se encantou pela região de Agrelo, em Mendoza, e comprou uma propriedade quase 
abandonada com 200 hectares de área. No ano seguinte começou o trabalho de recuperação dos vinhedos e

plantio de novas videiras. A “bodega” ficou pronta em 2005. E o primeiro lançamento comercial se deu 
em 2006. Pouco mais de 10 anos e 20 milhões de dólares depois, 150 hectares estão em produção. 

Em 2011, a Decero produzirá aproximadamente 300 mil garrafas de vinhos, 98% das quais 
destinadas à exportação. Todos tintos, já que essa foi sua opção inicial, que passam um mínimo de 
14 meses em barricas de carvalho francês. E todos produzidos com uvas do vinhedo Remolinos, que 

deve seu nome aos redemoinhos comuns na região, agrupados em três linhas: “Clasicos”, que reúne os 
varietais (Malbec, Cabernet Sauvignon e Syrah); “Mini-Ediciones”, produzidos em pequenas 

quantidades a partir de parcelas selecionadas de vinhedos; e o top Amana, corte das melhores 
parcelas, cuja composição varia a cada safra. Entre os vinhos apresentados no Brasil pelo CEO da 

Finca, Juan E. Marcó, o Malbec 2008 e o Syrah 2007 da primeira linha são frutados, redondos 
e macios, e tem a vantagem do preço mais acessível (em torno de R$ 75). 100% varietal, o Mini-

Edición Petit Verdot 2008 foi a maior surpresa. Um vinho complexo (frutado intenso, leve 
floral e notas minerais e tostadas) e de bom corpo, que passou 16 meses em barricas (50% novas) e 

mais um ano em garrafa antes de chegar ao mercado. Mesmo assim, merece ser guardado por mais 
dois ou três anos. Já o Amano 2008, talvez por ser um corte dominado por Malbec e Cabernet 

Sauvignon, com pequenos aportes de Petit Verdot e Tannat, está mais pronto para o copo,
com bom equilíbrio entre elegância e potência. Ana Import – www.anaimport.com.br
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El Enemigo Malbec 2008, um vinho cult e de exceção El Enemigo 
Malbec 2008 é o novo rótulo da argentina Catena Zapata, apresentado recentemente
em São Paulo. O tinto — criação de Alejandro Vigil, enólogo da vinícola, e de Adriana Catena,
a caçula da família —, é um ponto fora da curva no estilo Zapata. O mote de El Enemigo, 
segundo seus criadores, foi inspirado nas histórias de grandes guerreiros do passado que, por algum 
motivo, perderam batalhas já praticamente vencidas. Filosofia à parte — a ideia de um “inimigo 
interno”, que inspirou a criação do vinho, veio durante uma conversa entre Vigil e Adriana

em Londres, onde a moça estuda —, El Enemigo Malbec é um vinho complexo, marcado 
pela força da Petit Verdot (7%) e com uvas provenientes do vinhedo Adriana e de vinhas 
velhas (80 anos) de San Carlos, em La Consulta. Um vinho de personalidade e presença,
com taninos bem marcados. Além da novidade, Vigil trouxe na mala dois bons exemplares
da vinicola. O Nicolás Catena Zapata 2001, o primeiro blend da Catena 
(Cabernet Sauvignon e Malbec), causou sensação. O vinho levou, por quatro vezes,
o primeiro lugar (além de uma segunda posição) em cinco provas às cegas com rótulos
de calibre, como Château Latour, Haut-Brion e Opus One. É um vinho 
maduro, fino e elegante, com mineral, acidez bem marcada e muito equilíbrio.
Já o Angelica Zapata Malbec (provamos a safra 1995, que não está disponível),
vendido apenas no Brasil e na Argentina, é um tinto cativante, com notas de chocolate 
fondant, complexo e de grande finesse.

