
Próximo Mês – Tema:  Corte  G.S.M. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
GSM  GSM  Plexus SGM (93pts) 

Tinto – 2011  Tinto – 2007  Tinto – 2007 
Vidal Fleury  Oxford Landing  John Duval Winery 

França – Rhône  Austrália – South Austrália  Austrália 
Ravin  KMM  KMM 

De R$75,00 por R$58,00  R$78,00  De R$285,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/04/14. 
 
 

 

Clube	  
 

 
Abril 2014 

 
Vinho Archidamo – Primitivo di Manduria DOC Safra 2011 
Produtor Accademia dei Racemi – Pervini País Itália 
Tipo Tinto Seco Região Puglia 
Volume 750ml Sub.reg Manduria 
Uvas Primitivo. Álcool 14% 
Importadora Decanter Valor R$94,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
A vinícola “Accademia dei Racemi” é o resultado do projeto pessoal de um dos maiores 
visionários da vinicultura italiana, Gregório Perucci. Considerado por muitos como o 
responsável pelo renascimento do vinho da Puglia, quando lançou o famoso “Felline – 
Primitivo di Manduria” no início da década de 2000. 
 
Atualmente, Gregório está empenhado em valorizar as castas autóctones da região, não 
deixando que elas desapareçam (duas delas só sobreviveram graças ao seu esforço). Para 
tanto, ele conta com a consultoria de outro nome sagrado da vinicultura italiana, o 
enólogo Roberto Cipresso. 
 
Outra característica da vinícola é trabalhar com o milenar (época da dominação grega) 
sistema de cultivo em arbustos livres, chamado “alberello” com tratamento orgânico. Seus 
vinhos sempre estão entre os melhores da região e possuem a capacidade de transmitir 
exatamente as características das castas e dos solos. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes de um vinhedo com certa de 30 anos plantado 

ao estilo “alberello”, ou seja, arbustivo sem condução, em solo “terre 
rosse”, rico em óxidos de ferro e alumínio. A colheita manual foi realizada 
no final de Agosto. Após a seleção e desengace, o mosto foi fermentado 
em tanques de aço inox com temperatura baixa (de 18 a 25 graus). Em 
seguida, 40% do vinho foi transferido para grandes barris de madeira 
(“botti”), onde estagiou por 06 meses. Por último, os dois lotes foram 
misturados e estabilizados nos tanques de aço antes do vinho ser filtrado 
e engarrafado. 

 
Visual: Rubi pleno, sem traços violáceos. Apresenta intensidade alta, densidade 

média e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Ótimo ataque inicial de frutas pretas passadas (ameixa, uva passa), figo 

seco e geléia de frutas secas. Em seguida surgem as especiarias (cravo, 
anis, zimbro, cardamomo, semente de cominho e pimenta síria), 
herbáceos (folha de chá, manjerona, ervas secas) e algum resinoso. A 
passagem por madeira é bem discreta. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, com acidez média alta, álcool destacado e taninos 

macios. Vinho seco com corpo médio para maior, apresentando 
intensidade   alta e persistência média longa. Os aromas de boca 
confirmam o nariz, com destaque para as frutas, resinas (algo balsâmico) 
e um toque amadeirado. 

 
Combinação: É um vinho fácil de gostar e de beber. Macio, guloso e pronto para o 

consumo. Recomendo os pratos com molhos vermelhos apurados, carnes 
com molhos escuros e ervas, risotos variados e pratos vegetarianos 
(abobrinha recheada, lasanha de berinjela, caponata). A carne de cabrito 
em particular combina muito bem. Uma noite com frutas secas e queijos 
amarelos ficaria perfeita. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Conheço este vinho há muitos anos e ele sempre me agrada. Além disso, considero um 
dos melhores primitivos a venda no Brasil nessa faixa de preço. Ótimo exemplar do que 
pode ser feito com essa casta, quando se vinifica com carinho. 
 


