
Prova de Vinho do Porto
Sensacional degustação acontecerá no dia 11 de novembro (sexta-feira) 
na ABS/RJ - Prova de Vinho do Porto. Serão apreciados oito vinhos e 
para dirigir a degustação foi convidado, pelo Instituto do Vinho do Porto, 
o Engo João Nicolau de Almeida, da empresa Adriano Ramos Pinto. Na 
ocasião serão degustados os seguintes vinhos:

Encontro imperdível, não só pelos vinhos como pela oportunidade. Será 
às 19:30 horas e o preço R$ 124,00.

Ano dos Vinhos Alentejanos III 
Fechando com chave de ouro o Ano dos Vinhos Alentejanos, estare-
mos apresentando a 3a degustação, dirigida pelo Engo Joaquim Madeira, 
Presidente da Comissão Vitivinícola dos Vinhos do Alentejo, que vem 
ao Brasil especialmente para o encontro. Serão apreciados vinhos de 
grande destaque, incluindo o Mouchão 2001:

O encontro será no dia 25 de novembro (sexta-feira), às 19:30 h e o custo 
R$177,00.

Curso de Espumantes e Champagnes
Final de ano é época dos espumantes e champagnes. Nos dias 06 e 
13 de dezembro Celio Alzer estará promovendo curso sobre o assun-
to, no qual serão degustados os seguintes produtos:

Para o final, as “comidinhas” vão surpreender. O preço do curso, in-
cluído material didático e vinhos, será de R$ 153,00.

Almoço de Fim de Ano na Locanda
Será no dia 10 de dezembro o tradicional almoço de final de ano na 
Locanda della Mimosa – Alameda das Mimosas, 30 – Vale Florido 
– Petrópolis. Lilian e Danio estão se esmerando na elaboração do car-
dápio e dos vinhos. Número de vagas limitado a 130 pessoas. Os 
convites devem ser retirados na Secretaria da ABS/RJ ao preço de R$ 
160,00. Não deixe para última hora, pois você poderá não encontrar 
mais lugar. Os interessados em se dirigir à Locanda em ônibus priva-
tivo, por favor, mencionar por ocasião da compra do convite. 

Os TOPs Nacionais
Esta esperada degustação, onde são apreciados os melhores produ-
tos nacionais, acontecerá no dia 17 de novembro, sob a condução de 
Geraldo Alão. Trata-se de uma oportunidade única para degustar o 
que há de melhor no vinho nacional. Vejam os vinhos:

Para o final, foi selecionado o vinho Fortaleza do Seival Tempranillo 2004 da 
Miolo . O preço será de R$ 49,00 e o horário, o de sempre: 19:30 horas.

TOPs Chile e Argentina - Barra
Ricardo Farias está levando para a Barra da Tijuca esta exclusiva de-
gustação onde são cotejados vinhos de destaque destes dois países.  
Quem não conseguiu vaga na sede do Flamengo tem nova oportuni-
dade. Vejam que seleção:

Para o final, a Interfood está oferecendo o Santa Helena Vernus Ca-
bernet Sauvignon 2002 e Finca La Celia Syrah 2002. Dia 23 de novem-
bro, às 19:30 horas. Preço: R$ 187,00.

Atualização de e-mails
Cada vez mais o relacionamento da ABS/RJ com seus associados 
vem se processando através do envio de e-mails. Por esta razão, é 
fundamental manter o seu endereço eletrônico devidamente atualiza-
do. Por favor, se você não tem recebido os últimos comunicados da 
Associação (foram três na semana de 24 a 29 de outubro), é sinal que 
seu e-mail está desatualizado. Encaminhe seu endereço pelo correio 
para abs@abs-rio.com.br que faremos a atualização.
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Cave Geisse Brut - Cave Amadeu
Chandon Excellence - Chandon

Don Laurindo Gran Reserva 2002  - Don Laurindo
Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2002 - Marson
Lidio Carraro Assemblage Grande Vindima 2002

Lote 43 2002 - Miolo
Talento 2002 - Salton

Almaviva 2001 - Almaviva
Montes Alpha M 2003 - Viña Montes

Cheval des Andes 2002 - Cheval des Andes
Catena Zapata Estiba Reservado 2001 - Catena Zapata