Em 2011, novo hotel na Quinta do Vallado
Inaugurada em 1716, a Quinta do Vallado é uma das mais

antigas e tradicionais das propriedades que dona Antónia Adelaide 
Ferreira, a lendária “Ferreirinha”, construiu às margens do rio

Douro e de seus afluentes. E continua em mãos de seus descendentes.
Mas, se ao longo de mais de 250 anos sua principal atividade foi 

a produção de vinho do Porto, hoje ela é mais conhecida por sua 
linha de vinhos Douro DOC, tintos e brancos. Em recente visita ao 
Brasil, João Ferreira Álvares Ribeiro, tataraneto de dona Antónia, 
contou que o mais recente acréscimo a essa linha é um espumante, 

produzido na nova e moderna adega inaugurada há pouco mais de um ano. E que, em breve, chegarão ao mercado também os 
vinhos produzidos na Quinta do Orgal, propriedade adquirida em 2005 na sub-região do Douro Superior, com 12 hectares 

já plantados com Touriga Nacional e Touriga Franca. João trouxe ainda uma boa notícia para os interessados em 
enoturismo. Ainda este ano será aberto o novo e pequeno hotel construído na Quinta, que até agora contava apenas com alguns 

quartos para visitantes na casa principal da propriedade. Dentre os vinhos, apresentados em sua passagem pelo país, vale 
destacar o ótimo branco Reserva Douro 2007, com elegante nota empireumática; o suculento Touriga Nacional 

2007; e o finíssimo — e não muito encorpado — Reserva Field Blend 2008, produzido majoritariamente com
mescla de vinhas velhas (mais de 80 anos). Para terminar, não poderia faltar um vinho do Porto, no caso o delicioso

Tawny 20 anos, para honrar o nome e tradição dessa famosa Quinta. Cantu - www.cantu.com.br
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Casa Flora Importadora: Tel.: (11) 3327-5199 - www.casaflora.com.br
Porto a Porto: Tel.: (41) 3018-7393 - www.portoaporto.com.br
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Ripassa, a marca registrada da Zenato A Vinícola Zenato pertence ao restrito e comprometido 
Amarone D’Arte, grupo de famílias produtoras de Amarone criado em 2010 para proteger a bebida. Nadia 
Zenato, proprietária da vinícola, esteve recentemente no Brasil para apresentar seus vinhos. O Amarone,
símbolo das regiões italianas de Valpolicella e do Vêneto, é uma expressão daquele terroir. Atualmente,

o Amarone Classico della Valpolicella encontra-se ameaçado pela superprodução, pela plantação 
de vinhedos em lugares inadequados e por padrões mínimos de qualidade em sua produção, o que resulta
na queda de seu preço e sua qualidade. Algo semelhante ocorreu na Toscana no século passado, quando
o Chianti Classico passou pelo mesmo processo de popularização, superprodução e queda vertiginosa 
de qualidade até tornar-se sinônimo de fiasco. A Zenato adota padrões rígidos e mais exigentes do que 
prevê a legislação do Amarone. Seus vinhedos têm alta densidade e rendimentos muito baixos das castas 
autóctones Corvina Veronese, Rondinella, Oseleta e Croatina. Nos melhores anos, a vinícola 
produz o Amarone Classico della Valpolicella Riserva Sergio Zenato DOC,
cujo nome remete ao fundador da vinícola. A Wine Style degustou o Sergio Zenato DOC 2003,
um vinho fino e elegante, de belo volume em boca, aromas de frutas vermelhas maduras e notas de tostado 
e de especiarias. Há 20 anos, Sergio Zenato foi pioneiro ao resgatar o antigo método de ripasso
na produção do Amarone, depois de perceber a preferência do mercado americano por vinhos de maior 
corpo e extração de cor e aromas. O vinho resultante ganhou o nome de Ripassa — a marca registrada 
da Zenato. O método consiste em passar o vinho (repassar) por uma segunda fermentação, durante seis 

meses, em cubas de aço inox em contato com borras do Amarone, para que o vinho ganhe mais cor e estrutura.  
O Zenato Ripassa Valpolicella Superiore DOC 2007 — corte de 80% Corvina Veronese, 15% 
Rondinella, e 5% Sangiovese — é um vinho cativante e aveludado, que ainda amadurece por 18 meses em carvalho 
e permanece seis meses em garrafa. Nas safras mais recentes do vinho, a sangiovese não entra mais no blend. A Zenato 
começou sua história em Lugana e, ali, produz o Lugana San Benedetto DOC, um branco leve e fresco,
que equilibra acidez e potência com elegância. A região, próxima ao Lago di Garda, já era celebrada pelo poeta latino 
Catullo como terra de grandes vinhos brancos, desafiando o princípio de que eles provêm de maiores altitudes. A casta 
branca de Lugana — a Trebbiano di Lugana ou Turbiana — está plantada nas terras planas ao sul de Garda,
e inclui a Lombardia e o Vêneto. Hoje, a vinícola é presidida por Carla Zenato, viúva de Sergio, e seus filhos Alberto, 
que cuida da produção, e Nadia, responsável pelo marketing. Tanto em Lugana quanto em Vêneto, fazem vinhos
de grande finesse. World Wine - www.worldwine.com.br

