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Montalcino é uma comuna italiana da região da Toscana, província de Siena, 

com cerca de 5.115 habitantes. Estende-se por uma área de 243 km², tendo uma 

densidade populacional de 21 hab/km². Wikipédia. Área: 310,3 km². Tempo: 13 °C, 

vento NE a 24 km/h, umidade de 43%. Província: Siena. 

 

A programação, feita antes da nossa vinda à Itália, incluía nossa chegada antes 

das 11 horas da manhã, em local de fabricação do famoso vinho com o mesmo nome. A 

Maria Lúcia e a Gabriela, com as duas crianças do nosso grupo, na companhia das 

outras mulheres, participavam, como ouvintes, da preparação do almoço.  

 

O Márcio e eu, acompanhamos o encarregado de explicar, do plantio até a 

degustação, o processo de fabricação do famoso vinho ali fabricado. 

 

Explicação em bom inglês, por mim interrompida, não por dificuldade de 

compreensão, mas porque todos ouvimos a frase You must remember this.  

 

 Fui logo dizendo: A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh – this is Casablanca, o 

famosíssimo filme com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Todos pareceram apreciar 

a minha intervenção, mas só certo norte-americano da minha geração fez questão do 

aperto de mão. 

 

 Não demorou para a experimentação dos vinhos, antes do reencontro com as 

mulheres e as crianças sentados à mesma mesa, numa espécie de ritual, com a inclusão 

de água potável e alguns salgadinhos. 

 

 Em certo restaurante, agora não me recordo bem se em Montalcino ou outro 

lugar, o garçom nos presenteou com uma garrafa de vinho tinto. Só uma certeza: não se 

tratava do famoso Brunello de Montalcino. 

 

 Além deste, em refeições feitas nos hotéis em que nós nos hospedávamos, foram 

vários os bons vinhos saboreados. 

 

 A propósito, merece uma referência a uva Sangiovese, No Google, encontra-se a 

informação de que se trata de “uva tinta da família da Vitis vinifera que também é 

referida pelas seguintes denominações: Sangiovese Grosso, Brunello, Uva brunella, 

Morellino, Prugnolo, Prugnolo Gentile, Sangioveto, Tignolo e Uva Canina”. Outras 

informações: trata-se de Vitis vinifera 'Sangiovese', com que se produz vinho tinto. 

Região principal: a Toscana 

 

 Como estávamos no verão, também degustamos alguns vinhos brancos gelados. 

Às vezes, seguidos de tintos, na temperatura das adegas. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Montalcino
https://www.google.com.br/search?q=montalcino+%C3%A1rea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoTtaSyk620s_JT04syczPgzOsEotSEwFfQHUsKAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZmY2V4NbdAhVmuVkKHVLtBJ8Q6BMoADAZegQIBxAW
https://www.google.com.br/search?q=montalcino+tempo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQfsRYyS3w5GKvpFSBkDAXm2NySWZ-nhAnF3t4amJJRmqRUCQXh09-ciJY2FdIkovbrSg1NSmxONU3M0WIi4tDP1ffwNSiOBmom8c1rySzpNKvNDcJqJGZi9FASJpLxDOvJLWooCi1BGwGkiQPAAXMpMF-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZmY2V4NbdAhVmuVkKHVLtBJ8Q6BMoADAbegQIBxAc
https://www.google.com.br/search?q=montalcino+prov%C3%ADncia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoTtaSy0620s_JT04syczPgzOsCoryyzLzklMBbaWaLSwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZmY2V4NbdAhVmuVkKHVLtBJ8Q6BMoADAcegQIBxAf
https://www.google.com.br/search?q=montalcino+siena&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoTlbiBLFMco2rCrTkspOt9HPykxNLMvPz4AyrgqL8ssy85FQAMaIi3zcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZmY2V4NbdAhVmuVkKHVLtBJ8QmxMoATAcegQIBxAg


 

 