Iskay 2002 - Trapiche
Altair 2002 - Altair

A.A.Ferreira - Vinho branco - Casa Ferreira
Adriano Ramos Pinto - 10 anos - Adriano Ramos Pinto

Adriano Ramos Pinto - Reserva Tawny - Adriano Ramos Pinto
Burmester - Vintage 95 - Burmester

Poças Junior 20 anos - Manoel D. Poças Junior
Quinta do Noval - LBV 98 - Quinta do Noval

Royal Porto 20 anos - Real Cia Velha
W. &  J. Graham - Six Grapes - Graham

Champagne Drappier La Grande Sendrée 99
Champagne Bollinger Spécial Cuvée Brut

Crémant de Bourgogne Perle de Vigne  
Brut Gran Réserve, Louis Bouillot

Codorniu Cuvée Reventós
Franciacorta Brut Nuova Cá Del Bosco

Nocturno Brut
Chandon Excellence Brut Réserve

Prosecco Brut Aurora
Marson Espumante Moscatel

AC Reguengos Garrafeira dos Sócios 2000
Avilez Garrafeira

Dolium Branco 2004
F. N. Garcia Reserva  2000

Monte Seis Reis Touriga Nacional 2003
Mouchão 2001

Quinta do Carmo Reserva 2002
Tinto da Ânfora Grande Escolha

Vinha D’Ervideira 2001 



CURIOSIDADES ENOLÓGICAS
Euclides Penedo Borges

@BS: O VINHO NA INTERNET - 55
Homero Sodré Filho

119 – A Pinot Noir em Portugal
Conta-nos a história de Portugal que seu primeiro rei, Afonso Henriques, era filho de um francês, o Conde Henrique de Borgonha 

(1057–1112). Casando-se com uma nobre dama lusitana, Henrique se tornara soberano do Condado Portucalense.

 Como parte do dote, o conde recebeu propriedades na região do Douro onde a cultura da vinha e do vinho tivera início mais de mil anos 
antes, pelos romanos.

Pouco afeito ao gosto local, Henrique fez trazer mudas de videiras de sua terra natal com a intenção de elaborar tintos ao estilo da Bor-
gonha. É pouco provável que o tenha conseguido pois a casta borgonhesa por excelência, a Pinot Noir, aclimatada no Douro com o nome de 
Tinta Francisca,  não se coaduna com o forte calor do verão duriense onde se diz que há somente duas estações, o inverno e o inferno. 

A modernização da vinha no Douro levou a uma seleção de castas apropriadas para o Vinho do Porto, limitadas agora a quatro portu-
guesas – as Tourigas Nacional e Francesa, Tinta Barroca e Tinto Cão – e a uma espanhola, a Tinta Roriz.

A Tinta Francisca – a Pinot Noir do Douro - continua por lá. Faz parte ainda da lista de castas toleradas para o Porto, mas sua importância 
é decrescente.

Ora pois... chegamos a Portugal, terra de vinhos cada vez melhores, com muita tipicidade e tradição. Nossa primeira estrela portuguesa 
é o destacado e consagrado Vinho do Porto, pérola do Douro e berço da história vinícola lusitana, com forte influência inglesa. Existem dez 
estilos diferentes de Porto: Branco, Ruby, Special Ruby, Young Tawny, Aged Tawny, Late Bottled Vintage (LBV), Vintage, Single Quinta, Crus-
ted e Colheita, todos muito ricos e intensos em aromas e sabores extraordinários. Por isto, este vinho é considerado por muitos, o melhor de 
todos os vinhos existentes. As uvas nativas da região mais usadas para a elaboração do Porto são as tintas Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão e as brancas Gouveia, Malvasia Fina, Rabigato e Viosinho. Estas vinhas estão misturadas (lotadas) 
nos vinhedos, em proporção desconhecida. Isto favorece as diferenças de tipicidade entre as diversas sub-regiões, quintas e vinhedos do 
Douro. O Porto é um vinho fortificado ao qual se adiciona aguardente vínica, durante a fermentação, provocando um aumento substancial 
no teor alcoólico. Vejamos alguns dos produtores que estão no mundo virtual:

W & J Graham’s  (www.grahams-port.com/) • Taylor Fladgate  (www.taylor.pt) • Dow’s (www.dows-port.com)
Sandeman’s (www.sandeman.com) • Rozés (www.rozes.pt) • Burmester (www.burmesterporto.com)

LEILÃO DE VINHOS EM ITAIPAVA
Dia 19 de novembro (sábado), às 18:00 horas, Rula e Paulo Simões estarão leiloando cerca de 1200 garrafas, parte da adega do Solar 

Fazenda do Cedro. Excelente oportunidade para adquirir vinhos de criteriosa seleção, armazenados em adega climatizada, incluindo safras 
não mais disponíveis no mercado (1964, 1970, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995 ...) abrangendo inclusive Premiers  e Grand Crus 
do Médoc, Saint Emilion e Pomerol; grandes vinhos da Bourgogne e demais regiões da França; os melhores vinhos do Piemonte, Toscana, 
Veneto e outras regiões da Itália; vinhos altamente representativos de Portugal e Espanha.  “Cult wines” e vinhos destacados do novo mun-
do: Califórnia, Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. O leilão será na Garage Salles, Estrada União Indústria, 14.999, em 
Itaipava. Informações, catálogo e lances prévios: (24) 2222-0113 ou (24) 2222-0374.

Vinho Tinto Australiano Deen Shiraz
A existência e a qualidade dos vinhos australianos é hoje uma realidade inegável, complexos mastodonticos se formaram 

por lá, um belíssimo País. Há muitos anos vinha tentando trazer para cá um dos melhores produtores de lá, De Bortoli. Durante 
a feira de Londres que acontece todos os anos no mês de maio consegui concretizar o sonho e, estamos oferecendo para você, 
membro da A.B.S. de forma exclusiva!! Uma qualidade relacionada ao preço praticamente imbatível! Deen é um produtor 
especializado em proporcionar aos devotos bebedores de seus vinhos um enorme prazer!! Hoje venho lhe oferecer um tipo 
de vinho único, uma casta vinificada a solo: a Shiraz casta originaria do Languedoc/Cote du Rhone Francês que se aclimatou 

maravilhosamente bem na Austrália. Deguste com atenção e Verá que valeu a pena buscar este vinho 
tão longe de nossa casa!! Saúde!! 

Danio Braga

750ml (estoque: 800 garrafas)41,93*

*Promocão válida de 04/11/2005 a 30/11/2005 exclusiva para associados ABS, portadores do Cartão ou Chaveiro Zona Sul.
Caso você ainda não tenha solicitado o seu Cartão ou Chaveiro e atualizado o seu cadastro, ligue para 2122-7070.



DEU NA IMPRENSA INTERNACIONAL XXXII
Edgar Rechtschaffen
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Perfil do bebedor de vinho
Um quarto dos bebedores de vinho dos Estados Unidos 
acha a compra da bebida complexa e se preocupa em não 
cometer erros, conforme revela pesquisa realizada para a 
Constellation Wines, maior empresa de vinhos do Mundo. 
Executivos da Constellation estão saudando este estudo 
dos hábitos dos tomadores de vinho, comparando-o em 
importância ao projeto do Genoma Humano, que aliás ins-
pirou o título do presente estudo. Assim, o Projeto Genoma, 
uma pesquisa on-line examinou (1/2 hora de entrevista) os 
hábitos de 3500 consumidores de vinho (categoria “pre-
mium” ou acima), concluindo pela inexistência de um “con-
sumidor típico”. Na busca por melhor identificar o DNA do 
consumidor, o estudo mostrou que os bebedores podem 
ser segmentados em seis categorias:

Entusiasta 12% - apaixonado por toda experiência do 
vinho, desde a pesquisa do que comprar até a cumpli-
cidade do prazer em compartilhar a degustação com os 
amigos e a família.

Deslumbrado 15% - tem necessidade de sentir-se so-
fisticado e divertido, aventuroso e na “crista da onda” da 
moda de consumo.