Mais uma ABS no interior Desde janeiro está funcionando na
cidade de São José dos Campos a mais nova ABS do interior do estado,

denominada ABS Vale do Paraíba. Segundo o presidente da 
associação, Fernando Basile, a nova ABS “vem para preencher uma 

lacuna na região do Vale do Paraíba”. No último mês de março a 
ABS Vale recebeu a presença de Mário Cordero e Paolo Coppo que 
apresentaram seus vinhos, em parceria com a Mistral Importadora.

Os vinhos “da noite”, segundo os associados presentes foram o Barbera 
d’Asti “Camp du Rouss” 2006, do Coppo, perfeito exemplo do estilo “Barbera barricado” e o moderno 

Nebbiolo “Perbacco” 2007 do Vietti, que apresentou taninos surpreendentemente
“prontos” para um Nebbiolo tão jovem.



O acidente que virou vinho na Viu Manent
Jose Miguel Viu Bottini, um dos sócios (com as irmãs) e diretor-geral

da vinícola chilena Viu Manent, esteve novamente no Brasil.
O país foi, em 2010, o terceiro maior mercado da empresa. Bottini 

contou que a vinícola já está praticamente recuperada dos estragos 
causados pelo grande terremoto que abalou o Chile ano passado e mostrou 
novas safras dos vinhos que produz no vale de Colchagua, no Chile, e em

Mendoza, na Argentina. A Viu Manent é um caso à parte entre as 
vinícolas chilenas, já que seu vinho top, o Viu 1, é quase um varietal de
Malbec, com pequena porcentagem de Cabernet Sauvignon ou Petit 

Verdot, dependendo da safra. Também um puro Malbec, o Vibo 
(anagrama com as iniciais do sobrenome da família) mostra a maciez e quase doçura que caracteriza os bons vinhos 

dessa uva produzidos no clima quase desértico de Mendoza. De especial interesse para o consumidor foram as duas 
safras já no mercado do novo vinho ícone da Viu Manent, o El Incidente, cujo nome faz menção a uma queda de

balão sofrida por Jose Miguel quando sobrevoava os vinhedos da vinícola. O El Incidente é basicamente um 
Carménère (85% do corte no 2007; 87% no 2008), que leva também um pouco de Petit Verdot e de Malbec, 
o que aporta maior complexidade aromática e gustativa ao vinho. Talvez pela maior presença (10%) da primeira no 

corte, o 2007 é um pouco mais tânico e menos pronto para o copo do que o 2008, em que a principal coadjuvante da 
Carménère é a Malbec, com 11% do corte. Provavelmente por isso, ele é mais macio e menos encorpado em

boca e já está praticamente pronto para o consumo. Em ambos, o DNA é da Carménère, com sua cor
violácea e sabor que lembra mirtilos maduros, bem integrados aos 14,5% de álcool e aos mais de 20 meses em

barricas novas de carvalho majoritariamente francês. Hannover - www.hannovervinhos.com.br

