
Era uma vez, um cantinho grandioso do mar, nesse cantinho do mar

encontrava-se um pedacinho do céu... "Uma taça de Oinos com...Barbeito”

Sempre fui visto como o romântico dos provadores ou o poeta que degusta vinhos. É natural que

assim seja,  pois  as minhas referências sempre foram aqueles que provavam com a paixão e o

sentimento de quem vê o vinho como uma obra de arte. Nunca fui apologista da técnica em demasia,

sempre achei que um sommelier tinha de ser o POETA DO VINHO e como todo o poeta, sou um

viajante de sonhos que se encanta e se envolve nas emoções...

Aprendi que os grandes vinhos jamais se podem comparar ou pontuar. Todos os vinhos têm o seu

espaço, têm o seu momento e todos eles proporcionam algo inesquecível e incomparável na vida de

cada um de nós. Sendo assim cada segundo da prova é para mim um dia importante da minha

preciosa existência.

No mundo atual e principalmente no Brasil,  devemos entender  que existe uma grande diferença

entre  entender ou apreciar  um vinho. Cada um de nós deve perceber qual  o seu espaço neste

mundo mágico que é o vinho. Hoje vimos muitos provadores que pontuam, mas são poucos os

provadores que entendem o vinho na sua essência. PORQUE A ESSÊNCIA DO VINHO NÃO É DE

FORMA NENHUMA PONTUAR POR PONTUAR! Cabe a cada um de nós aprendermos a separar o

trigo do joio e deixar de ver o vinho tão elitizado no nosso Brasil.

A série deste blog “Uma taça de Oínos” (vinho em grego) será um espaço onde iremos contar a

história de um produtor ou a história de um vinho, mas nunca com o objetivo de pontuar qualquer um

deles.

Hoje contaremos uma história centenária.

"Uma taça de Oinos com...Barbeito”

  Era uma vez, um cantinho grandioso do mar, nesse cantinho do mar encontrava-se um

pedacinho do céu. 

E é nesse abençoado lugar que se elabora um dos mais misteriosos vinhos do mundo. 

O VINHO DA RODA - O vinho da MADEIRA

O ano passado durante a viagem que fizemos com a Wine Senses a Ilha da Madeira tivemos o privilégio de ser

recebidos na vinícola Barbeito. Sem dúvida um dos mais carismáticos e importantes produtores de vinho desta

maravilhosa ilha.

Um pouco de História

 A Ilha da Madeira foi  descoberta nos tempos áureos dos descobrimentos portugueses,  por  João Gonçalves

Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrello, em 1419. Os três capitães donatários receberam o domínio

das capitanias sob direcção do Monarca D. Henriques, e logo desbravaram as terras e ocuparam o solo desta Ilha

com  cultura  de  trigo,  vinha  e  cana.  Os  primeiros  colonizadores  eram  membros  da  nobreza  portuguesa  e

trouxeram para a ilha, trabalhadores e artesão vindos do Norte de Portugal os privilégios especiais concedidos a

quem colonizasse a Ilha, nestes primeiros anos de exploração, aliciaram igualmente grandes empresários da
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