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Editorial

Querido(a) leitor(a),

Nessa edição de SuoViaggio embarcamos para Dublin, a capital da República da 
Irlanda. Em meio ao clima de festa do St. Patrick´s Day, a megacomemoração do 
padroeiro da Irlanda, decidimos nos jogar no estilo de vida irlandês, com muita 
guinness e rock´n roll!

Além disso, buscamos os pontos turísticos que melhor traduzem a bela mescla 
que a cidade carrega de tradição e modernidade. Dublin é uma das cidades mais 
cosmopolitas da Europa, mas também preserva muito bem as suas tradições e 
monumentos históricos, criando uma perfeita sintonia entre história e modernidade.

Na coluna deste mês de “Vinho & Eu” comentamos como o vinho se tornou a bebida 
símbolo de todas as comemorações ao redor do mundo. 

Por fim, gostaria de deixar um convite para participar da apresentação sobre o Norte 
da Itália que farei no dia 27/04 em evento organizado pela escola de italiano Stazione 
Italia. O evento será online e a inscrição é gratuita em nosso site. Além de cidades 
marcantes, vou falar de lugares mais exclusivos e ainda pouco conhecidos no Brasil. 

                  www.suoviaggio.com.br               zelia@suoviaggio.com.br               +55 (11) 99250-2632
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SUOVIAGGIO APRESENTA

NORTE DA ITÁLIA
Evento Online

Data: 27/04/2022 às 19:00 hrs

Inscrições Gratuitas

Em evento organizado pela STAZIONE ITALIA, escola de língua italiana de São Paulo, a nossa Editora 
Zélia Rodrigues, apresentará o Norte da Itália para os participantes, trazendo informações e dicas 
interessantes sobre alguns dos destinos mais incríveis da Itália.

           Inscreva-se:

27
ABRIL

19:00-20:00

Em colaboração com:

http://www.suoviaggio.com.br
http://www.suoviaggio.com.br
http://www.suoviaggio.com.br
https://suoviaggio.com.br/evento/passeando-no-norte-da-italia/
https://www.stazioneitalia.com.br/
https://www.stazioneitalia.com.br/
https://suoviaggio.com.br/evento/passeando-no-norte-da-italia/
https://zaffiroviagens.com.br
https://suoviaggio.com.br/evento/passeando-no-norte-da-italia/
https://suoviaggio.com.br/evento/passeando-no-norte-da-italia/
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Cada povo tem uma grande festa para chamar de sua. E não é diferente com os irlandeses, 

um dos povos mais festeiros da Europa. No último dia 17 foi comemorado o St. Patrick´s 

Day, a festa popular mais importante do país. Pessoas vestidas de verde, exibindo uma falsa e 

longa barba ruiva no rosto, com trevos de três folhas decorando roupas e chapéus e copos de 

cerveja nas mãos. Assim, muitos irlandeses comemoram o Dia de São Patrício, o padroeiro da 

Irlanda. 

Embora alguns brasileiros já tenham aderido à festa de São Patrício, principalmente nos muitos 

pubs irlandeses de São Paulo, poucos sabem realmente quem foi esse santo tão importante 

para os irlandeses. São Patrício foi um missionário cristão que recebeu como incumbência pregar 

o cristianismo na Irlanda e lá fundar a primeira diocese irlandesa. Muito pouco se sabe sobre 

a sua origem, mas especula-se que tenha vindo de Gales para a Irlanda por volta do início do 

século V como escravo, tendo escapado e retornado ao seu lugar de origem alguns anos depois, 

DUBLIN
Mesclando história e modernidade, vivencie o life way irlandês
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quando deu início à vida religiosa. Já em sua fase adulta, retornou para a Irlanda para pregar o 

evangelho e passou a utilizar o trevo de três folhas para explicar a Santíssima Trindade aos pagãos 

celtas, o qual se tornou seu símbolo ao lado da cruz. Morto em 17 de março de 461, São Patrício 

se tornou o padroeiro da Irlanda, sendo a data da sua morte feriado nacional e uma das festas 

mais importantes para os irlandeses.