Os vinhos de terroir de Chapoutier Michel Chapoutier, um dos famosos nomes do Rhône,
é um criador incansável de grandes vinhos. Adepto da viticultura biodinâmica e da agricultura orgânica, 
Chapoutier tem duas linhas de vinhos, sendo uma delas a “seléction parcellaire” – vinhos especiais,
provenientes de seus melhores vinhedos e que têm por missão mostrar o melhor do seu local de origem.
Em síntese, a “seléction parcellaire” de Chapoutier é uma espécie de manifesto “antiglobalização” do vinho
— uma declaração apaixonada pela bebida e sua origem. Alguns deles foram degustados em São Paulo
sob o comando do diretor de exportação da vinícola, Pierre Adrien Fleurant. Vale destacar o Bila Hâut,
corte de Grenache, Syrah e Carignan proveniente da região do Roussillon, um best buy até mesmo
no Brasil (US$ 29,90): de caráter frutado e com toques de especiarias, tem no nariz uma sedutora pimenta. 
Do Rhône, o Côtes Du Rhône Belleruche Rouge 2009 é um tinto rico e macio, de aroma 
complexo (frutas negras, rapadura e chocolate) e longa persistência. De Châteauneuf-du-Pape vem
o La Bernardine, vinho emblemático do sul do Rhône à base de Grenache e Syrah. Elegante,
traz toda a tipicidade da região, com boa acidez e taninos sedosos — grandes parceiros da refeição.
Para os que apreciam a mineralidade, a força e a elegância dos Hermitage, vale experimentar
o Hermitage M. de la Sizeranne 2006, de aroma inebriante e complexo, com toques tostados
e de fruta madura e caramelizada, e bela persistência. Vinhos com personalidade e sentido do terroir. 
Mistral - www.mistral.com.br. 
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O elegante Merlot da Castello di Ama Hoje se sabe que os melhores
terroirs para a Merlot são a Toscana, Washington State nos EUA e, naturalmente, 
Pomerol, seu berço de origem. Assim, numa lista dos melhores produtores da casta
no planeta, Castello di Ama e seu top, L’Apparita, deve figurar entre os primeiros. 
Foi o que mostrou Marco Pallanti, enólogo e proprietário da vinícola, em sua recente 
visita ao Brasil. Além do L’Apparita, o Chianti Clássico e os crus Vigneto 
Bellavista e Vigneto La Casuccia são maravilhosos, particularmente quando 
degustados depois de algum tempo de guarda. A Castello di Ama, fundada em 1972
por três famílias romanas (os Carini, Sebasti e Tradico), possui 90 hectares
de vinhedos, em altitudes de 500 metros. Antes misturadas, atualmente as castas
estão separadas, e são elas Sangiovese, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay,
Pinot Grigio e Malvasia Bianca. Apontado em 2003 como o melhor enólogo
do ano pelo Gambero Rosso, Pallanti esteve no Brasil para apresentar seus ótimos
vinhos. Segundo ele, a “Sangiovese é uma uva bizarra” com a qual elabora

“vinhos de território, que se apreciam com o nariz, perfumados e elegantes, harmônicos e equilibrados”. Pallanti
é um perfeccionista: trabalha a uva em parcelas de cada área do vinhedo, “analisando no momento da colheita qual
o melhor vinho que se pode produzir com aquela casta”. Entre os vinhos apresentados, destaque para o Castello
di Ama Vigneto Bellavista 2001, uma mostra inequívoca da capacidade de envelhecimento dos vinhos
de Pallanti, um vinho de rara elegância e sofisticação, intenso, saboroso e muito longo. Seu irmão mais novo, da safra 
2006, é uma usina de força e vai precisar de muitos anos de adega para domar sua juventude. Das safras mais novas 
a estrela foi o Castello di Ama Vigneto La Casuccia 2006, um vinho deslumbrante, com aromas de frutas, 
tostados, especiarias, floral e chocolate, com sabores concentrados, boa textura e longa persistência. O L’Apparita 
2006 é, segundo Pallanti, “um merlot atípico e fresco”, ainda jovem, mas com boa perspectiva de evolução, com boa 
fruta e taninos de boa qualidade, ainda muito presentes. Mistral - www.mistral.com.br.

Scancio, o vinho dos sommeliers, é lançado no Brasil Elaborado a seis mãos para
homenagear os sommeliers do Brasil e de Portugal, o Scancio acaba de ser lançado no Brasil, pela Vinissimo 
Importadora. O projeto foi idealizado por José Carlos Santanita – renomado sommelier de Portugal –, Antonio 

Saramago – reconhecidamente um dos melhores profissionais portugueses – e Arthur Azevedo, editor de Wine Style e
diretor-executivo da ABS-SP, com atuação direta na área da formação de profissionais da entidade. A ideia foi 

produzir um vinho de características únicas, elaborado com castas portuguesas no Alentejo, que refletisse o
caráter da região e, ao mesmo tempo, que fosse um reconhecimento da importância desses profissionais para a

divulgação do vinho. O Scancio chega ao mercado em duas versões: Private Selection e Reserva, ambos da
safra 2008. O Scancio Private Selection é um vinho de exceção, produzido com as uvas Aragonês e

Trincadeira e Alicante Bouschet, com passagem por 24 meses em carvalho. O resultado foi um vinho 
de alta classe, com grande personalidade e expressão, produzido em pequena quantidade. Já o Scancio 