Informado 15% - em contínua busca de grandes vinhos 
por excelentes preços.

Tradicionalista 16% - precisa certificar-se que o vinho pro-
cede de produtor conhecido e a longo tempo no mercado.

Condescendente 14% - busca escolha sensata, para 
sentir-se confortável em servir aos amigos ou família.

Confuso 23% - perdido pela multiplicidade de opções; 
deseja boa descrição nos rótulos e prateleiras, como 
também orientação personalizada de alguém entendido 
ou expert.

N.A: Convém ressaltar que a chamada categoria “premium” 
é um eufemismo criado pela industria (americana) para 
designar vinhos com preços no varejo entre R$40 e R$70 
(tomando em conta que, devido principalmente aos altos 
impostos de importação e elevado ICM, um vinho vendido 
no varejo norte-americano por U$ 6 é comercializado no 
Brasil por R$ 40). Acima desta, existem as categorias dos 
super-premium e dos ultra-premium. Um outro termo em 
crescente uso (principalmente na Espanha) para designar 
vinhos de grande qualidade é o superlativo “alta expresión”. 
Tudo isto, visando contornar a prostituição do uso (inade-
quado) do adjetivo premium.

Beba como um expert
Em recente matéria da revista inglesa Decanter, intitulada a 
Sabedoria do Vinho (Wine Wisdom), diversos experts exter-
naram sua opinião sobre o assunto. Eis alguns extratos:

“Tente não deixar-se influenciar muito pela “sabedoria dos 
mapas das safras de Bordeaux”. Mais de vinte anos de ex-
periência em lidar com leilão de safras maduras, ensinaram-
me que, freqüentemente, um 81 pode ser melhor que um 
vinho da extraordinária safra 82 enquanto alguns 62 podem 
envergonhar suas contrapartidas da gloriosa safra 61. Não 
tenha medo de tomar riscos. Você sempre economizará di-
nheiro e raramente se desapontará”. David Elswood, Chris-
ties, London. 

“Sempre haverá um outro bom vinho e uma outra boa safra. 
Portanto, não de estresse por não ter comprado um deter-
minado vinho a preço de lançamento/oportunidade”. Joy A. 
Soloff, DeLille Celars, USA.

“Nunca acredite nos jornalistas. Ouça o seu próprio palato”.  
E. Cruse, Château d’Issan, Bordeaux.

“Os vinhos que melhor se apresentam nas degustações às 
cegas são os mais potentes, com elevado teor alcoólico 
e baixa acidez, cremosos na boca e com intensos aromas 
frutados. Podem ser muito bons mas não o que você dese-
ja para acompanhar uma boa refeição”. Bruno Pratts, Cos 
d’Estournel, Bordeaux.

“O bom vinho não precisa ser o foco de uma prolongada 
discussão e análise. Também não precisa ser o mais caro 
para ser o melhor ou o mais agradável”. Aimé Guibert, Mas 
Daumas Gaussac, Languedoc. 

“Qualquer Penfolds tinto beneficia-se enormemente de 
uma dupla decantação. Independente da idade do vinho, 
isto produz milagres. Da garrafa para o decantador e daí, 
após enxaguar a garrafa, de volta para a garrafa, com a 
ajuda de um funil. Fácil .(será que se aplica aos demais 
tintos de qualidade?)”. Peter Gago, enólogo chefe, Pen-
folds, Austrália. 

“Invista em safras menos badaladas pois a diferença entre 
safras vem se tornando menos expressiva”. Norm Roby, re-
vista Decanter.

“Você não precisa ir longe para encontrar vinhos com cará-
ter, individualidade, qualidade e bom valor”.  Michael Broa-
dbent, revista Decanter.



Conselheiros:
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Diretor: Maria Helena Tauhata
Diretor: Paulo Marcio Jardim Decat

ACONTECEU

Dezembro
Dias 06 e 13 – Curso de Espumantes e Champagnes, com Celio Alzer.