Com comemorações espalhadas por todo a Irlanda – e também em outros países com forte 

presença de imigrantes irlandeses –, a comemoração na capital Dublin é sempre a mais 

envolvente, com a tradicional parada que se encerra de frente para a Catedral de São Patrício e se 

estende noite adentro pelos muitos pubs da cidade. Monumentos importantes iluminados pela 

cor verde, música, pubs lotados, cerveja a rodo e muita gente animada são os ingredientes dessa 

megafesta irlandesa.
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Dublin
Entre vikings e ingleses, a cidade mescla história e 
modernidade

Dublin é uma cidade pujante e, mesmo que 

você fique uma longa temporada por lá, 

nunca será tempo demais. A cidade é sede de 

grandes empresas e um dos principais destinos de 

estudantes de intercâmbio na Europa, o que faz 

Dublin manter uma atmosfera jovem e vibrante, 

com os seus pubs sempre lotados e deliciosamente 

barulhentos. Globalizada e com uma ótima mescla 

de história e modernidade, a capital da República 

da Irlanda é uma das destinações mais queridas 

da Europa, tendo tantas atrações interessantes 

que sempre deixa aquele gostinho de quero mais 

aos seus visitantes.

6 SuoViaggio

Conquistada primeiramente por vikings 

e posteriormente por ingleses, Dublin 

sempre conseguiu manter as tradições irlandesas, 

o que ajudou na reconquista de sua independência 

em 1922, vindo a se tornar uma República 

quinze anos mais tarde. No período medieval, 

Dublin, embora estivesse sob domínio inglês, 

era coabitada por ingleses e vikings de forma 

pacífica. Enquanto os vikings eram considerados 

bárbaros, os ingleses se esforçavam para trazer a 

“civilização” para a cidade, com novas construções 

como o castelo e igrejas, que permanecem até 

hoje como as maiores atrações de Dublin.

https://suoviaggio.com.br/cidade/dublin/
https://suoviaggio.com.br/pais/irlanda/
https://suoviaggio.com.br/pais/irlanda/
https://suoviaggio.com.br/continente/europa/
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Dentre essas construções fundamentais 

da Idade Média, está a St. Patrick´s 

Cathedral, um dos maiores monumentos da 

cidade. Construída no século XIII, no local onde 

havia uma pequena igreja de madeira, a atual 

catedral é um dos monumentos mais importantes 

do país, seja pelo aspecto religioso, seja como 

atração turística. Embora não haja registros 

oficiais, especula-se que a catedral tenha sido 

construída no local de um antigo poço utilizado 

por São Patrício para batizar os pagãos celtas 

que se convertiam ao cristianismo. A catedral, 

com sua torre imponente, é um dos mais bonitos 

exemplares de construção em estilo gótico da 

Europa. Além das celebrações religiosas, a catedral 

também promove uma série de eventos culturais, 

como exposições temporárias e apresentações 

musicais, principalmente de seu tradicional 

coral, criado em 1432. A catedral de São Patrício 

nasceu como igreja católica, mas após as reformas 

promovidas na Inglaterra, se tornou anglicana. 

Depois de séculos de batalhas entre católicos e 

protestantes, persistindo discussões religiosas 

nesse sentido até recentemente, a catedral 

nacional da Irlanda mantém um status um tanto 

singular, sendo considerada tanto católica quanto 

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-st-patricks-cathedral/
https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-st-patricks-cathedral/
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protestante, ou para alguns, nem católica e nem 

protestante.

Outra igreja de suma importância para 

Dublin é a Christ Church Cathedral, a 

Catedral da Santíssima Trindade. A atual catedral 

é a mais antiga de Dublin e foi construída em 

1870 para substituir uma antiga igreja de madeira 

datada de 1038. A antiga igreja, construída por 

Sigtrygg Barba di Seta, o primeiro rei viking de 

Dublin, foi posteriormente convertida para o 

cristianismo, mas muitas memórias dessa época 

podem ser vistas no Museu Dublinia, instalado 

no Synod Hall, ao lado da igreja. O museu é uma 

excelente oportunidade para conhecer melhor 

a Dublin celta, quando a cidade era ocupada 

pelos vikings, chamados de bárbaros pelos 

ingleses cristãos. De forma lúdica, o museu faz 

os expectadores se sentirem na era medieval em 

meio aos vikings, como se estivessem em uma das 

sérias da Netflix. O ponto alto da visita – perdão 

pelo trocadilho – é subir na torre medieval de 

pedra construída em 1670 que faz parte do museu 

e de onde se tem uma vista fantástica da cidade.