Reserva é um corte de Alfrocheiro e Grand Noir, com 12 meses de passagem por carvalho francês. 
Agradável e acessível, tem boa fruta, textura macia e boa expressão. Tem vocação gastronômica por 

excelência. Para o lançamento do Scancio os três personagens envolvidos estiveram no stand da
Vinissimo na Expovinis 2011 (ver matéria nesta edição), onde recebeream inúmeros sommeliers e amigos,

interessados em conhecer o novo vinho. Vinissimo - www.vinissimo.com.br
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Os vinhos levados da Braida Seus vinhos têm nomes sugestivos como La Monella (menina levada
no dialeto piemontês) e Il Bacialé (o casamenteiro). Mas o empenho e a missão da Braida, vinícola deste canto
da Itália, não são uma brincadeira de criança. A propriedade, fundada em 1961 por Giacomo Bologna,
é uma das vinícolas líderes do Piemonte e busca elaborar vinhos com a casta Barbera com a mesma qualidade
e elegância dos tintos da Borgonha. Após a morte de Bologna, a viúva Anna e os filhos Giuseppe e Raffaella 
assumiram a vinícola e, desde então, vêm mantendo os altos padrões de qualidade que fizeram da Barbera
uma uva italiana nobre. Giuseppe veio a São Paulo em maio a convite da Expand (que há 15 anos importa
seus vinhos) para comemorar os 50 anos de La Monella, o primeiro vinho de Braida. Silvia Franco esteve
no evento pela revista Wine Style e provou os vinhos de Braida. O La Monella 2009 é um Barbera alegre
e fresco para o dia a dia, com leve toque frisante na boca e frutas vermelhas no nariz. Um vinho simples
e cativante. Já o Il Bacialé 2008 é o vinho dos sonhos de Giuseppe, que aqui celebrou a união feliz
da Barbera (60%) com outras castas, como as francesas Pinot Noir (20%), Cabernet Sauvignon (10%)
e Merlot (10%). A vinícola piemontesa produz ainda o Il Monello Barbera del Piemonte DOC 2007
(menino levado) especialmente para os mercados brasileiro, britânico e sueco. É a Barbera elevada à enésima  
otência. Expand - www.adegaexpand.com.br

Interfood lança sua e-shop Desde abril, a Interfood disponibiliza produtos no seu novo canal eletrônico,
o site todovino.com.br. O canal de e-commerce da importadora possibilita a compra de boa parte dos itens
do portfólio — cerca de 600, entre vinhos tranquilos e espumantes das vinícolas por ela representadas, como
Santa Helena, Trapiche, Planeta e Aveleda, além de destilados, alimentos e kits. A perspectiva da empresa
é atingir até o final do ano um faturamento de R$ 2 milhões por meio do e-commerce – o que representa 50%
do total de vendas. Com informações sobre os produtos e videos, o site traz também dicas do sommelier,
promove ofertas e oferece interação com redes sociais.

Vinhos da Patagônia para todos os gostos Roberto Schroeder, presidente da bodega Família
Schroeder, esteve em abril no Brasil para apresentar seus vinhos, produzidos na Patagônia. A Família Schroeder é 

uma vinícola nova, situada em San Patricio del Chañar, Nuequén, e já ostenta o certificado ISO 22.000. 
A primeira safra, em 2003, saiu dos 140 hectares de vinhedos da propriedade, cuja filosofia é preservar a

qualidade da fruta e utilizar discretamente e com equilíbrio a madeira. A linha Saurus – cujo nome faz referência
aos ossos de um dinossauro de 75 milhões de anos encontrados no local – é a linha básica. Patagonia Select, a 

segunda linha, apresenta excelente relação preço-qualidade. Saurus Patagonia Select Sauvignon Blanc 
oferece notas herbáceas bem equilibradas, e o Saurus Patagonia Select Pinot Noir é redondo, fino e 

elegante. A linha Barrel Fermented passa por uma seleção manual dos frutos, 24 horas em câmaras frias e três dias 
em tanques de inox com gelo seco, além de envelhecimento por 24 meses em barricas novas francesas. Para ocasiões 
especiais, a dica é Família Schroeder Cabernet Sauvignon 2005: um tinto pleno e sedoso, com frutos 

negros, chocolate, toques de pimenta no nariz e bom volume de boca, sem arestas. Para quem quiser visitar a vinícola, 
ela conta com restaurante e com visitas ao seu sítio arqueológico. Decanter - www.decanter.com.br

Château Le Puy. 
Um Bordeaux 
incomparável.
Elegante, charmoso, único. Faltam adjetivos para 
classi� car o Château Le Puy . Reconhecido como “As gotas 
de Deus”, em um mangá que se tornou febre no oriente, o 
tímido vinho que saiu de um pequeno vilarejo em Côtes 
de Francs para conquistar apreciadores no mundo todo é 
muito mais do que só um grande Bordeaux.