CURSOS E DEGUSTAÇÕES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SOMMELIERS - SEÇÃO RIO DE JANEIRO

Praia do Flamengo, 66 – Bloco B – Grupo 307 - CEP: 22210-903

Tel: (0xx21) 2285-0497 • Fax: (0xx21) 2265-2157

Home Page: http://www.abs-rio.com.br

E-mail: abs@abs-rio.com.br

ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO
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Agenda
ABS/RJ - SEDE FLAMENGO

TOPs NACIONAIS
17 de novembro

CURSO ESPUMANTES E CHAMPAGNE
06 e 13 dezembro

ALMOÇO NA LOCANDA
10 de dezembro

NOVOS PRODUTOS - FLAMENGO

DECANTER – LUIGI BOSCA
21 de novembro – tarde

GRAND CRU – VINHOS LAGARDE
22 de novembro – tarde e noite

VITIS VINIFERA – MAISON GONET
29 de novembro  tarde e noite

ABS/RJ - SEDE BARRA

CURSO BÁSICO
08 de novembro

CURSO DEGUSTAÇÃO
03 de novembro

TOPs CHILE E ARGENTINA
23 de novembro

Expand Wine Store
Após o sucesso de sua loja na Rua Senador Dantas, nosso as-
sociado José Grimberg inaugurou seu novo espaço no centro do 
Rio, na Av. Erasmo Braga 299B – 100A – Castelo. Tel: 2220-1887. 
Vale à pena uma visita.

Adega Alentejana
Dia 18, o enólogo Paulo Laureano, comandou duas degustações: 
- à tarde: Alter Rose 2004, Dom Rafael branco 2004, Alter tinto 
2004, CSR 2002, Singularis 2002, Dom Rafael tinto 2001, Casa de 
Sabicos Seleção do Enólogo 2001, Dolium Reserva 2001 e Mou-
chão 2000: - à noite Alter Rose 2004, Dom Rafael branco 2004, 
Singularis 2002, Dom Rafael tinto 2001, Casa de Sabicos Selação 
do Enólogo 2001, Dolium Reserva 2001 e Mouchão 2000. A Adega 
Alentejana é representada por Madeleine Patrício - 2529-8114.

Decanter
Dia 21, Aníbal Patrício (2286-8838) e Diretora de Exportação da 
Callia, fizeram a apresentação da linha de produtos da Callia, 
vinícola localizada no Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 
Foram apresentadas a  Linha Signos: Chardonnay-Chenin e 
Syrah; a Linha Callia Alta: Syrah-Bonarda, Malbec, Syrah-Mal-
bec e a Linha Callia Magna: Viognier e Syrah.

KMM
Dia 24, o enólogo Leonardo Puppato, a KMM (representante no 
Rio de Janeiro - Robert Phillips - 2286-3873), apresentou a linha 
de produtos da vinícola Família Schoroeder – Patagônia. Foram 
degustados os vinhos Saurus Pinot Noir 2004, Saurus Malbec 
2004, Saurus Patagonia Select Chardonnay 2004, Saurus Pata-
gonia Select Pinot Noir 2003, Saurus Patagonia Select Malbec 
2003. Foi ainda apreciado o Cavas Del Alba Cabernet Malbec 
Tempranillo 2004, da Tempus Alba. 

Cave Geisse Terroir
Dia 25, com a presença do enólogo Mario Geisse, proprietário da 
Cave Amadeu, foi apresentado o mais recente produto da viníco-
la: o Cave Geisse Terroir. O novo espumante deixou a melhor das 
impressões entre os participantes. Representante da Cave Ama-
deu no Rio de Janeiro: Ana Lucia Carvalho – Tel:  21 9156-1573

Bodegas Weinert
Dia 27, Hebert Weber apresentou vinhos da Bodega Weinert, 
uma das mais tradicionais vinícolas argentinas. Foram degus-
tados o Chardonnay Reserva 2004, Malbec Reserva 2000, 
Cabernet Sauvignon Reserva 1999, Cavas de Weinert 2000, 
Merlot Reserva 1980 e Cosecha de Otoño 2003. Os vinhos da 
Weinert são representados no Rio de Janeiro pela Vinhos do 
Mundo - Ana Lucia Carvalho - Tel 21 9156-1573.