 Credits: David Iliff

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-christ-church-cathedral/
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E como não há cidade europeia histórica sem 

um castelo para chamar de seu, com Dublin 

não seria diferente. O castelo de Dublin foi 

originalmente construído entre 1204 e 1230 pelo 

rei John, o primeiro rei da Irlanda, para defender 

a cidade dos ataques normandos que o país vinha 

sofrendo no período. O complexo fortificado 

como o vemos hoje data do século XVIII, mas 

a torre normanda, que se destaca na estrutura, 

é a parte remanescente da construção original 

do início do século XIII. Além de fortificação, 

o castelo serviu como residência real, sede do 

parlamento e tribunal de justiça, até se tornar 

numa das maiores atrações turísticas da cidade. 

Apesar de ainda desempenhar funções públicas, 

sobretudo em relação a cerimoniais de Estado, 

o castelo é aberto à visitação pública e promove 

alguns eventos culturais, sobretudo durante os 

meses estivos, quando os pátios internos do 

castelo recebem concertos musicais. No interior 

do castelo, destacam-se o conjunto de salas que 

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-castelo/
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formam os Aposentos de Aparato, utilizados para 

funções oficiais de Estado. A bela St. Patrick´s 

Hall é a maior e mais bela galeria do castelo. Esse 

amplo salão era utilizado como sala de baile na 

época em que o castelo serviu como residência 

oficial dos governadores da coroa inglesa, sendo 

atualmente o local de realização da cerimônia 

de posse dos Presidentes da República. Outra 

sala de grande destaque é a Sala do Trono, onde 

fica o trono construído em 1821 especialmente 

para a visita do rei George IV à Irlanda. Além 

dos Aposentos dos Aparatos, é possível visitar a 

belíssima Capela Real e as escavações vikings no 

subterrâneo, onde se pode ver parte do castelo 

medieval, como o banco de defesa viking na 

Torre Normanda, que está fechada para o público 

por causa do trabalho de restauração em curso, 

mas cujo exterior é incrível e já impressiona os 

seus visitantes.

Outro ponto da cidade imperdível é a 

College Green, onde fica o famoso Trinity 

College, a universidade mais antiga e prestigiada 

da Irlanda. Fundado em 1592, o Trinity College 

está instalado no local onde funcionava um 

mosteiro agostiniano, ocupando uma área total 

de 190 mil metros quadrados. O campus é aberto 

à visitação pública e vale muito a pena percorrer 

a área para ver os detalhes da bela arquitetura 

neoclássica dos prédios da universidade. A parte 

mais interessante desse complexo universitário 

é, sem dúvida, a sua biblioteca, cujo acervo 

conta com cerca de 5 milhões de volumes e 

está em permanente crescimento, pois recebe 

obrigatoriamente, uma cópia de cada livro que 

vem a ser publicado na Irlanda e na Inglaterra. 

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-trinity-college/
https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-trinity-college/
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Dentre esses milhões de livros, se destaca o Book 

of Kells, um manuscrito ilustrado dos evangelhos 

do Novo Testamento, produzido por monges 

celtas durante a Idade Média. Protegido por uma 

redoma de vidro, o livro que chegou à biblioteca 

do Trinity em 1661 é uma das relíquias irlandesas 

mais importantes da época medieval. Considerada 

o Spire, uma torre de aço construída em forma 

de agulha com 120 metros de altura, instalada 

na movimentada O´Connell Street, na área 

comercial da cidade. O aço da estrutura sofreu 

um processo de deformação, para aumentar a sua 

capacidade refletora, de modo que a luz refletida 

sobre o monumento mude de acordo com o 

horário, com uma coloração de aço durante o dia 

e uma luz mais tênue durante a noite, sobretudo 

em sua ponta. Por conta desse efeito, o Spire 

também é conhecido como Monumento da Luz e, 

em pouco tempo, se transformou no maior ponto 

de encontro de locais e turistas na cidade, já que 

é facilmente avistado em razão de seu tamanho.  