Após ser reverenciado nos quadrinhos, o vinho logo se 
tornou destaque na mídia internacional, estampou 
matérias em centenas de jornais, ganhou uma vitrine 
humana na mais importante loja de vinhos de Paris e se 
tornou um dos vinhos mais famosos e raros da atualidade.

Agora, se o Le Puy conseguiu esse feito inédito saindo dos 
quadrinhos, imagine o sucesso que ele vai fazer na sua adega.
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www.worldwine.com.br

Château Le Puy, uma exclusividade World Wine.
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Os agradáveis vinhos do Etna Tascante é o mais novo projeto da italiana Tasca d’Almerita, uma das 
vinícolas líderes da Sicília e com o DNA da inovação no sangue. Em recente visita ao Brasil, o proprietário, Alberto 
Tasca, falou sobre os novos vinhos, produzidos junto ao Etna (a palavra, ao contrário, reúne-se ao nome da vinícola
para batizar a nova empreitada). Segundo Tasca – da 8ª geração de uma família dedicada ao vinho desde 1830 –,

as características da região conferem particularidade aos novos rótulos, como o Nerello Mascalese. “sua 
riqueza não está tanto na cor, mas nos taninos e aromas”, explica Tasca. A família foi a primeira a introduzir 
castas francesas, como Cabernet Sauvignon e Chardonnay, na Sicília, já em 1984. Também foi pioneira
na valorização das castas nativas da Sicília, como a Nero d’Avola. Alberto Tasca assumiu a vinícola e 
desenvolveu duas linhas distintas: uma delas com vinhos mais exuberantes e modernos, como o Cygnus Nero 
d’Avola Cabernet Sauvignon 2007 e o Tasca d’Almerita Cabernet Sauvignon 2005.
A outra linha dedicada a rótulos de perfil mais tradicional, com cortes no estilo Velho Mundo, como o Regaleali 
Nero d’Avola 2008, um vinho elegante feito com a Nero. Sejam modernos ou tradicionais, seus vinhos têm
em comum a elegância, e fogem do lugar comum. Provavelmente porque Tasca manteve a proposta do Conde 
Giuseppe Tasca d’Almerita, falecido no final do século passado, que preferiu não produzir vinhos “para mastigar”, 
mas que fossem agradáveis e fáceis de beber, “com fluidez e elegância”. O Sallier de la Tour Syrah 2008, 
outra novidade da vinícola, é uma saborosa prova disso: com acentuado toque mineral, é redondo e fácil de beber. 
Fácil, também, de gostar, sem doer no bolso. Mistral - www.mistral.com.br

Novidades na Decanter A importadora Decanter acaba de incorporar novidades de várias regiões
em seu portfólio. Umas delas é o Pinot Grigio Collio 2009, da Villa Russiz, no Friulli, um branco 
de caráter mineral, denso e equilibrado. Ainda na ala dos brancos, outra boa aposta é o Riesling Erstes
Gewächs HölleTrocken 2008, de Franz Künstler, muito fresco, mineral, complexo e de longa 
persistência. Dos tintos — e eles são muitos — vale experimentar o Blauburgunder 2008, 
elaborado pela competente enóloga Elena Walch no Alto Adige. É um Pinot Noir com toda a tipicidade, 
complexidade e elegância desta casta bem trabalhada. De Bierzo, na Espanha, chega o sedoso e elegante 
Ramón Valle 2008, feito com 100% Mencia pela Bodegas Peique, de uma excepcional 
mineralidade por conta do xisto que abunda no solo. Para os amantes dos vinhos toscanos, o Teuto
2007, da Famiglia Lunelli, é um Sangiovese (combinado com 5% de Merlot) de aroma 
exuberante, macio e com bela acidez. Outro belo vinho proveniente do Alto Adige é o Istante 2005 
de Franz Haas, delicado e complexo, bem estruturado e rico. Um vinhaço de corte de Cabernet 
Sauvignon (70%), Petit Verdot (20%), Cabernet Franc (5%) e Merlot (5%). 
Decanter - www.enotecadecanter.com.br

