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TEMPO DE INVERNO
Programação especial para 
a estação mais fria do ano e 
experiências no mundo do 
vinho. 
PÁG. 4

O VALE É DOS TURISTAS
Estrutura e bom atendimento 
para receber número crescente 
de visitantes.  
PÁG. 6

SABOR, ORIGEM, TRADIÇÃO
A história da viticultura está 
presente nos empreendimentos do 
Vale.  
PÁG. 7
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Acompanhe o trabalho das Soberanas do Vale dos Vinhedos
      /soberanas.valedosvinhedos
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Cada estação tem o seu charme, sua particularidade. O 
Vale dos Vinhedos, com sua atmosfera inspiradora, ganha 
novas cores no inverno. É um período de reclusão, onde 
nossos parreirais descansam e se preparam para dar 
origem a uma nova safra, com novos tons e sabores. Esta 
também é a época mais saborosa em nosso roteiro: a 
gastronomia diferenciada harmoniza com nossos vinhos 
encorpados, que saem das prateleiras para encher as taças 
de nossos visitantes.

Dentro deste informativo todo dedicado à estação, você 
pode conferir o que o Vale dos Vinhedos reserva de melhor 
para os meses mais frios do ano. Use-o como guia, como 
fonte de inspiração e deguste o Vale dos Vinhedos em 
todas as suas perspectivas. 

Um brinde! Boa Leitura!

Márcio Brandelli
Presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do 
Vale dos Vinhedos - Aprovale

A força da mulher italiana foi de extrema importância para 
os primeiros imigrantes se estabelecerem nas terras do que 
hoje é conhecido como o Vale dos Vinhedos. O trabalho, a 
religiosidade e os cuidados como matriarcas das humildes 
casas e de cada um dos filhos são fatores reconhecidos e 
inseparáveis da história da imigração na região. 

Há quase 21 anos, o Vale dos Vinhedos homenageia essa 
memória na figura das soberanas do distrito. Cada corte, 
composta por uma rainha e duas princesas, representa 
a diversidade do Vale, e tem a missão de promover as 
belezas, a cultura e a história do distrito, nos mais diversos 
eventos.

Nos anos de 2015 e 2016, esta missão está por conta da 
rainha Rochelli Conzatti Pereira, e das princesas Graziela 
Feil e Júlia Barbieri Zorrer. As soberanas atuam também 
em causas comunitárias, com arrecadação e doação de 
produtos diversos para entidades que necessitam.

SOBERANAS DO VALE 
DOS VINHEDOS

Foto: Raquel Piegas

Foto: Merlo Fotografia
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APROVALE CULTURAL: UM ESPAÇO PARA A 
CULTURA NO VALE DOS VINHEDOS

Um dos principais destinos da chegada de imigrantes 
italianos no século XIX, o Vale dos Vinhedos transpira a rica 
cultura trazida da Itália e plantada, literalmente, nas terras 
da Serra Gaúcha. A herança permanece até hoje, 141 anos 
depois da chegada dos primeiros imigrantes. A rica cultura 
criou raízes e serviu como base firme para a consolidação 
de uma comunidade forte e com identidade. Inserida 
nesse conceito, a Associação dos Produtores de Vinhos 
Finos do Vale dos Vinhedos – Aprovale em parceria com 
a Triângulo da Produção Cultural, trabalha para fomentar 
a valorização da cultura e lança, no ano que completa 21 
anos de existência, o selo Aprovale Cultural, valorizando e 
protegendo a cultura e identidade local. Lançado em abril, 
o selo surge para enaltecer e reforçar as inúmeras ações 
culturais promovidas ao longo da existência da entidade.

“A Aprovale tem como principal foco a Denominação 
de Origem Vale dos Vinhedos e o enoturismo. O vinho, 
a base de todo este trabalho é, acima de tudo, a cultura 
do nosso povo. Por isso a Aprovale Cultural é lançada 
oficialmente para reforçar um trabalho que já vem 
sendo realizado há muito tempo. Este espaço serve 
para enaltecer a cultura local, destacando o trabalho 
de artistas regionais e para ser um ponto de integração 
entre a comunidade e nossos visitantes”, destaca o 
presidente da Aprovale, Márcio Brandelli.

O espaço Aprovale Cultural é aberto para todas as 
intervenções culturais que tragam conhecimento 
e experiências únicas aos que visitarem a sede da 
entidade. Na programação estão previstas ainda 
exposições fotográficas, de trajes, esculturas e temáticas 
da imigração. Para proporcionar aos interessados um 
espaço de integração, a Aprovale Cultural mantém a ideia 
de descentralização da cultura, valorizando, inclusive, o 
trabalho de todos os agentes culturais, oficineiros e artistas 
que desejem expor suas produções. 