 Credits: Ajay Suresh

uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, a sua 

decoração conta com bustos de grandes escritores 

como Sócrates e Francis Bacon, nos fazendo 

viajar no tempo. Infelizmente, o acesso aos livros 

é controlado e proibido, especialmente para os 

exemplares antigos, mas somente a atmosfera do 

lugar já é suficiente para ratos de biblioteca como 

eu não querer sair daquele templo sagrado da 

literatura nunca mais.

Preservando o seu rico patrimônio histórico-

cultural, Dublin soube se modernizar 

e conciliar esse importante patrimônio com 

construções modernas, fazendo da capital 

irlandesa uma das cidades mais cosmopolitas da 

Europa. Como exemplo de modernidade, temos 
 Credits: Jason Jones

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-the-spire/
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Falar de Dublin e não falar de pubs é como 

falar do Rio de Janeiro sem falar de suas 

praias, simplesmente não rola. Com um consumo 

anual per capita de cerca de 96 litros de cerveja, 

os irlandeses são autoridade no assunto, sendo 

um dos povos que mais consomem a bebida no 

mundo. Como é proibido beber cerveja em locais 

públicos em Dublin, os pubs são uma instituição 

na cidade. Por estarem sempre lotados, é melhor 

chegar cedo aos pubs se quiser sentar, porque 

logo ao cair da noite os locais lotam. 

Essa paixão dos irlandeses por cerveja 

deu origem a uma das cervejas mais 

conhecidas e consumidas no mundo, a Guinness. 

A cerveja stout, caracterizada pela cor preta e 

opaca, foi criada por Arthur Guinness em 1759, 

dando início a uma produção cervejeira com 

características mais locais e se distanciando do 

modo de produção das cervejarias inglesas da 

época. Essa particularidade da Guinness alçou a 

cervejaria a uma espécie de patrimônio nacional. 

Não por acaso uma das visitas mais feitas pelos 

viajantes em Dublin é justamente a Guinness 

Storehouse, a lendária fábrica da cervejaria 

irlandesa, localizada no centro histórico da 

cidade. Uma das mais interessantes curiosidades 

Pubs - Uma Instituição Nacional

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-guinness-storehouse/
https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-guinness-storehouse/
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da história da cervejaria, é o contrato de locação 

que Arthur Guinness fez na época da construção 

da fábrica, locando a área pelo período de 9 

mil anos! Durante a visita guiada pela fábrica 

da Guinness, é possível conhecer muitas outras 

histórias do local e da cerveja, cujo grand finale 

é no bar da fábrica localizado no topo do prédio 

para uma degustação de cervejas e, de quebra, 

aproveitar uma vista 360º de Dublin, uma das 

mais lindas vistas que se tem da cidade.
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 Credits: Jim Nix
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É claro que a sessão de degustação de cervejas 

irlandesas não se restringe à fábrica da 

Guinness, afinal de contas o que não falta em 

Dublin são pubs incríveis para experimentar 

as mais diversas cervejas locais e de outras 

nacionalidades também. Uma parada obrigatória 

é no Pub The Brazen Head, fundado em 1198, 

sendo o pub mais antigo de Dublin. Com 

decoração típica, com muita madeira e couro 

em um ambiente escuro, o pub ainda conta com 

shows de bandas no melhor clima Beer and 

Rock´n Roll! Outro pub imperdível da cidade 

é Brogan´s Bar, reconhecido por ter um dos 

melhores pints de Guinness de Dublin. Com seu 

estilo antigo e uma ampla coleção de Guinness, 

esse pub concentra o melhor do estilo irlandês. 

O ambiente descontraído dos pubs irlandeses em 

conjunto com um povo super-receptivo e alegre 

é um convite para ir ficando, sem pressa para ir 

embora. Difícil mesmo será deixar para trás esses 

locais sempre lotados, que exalam uma atmosfera 

de alegria contagiante.

O clima dos pubs é tão bacana, que um dos 

melhores esportes a se fazer na cidade é 

justamente pular de pub em pub! Cansou de um 

pub? Vamos para o próximo. O interessante da 

cidade é que muitas vezes se encontra as mesmas 

pessoas, na mesma noite, em pubs diferentes, 

demonstrando que o “esporte” é realmente muito 

praticado. Para pular de pub em pub, a melhor 

região é a do Temple Bar, onde fica o famoso 

pub que leva o mesmo nome. Embora o pub 

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-temple-bar/
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Aproveite das nossas 
personalizações de 
Viagens:
√ básica
√ standard
√ completa

Planejar é o començo da 
sua viagem... do
SuoViaggio!