Obra em português reúne 17 mil termos do mundo de Baco Foram seis
anos de trabalho, e mais de 17 mil palavras reunidas. Assim surgiu o Dicionário do Vinho, 

primeira obra no Brasil que trata dos termos utilizados no universo da bebida. Seus autores, o 
produtor musical e enófilo Mauricio Tagliari e o editor Rogério de Campos. Publicada pela 

Companhia Editora Nacional, a obra contou com a assessoria técnica do pesquisador da Embrapa 
Giuliano Elias Pereira e do doutor em filologia Bruno Oliveira Maroneze. Além de definir termos 

relacionados à vinificação, degustação e comércio de vinhos, Dicionário do Vinho descreve mais 
de duas mil uvas viníferas e apresenta os equivalentes de cada termo em mais cinco idiomas. 

Companhia Editora Nacional - www.ibep-nacional.com.br 
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CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
NOVA SEDE ABS-SP. Rua Gomes de Carvalho, 1327/1329, 2º andar, cj. 21
 Edifício Olympia Park. Inscreva-se: (11) 3814-7853 e 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br

O Dia Mundial da Malbec foi comemorado, pela primeira 
vez, no dia 17 de abril A festa em homenagem à casta francesa que se tornou 
emblemática da Argentina, onde é responsável por 47% do volume de exportações 
de vinho, ocorreu simultaneamente em várias cidades, como Londres, Nova York, 
Toronto e, claro, Mendoza. A iniciativa foi instituída pela Wines of  Argentina,
que reúne diversas bodegas do país. As homenagens mundiais à cepa, que chegou
à Argentina em meados do século 19 pelas mãos do agrônomo francês Michel Aimé 
Pouget, incluíram degustações de rótulos feitos com a uva e, em Mendoza, passeios

de balão sobre vinhedos. São Paulo não ficou de fora, e teve sua festa realizada no dia 18, no restaurante Bar des Arts.
O evento paulistano contou com a apresentação de mais de 40 vinhos representativos da cepa, escolhidos por seis 
profissionais da área. Aceitaram o desafio os editores da Wine Style Arthur Azevedo e Mário Telles Jr., Guilherme 
Corrêa, sommelier da importadora Decanter, além dos jornalistas Ricardo Castilho, Suzana Barelli e José Maria 
Santana. A degustação foi uma mostra da capacidade que a Argentina tem de oferecer Malbecs de diversos níveis
de qualidade e que, em sua grande maioria, são gostosos e fáceis de beber – ainda que, em geral, um pouco alcoólicos.

Nobel da Paz estimula indústria vitivinícola a agir em 
congresso sobre mudanças climáticas O ex-secretário geral das 

Nações Unidas e prêmio Nobel da Paz, Kofi Annan, parafraseou o famoso estadista 
britânico Winston Churchill em participação no III Congreso Mundial de 

Cambio Climático y Vino, que aconteceu entre os dias 13 e 14 de abril em 
Marbella, Espanha: “Não poderia sem champagne: na vitória, mereço, e na derrota, 

necessito dele”, reproduziu Annan, acrescentando que “não poderia viver sem beber 
vinho”. Annan foi o mais aguardado dos palestrantes do evento, organizado pelo 

The Wine Academy of  Spain, e que reuniu especialistas da indústria vinícola, estudiosos das mudanças climáticas 
e empresários do setor Horeca. O ex-secretário analisou as ameaças decorrentes do aquecimento global, como a 

proliferação de doenças infecciosas que se propagam com maior velocidade em climas mais quentes e a queda no 
abastecimento de alimentos devido às altas temperaturas e secas prolongadas nas zonas de cultivo. Para ele, a luta 
contra o aquecimento global deve ter “justiça climática”, ou seja, será preciso instaurar um sistema igualitário de 
reposição de emissões para que os países com menos recursos não sejam prejudicados. Para ele, a solução está na 

prevenção, e não deve ser restrita a governos e à cooperação internacional, mas incluir também o setor privado. Assim, 
instigou empresas a incluir medidas de redução de gases mediante inversões produtivas em novas tecnologias verdes, e 
fez um apelo à indústria vitivinícola que desenvolva novos cultivos, adaptados aos novos tempos. “O ‘esverdeamento’ 

da economia global pode ser tão importante nessa transformação como foi a revolução industrial no passado.” 
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