Temple Bar seja o mais conhecido – e também 

o mais lotado de turistas –, o bairro que já 

existia na Idade Média e conseguiu sobreviver à 

forte reurbanização ocorrida em Dublin na era 

georgiana, ocorrida no século XVII, concentra 

muitos outros locais bacanas para beber uma 

guinness superbem tirada. Pub com música típica, 

pub com apresentação de bandas de rock´n roll, 

pubs sem música onde o negócio é bater papo, 

pub com televisão, tem pub para todos os gostos 

no Temple Bar. E depois de beber infinitos pints 

de guinness na região mais boêmia da cidade, dá 

para refrescar as ideias passeando pelas margens 

do rio Liffey e aproveitar para apreciar a lendária 

O´Connell Bridge toda iluminada.

https://suoviaggio.com.br/personalizacao-de-viagens/
https://suoviaggio.com.br/personalizacao-de-viagens/
https://suoviaggio.com.br/personalizacao-de-viagens/
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NO TEMPLO DA VELOCIDADE!

GT Motor Speed Experience

Com a Speed   Experience do GT Motor Tour você poderá sentir toda a 

adrenalina de pilotar uma supermáquina no Autódromo de Monza, um dos 

mais tradicionais e lendários de todos os circuitos de F1! Imagine a sensação 

de pilotar uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Mercedes ou um Porsche no 

circuito mais rápido do mundo. Com direito a 3 voltas inteiras na pista, você 

pode testar os seus próprios limites e superar os 300km/h!

GT Motor Tour ItáliaGT Motor Tour Itália
Apaixonados por motor e velocidade, foi dada a largada Apaixonados por motor e velocidade, foi dada a largada 

para o tour mais exclusivo do mundo motor!para o tour mais exclusivo do mundo motor!
Viva toda a adrenalina de pilotar uma Ferrari no Autódromo Viva toda a adrenalina de pilotar uma Ferrari no Autódromo 

de Monza, o mais veloz dos circuitos de F1!de Monza, o mais veloz dos circuitos de F1!

ENTRE AS COLINAS DE MODENA!

GT Motor Skyline Experience

Que tal uma imersão no mundo da Ferrari? Com o Skyline Experience do GT 

Motor Tour você se hospeda no hotel temático da Ferrari, visita a fábrica da 

icônica marca de carros esportivos italiana e ainda dirige uma Ferrari pelas 

colinas de Modena, imerso em um cenário incrível!
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VIAGENS PRECIOSAS PARA MOMENTOS PRECIOSOS

Av. Paulista 1765 - Conj. 72 / Tel. (11) 3042-7864
zaffiroviagens.com.br / info@zaffiroviagens.com.br

Publi Editorial

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Requisitos para participar do GT Motor Tour Experience:

- Idade mínima de 21 anos;

- Habilitação mínima de 3 anos;

- Carteira de Habilitação Internacional válida;

- Limite de peso de 110 kgs;

- Limite de altura de 2 metros.

https://zaffiroviagens.com.br
mailto:info%40zagrupo.com?subject=Informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20Viagem%20na%20Su%C3%AD%C3%A7a%20e%20mais
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Assim como as cervejas, o rock´n roll 

também faz parte da cultura irlandesa, 

sendo esse gênero musical o mais tocado nos 

pubs de Dublin, em cujos palcos passam ótimas 

bandas. Não raro a galera se aglomera na frente 

dos pequenos palcos com seus copos de guinness 

na mão, para curtir tanto clássicos quanto 

músicas pouco ou nada conhecidas. É claro que os 

sucessos do U2, a maior banda irlandesa de todos 

os tempos, estão presentes nas performances 

e são garantia de um coro animado do público, 

mas as bandas da cidade oferecem um repertório 

vasto e de qualidade.

Para os fãs de rock, além de curtir uma banda 

legal em um pub, é possível visitar o Irish 

Rock´n Roll Museum, localizado – adivinhe – 

no Temple Bar, bem pertinho do pub que leva o 

nome do bairro. O museu propõe um mergulho 

na história do rock irlandês, proporcionando uma 

experiência lúdica e imersiva aos seus visitantes. 

Além de conhecer a história dos músicos famosos 

e ver objetos exclusivos de bandas como U2, The 

Cranberries, Thin Lizzy e outras, os visitantes 

também podem se sentirem verdadeiras estrelas 

do rock, vivenciando como é ter sua própria banda. 

Para os músicos amadores, é até possível tocar nos 

Beer & Rock´n Roll

https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-irish-rock-n-roll-museum/
https://suoviaggio.com.br/atracao/dublin-irish-rock-n-roll-museum/
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Bem-vindo à Bouygues Telecom, uma das melhores operadoras de rede em França

Internet de 20 GB em França

Desfrute de 20GB em 4G/LTE de ligação de alta velocidade em toda a França. Após a sua 
primeira activação em França, pode utilizar o seu subsídio de dados em toda a Europa.

Com o meu cartão SIM europeu pode desfrutar de chamadas e textos ilimitados em 
França e em toda a Europa (ver cobertura do condado na lista de cobertura). Além disso, 
damos-lhe um crédito de 25 euros por chamadas e textos para números internacionais e 
franceses no estrangeiro, GRATUITAMENTE.

Cobertura em 53 país e ilhas

Depois de ter sido activado em França, utilizar o meu SIM europeu em todos os países 
europeus seguintes: Ilhas Aland, Andorra, Áustria, Açores, Baleares, Bélgica, Bulgária, 
Ilhas Canárias, Corfu, Creta, Croácia, Cíclades, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Inglaterra, Estónia, Ilhas Faroé, Finlândia, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Gronelândia, 
Guernsey, Hungria, Irlanda, Jersey, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Madeira, Malta, Man (Ilha de), Nothern Ireland, Noruega, Holanda, 
Polónia, Portugal, Ilha de Rodes, Roménia, Sardenha, Escócia, Sicília, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha, Suécia, Vaticano, País de Gales, Wight (Ilha de).

Para quem vai viajar na 
França ou Europa

eSim ou Sim € 39

https://bouygues-telecom.simoptions.com/pt/?utm_medium=wpam_id_253
https://bouygues-telecom.simoptions.com/pt/?utm_medium=wpam_id_253
https://bouygues-telecom.simoptions.com/pt/?utm_medium=wpam_id_253
https://bouygues-telecom.simoptions.com/pt/?utm_medium=wpam_id_253
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 Credits: Irish Rock ‘N’ Roll Museum Official Site
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estúdios de ensaio do prédio, por onde passaram 

grandes nomes do rock como Van Morrison e Def 

Leppard. Também é possível vivenciar o clima do 

backstage, conhecendo algumas das exigências 

mais absurdas e extravagantes das estrelas do 

rock, sentir o clima dos palcos e conhecer o 

icônico Temple Lane Recording Studios, o estúdio 

de gravação pelo qual já passaram diversas 

estrelas do rock, podendo, até mesmo, gravar a 

sua própria demo. Vale muito a pena conhecer 

o Irish Rock´n Roll Museum, pois será uma das 
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melhores experiências que os fãs do rock podem 

vivenciar na vida.

A despedida de Dublin se dá com um pint 

de Guinness na mão, embalada ao som de 

Sunday Bloody Sunday e recordando os séculos 

de história de um povo que sempre teve que lutar 

para manter suas tradições e conquistar o direito 

de ser o que é. Unindo o melhor do life way 

irlandês, a despedida dessa cidade incrível não 

poderia ser mais especial. Sláinte!

31SuoViaggio
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Poucas bebidas exercem tanto fascínio a 

tantas pessoas distintas como o vinho. Por 

muito tempo, o vinho permaneceu no imaginário 

dos brasileiros como uma bebida ligada à elite, 

provavelmente por causa do alto custo dos vinhos 

importados e da escassa produção brasileira, 

que também acabava sendo de baixa qualidade. 

Porém, décadas de investimento dos produtores 

nacionais e valores mais aceitáveis para a aquisição 

de vinhos importados levaram os brasileiros a 

consumirem vinhos com uma frequência maior 

do que no passado.

A diversidade de vinhos é longa. Tinto, 

branco, rosé, frizante, espumante e todas 

as variações dentro de cada categoria fazem do 

vinho uma bebida capaz de agradar diferentes 

pessoas com os mais diversos paladares. Mas, 

uma coisa é certa, independentemente da 

predileção por um ou outro tipo de vinho, todas 

as pessoas relacionam essa bebida a momentos 

de celebração. Seja em uma grande festa ou em 

uma comemoração íntima, o vinho sempre estará 

presente como o elemento que simboliza aquele 

momento especial.

Essa correlação entre o vinho e celebrações 

em geral se originou no século XVIII, 

quando o comércio de vinhos se intensificou 

consideravelmente na Europa, sobretudo após 

o incremento da produção obtido com as novas 

técnicas implementadas pelos monges durante a 

Idade Média (veja a coluna de fevereiro). Nasceu 

na região vinícola de Bordeaux o conceito de 

vinhos finos, com atenção à seleção das melhores 

cepas, ao sistema de drenagem dos vinhedos, à 

precisão no amadurecimento das vinhas e, claro, 

um grande cuidado nas adegas. Desta forma, a 

produção dos vinho finos, com uma qualidade 

bem superior em relação àquela dos vinhos da 

época, passou a ganhar escala, com o consequente 

aumento dos preços desses vinhos. Os grand crus 

de Bordeaux chegaram a ver os preços de seus 

rótulos valorizarem em três vezes em relação aos 

rótulos comuns de outros produtores.

O fato de ser um dos maiores produtores de 

vinhos do mundo na época também fez da 

França o país disseminador da imagem do vinho 

como a bebida símbolo de status e elegância. Não 

havia um banquete da corte que não fosse regado 

aos vinhos finos que começavam a ser produzidos 

naquele período. O glamour que o vinho exercia 

sobre a elite francesa do século XVIII se manteve 

ao longo dos séculos, se estendendo às mesas 

Vinho & Eu
O vinho como símbolo das comemorações

https://suoviaggio.com.br/vinho-eu/vinho-eu-a-origem-do-vinho/
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de pessoas comuns do século XXI. Não há uma 

celebração importante que não seja acompanhada 

de um vinho, embora esteja se intensificando 

também o consumo de vinhos em refeições 

quotidianas. Atualmente, é possível encontrar 

bons rótulos de vinho na casa dos R$ 30,00, mas 

claro que rótulos mais prestigiados, de terroirs 

específicos e produção limitada, custam milhares 

de reais, sendo que alguns chegam a centenas de 

milhares de reais.

Independentemente do seu paladar – e do seu 

bolso – o vinho certamente estará presente 

na sua próxima comemoração, profissional ou 

pessoal. Um brinde a esse convidado sempre 

muito bem-vindo em todas as nossas festas!

 
Se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões 
sobre o universo dos vinhos, escreva para mim 
em redacao@suoviaggio.com.br.

mailto:redacao%40suoviaggio.com.br?subject=
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Quem leva:

FERNANDO DE NORONHA

O Arquipélago de Fernando de 
Noronha é um dos locais mais bonitos 
e preservados do Brasil. Com uma 
grande diversidade de fauna e flora, 
Fernando de Noronha também possui 
algumas das praias mais bonitas do 
mundo, como a Baía do Sancho e a 
Baía dos Porcos. Já para quem curte 
mergulhar, as praias de Noronha 
são imbatíveis, pois proporcionam  
uma experiência incrível para 
mergulhadores experientes ou 
amadores, que podem ter o seu 
batismo na ilha.
Dispondo de uma infraestrutura 
excelente, Fernando de Noronha 
é também uma ótima opção para 
casais em lua de mel. Consulte os 
serviços exclusivos da ZAffiro Viagens 
para Lua de Mel!

BRASIL É COM A ZAFFIRO VIAGENS

Com tantas belezas naturais, o Brasil nos permite um mundo inteiro de viagens! 
Deixando de lado as preocupações com passaporte e regras imigratórias, podemos 
desfrutar dos diversos encantos brasileiros de forma simples e prática, mas sem deixar 
de lado o conforto e a garantia de serviços de alta qualidade.

A ZAffiro Viagens conta com parceiros selecionados, atentos a todos os protocolos 
de higiene e segurança que o momento exige, para te propor uma experiência de 
viagem exclusiva e especial, porque para nós a sua viagem é preciosa!

Credits: Canindé Soares

Av. Paulista 1765 - Conj. 72 / Tel. (11) 3042-7864
zaffiroviagens.com.br / info@zaffiroviagens.com.br

https://zaffiroviagens.com.br
mailto:info%40zagrupo.com?subject=Informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20Viagem%20na%20Su%C3%AD%C3%A7a%20e%20mais
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LENÇÓIS MARANHENSES

Uma das maiores atrações 
do nordeste brasileiro é o 
Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses, em Barreirinhas. 
Com uma área de 90 mil 
hectares de dunas livres e 
lagoas de água cristalina, os 
Lençóis Maranhenses formam 
um espetáculo extraordinário 
de beleza natural, como 
raramente se encontra no 
mundo. As lagoas naturais se 
formam com as águas da chuva, 
portanto, a melhor época para 
visitar os Lençóis Maranhenses é 

COSTA DOS CORAIS

A Costa dos Corais é uma Área 
de Preservação Ambiental que se 
estende por cerca de 120 kms da 
costa alagoana, sendo a praia de 
Maragogi a sua principal estrela, 
mas com outras praias de beleza 
ímpar como Japaratinga e Barra 
Grande, onde uma faixa de areia 
que adentra o mar passou a ser 
chamada de “Caminho de Moisés” 
e encanta os muitos visitantes da 
região. Com três piscinas naturais 
cercadas por corais e um mar de 
diferentes tons de azul e verde, 
a região de Maragogi passou a 
ser conhecida como o “Caribe 
Brasileiro”.
Para desfrutar do melhor dessa 
região incrível, conte com toda a 
expertise da ZAffiro Viagens.

Publi Editorial

entre maio e agosto, logo após o período de chuvas na região, quando as lagoas 
atingem o seu nível máximo de cheia e o cenário cinematográfico fica ainda mais 
espetacular.
Com a ZAffiro Viagens você poderá desfrutar de todos os encantos desse lugar 
deslumbrante com muito conforto, atenção aos detalhes e experiências exclusivas.

Credits: Koala Bear

Credits: SuoViaggio
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Revistas Mensais

A partir de 2022 as nossas revistas que eram 
bimestrais passarão a ser mensais, sempre com 
apenas uma matéria principal para promover uma 
leitura mais rápida, a Coluna “Vinho & Eu” e outros 
artigos.

Hiperlink de Publicações

Agora, a nossa revista está ainda mais interativa! No 
decorrer da matéria você encontrará hiperlinks das 
atrações turísticas mencionadas. Ao clicar nesses 
links, você será automaticamente direcionado para 
a publicação específica de cada atração em nosso 
site, permitindo maior interatividade entre as 
publicações do site e a revista.

Podcast

Se você tiver pouco tempo para ler a revista, agora 
poderá ouví-la! Basta acionar o podcast disponível 
em nosso site para ouvir os textos da revista 
enquanto está preso no trânsito ou prepara o jantar, 
de forma simples e relaxante.

Google Notícias

E para ficar por dentro de todas as publicações 
recentes, como as nossas colunas semanais e novas 
atrações, siga-nos em nosso Canal Google Notícias!

O acesso é com link direto (ícone ou QR Code), 
mas se você quiser, pode instalar o App Google 
Notícias pela App Store do seu smartphone Apple 
ou Android.
Após a instalação do App, você só precisará pesquisar 
SuoViaggio e depois selecionar “Seguir”. Assim que 
estaremos em seu espaço “Seguindo”, você poderá 
ler todas as publicações de forma atualizada.

Acesso direto a:
SuoViaggio Notícias

Baixiar App

Google Notícias

Novidades SuoViaggio

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPTcrAswgejEAw?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/google-not%C3%ADcias/id459182288
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Edições Anteriores

https://suoviaggio.com.br/revistas/brasil-suoviaggio-n-41/
https://suoviaggio.com.br/revistas/paris-suoviaggio-n-40/
https://suoviaggio.com.br/jericoacoara-suoviaggio-n-39/
https://suoviaggio.com.br/bonito-suoviaggio-n-38/
https://suoviaggio.com.br/serra-gaucha-suoviaggio-n-37/
https://suoviaggio.com.br/sao-paulo-suoviaggio-n-36/
https://suoviaggio.com.br/revistas/pernambuco-suoviaggio-n-43/
https://suoviaggio.com.br/revistas/uruguai-suoviaggio-n-42/
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