AGENDA DE EXPOSIÇÕES NA APROVALE CULTURAL 

13 de junho a 08 de julho
Exposição de fotos, peças antigas e bandeiras do acervo do 
Circolo Trentino di Bento Gonçalves

10 de julho a 07 de agosto
Exposição dos trajes oficiais de diversas cortes do Vale dos 
Vinhedos, em homenagem aos 20 anos da escolha das 
Soberanas do distrito

13 de agosto a 11 de setembro
Exposição de esculturas em nó de pinho, basalto e granito, 
denominada “Faces da Floresta” de Vagner Perondi

13 de setembro a 02 de outubro
Exposição Aprovale em fotos – fotos antigas que contam a 
história da Aprovale

03 de outubro a 06 de novembro
Exposição em homenagem às crianças: obras de arte das 
crianças da Escola Lóris Antônio Pasquali Reali, com o tema 
“Vale dos Vinhedos”

07 de novembro a 05 de dezembro
Exposição fotográfica “Bento e o Céu”, da Alba Arte

Aprovale Cultural | Foto: Acervo Aprovale

A visitação é gratuita, e ocorre de segunda a sexta, das 09h 
às 17h. Finais de semana e feriados, das 09h às 12h30min e 
das 13h30min às 16h, no Centro de Atendimento ao Turista  
do Vale dos Vinhedos, na sede da Aprovale.
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AQUEÇA SEU INVERNO NO VALE DOS VINHEDOS

PROGRAMAÇÃO INVERNO VALE DOS VINHEDOS

Videiras em repouso, vinhos encorpados e muita hospitalidade complementam a 
beleza do roteiro

Os meses de outono e inverno são de casa cheia no Vale 
dos Vinhedos. As experiências da cultura do vinho são 
desfrutadas ao máximo nessa época por visitantes que 
buscam aconchego, hospitalidade e paisagens unicamente 
bucólicas formadas pelos vinhedos adormecidos. 
Todo o charme da estação de baixas temperaturas ganha 
contornos especiais com a harmonização feita a critério 

do visitante, baseada na vasta carta de vinhos das cerca 
de 30 vinícolas que integram o roteiro. Além de sabores, 
aromas e texturas, o ciclo da natureza se torna um atrativo 
especial no Vale, renovando-se para mais uma safra. E para 
complementar a oferta, programações especiais inspiradas 
na estação são ofertadas como experiências únicas e 
inesquecíveis de 20 de junho a 21 de setembro. 

Truck Picolo Menu no Castello Benvenutti
Vinhos e espumantes em taça, antepastos e comidinhas 
para um fim de tarde gostoso na praça coberta do Castello 
Benvenutti.
Data: 25 de junho, das 16h30min às 19h 
Informações: 54.3388.3388

Um dia de poda na Vinhos Larentis 
A experiência prática da poda dos parreirais orientada 
pelos profissionais da Vinhos Larentis, com degustação 
técnica de vinhos e espumantes.
Datas: 30 de julho e 6 de agosto de 2016
Horário: 14h30min
Informações e reservas: 54 3453.6469 ou 
larentis@larentis.com.br

Expedição fotográfica no Vale dos Vinhedos
Passeio temático buscando as melhores paisagens do Vale 
dos Vinhedos para belas fotografias.
Data: 19 de agosto
Horário: 08h30min
Informações e reservas: com Sandro Giordani no 
54.9142.7711
  
Piquenique no Leopoldina Jardim
De terça a domingo, das 13h às 19h.
Informações e reservas: 54.3453.3633 

Edição especial de Biscoitos de erva doce e nozes na 
Itallinni Biscotteria
Somente para quem visitar o varejo da Itallinni no Vale dos 
Vinhedos durante o inverno.
Informações: 54.8402.2946 ou itallinni@itallinni.com.br

Foto: Gilmar Gomes
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Promoção de Inverno na Vinícola Dom Cândido  
Na compra de 5 garrafas de vinho Reserva e Vinhateiros do 
Vale, a sexta garrafa é brinde.
Informações: 54.2521.3500 com Fernanda.

Cursos de Degustação Vinícola Miolo
A Miolo oferece cursos diários, semanais ou mensais com 
níveis diferentes de aprofundamento técnico. Entre em 
contato e escolha a melhor opção.
Informações e reservas: 54.2102.1537 ou através do e-mail 
visita@miolo.com.br

Wine Garden Miolo
Durante os finais de semana e feriados, aproveite as belezas 
do jardim da Miolo, em um wine bar a céu aberto. 
Informações: winegarden@miolo.com.br

Degustação Vertical na Pizzato Vinhas e Vinhos
Degustação de várias safras do mesmo vinho, com 
orientação de profissionais da Pizzato. Taxa de participação 
varia de R$ 200 a R$ 250, de acordo com o vinho escolhido. 
Informações e reservas antecipadas: 54.3055.0440 ou 
turismo@pizzato.net

Tábuas harmonizadas Pizzato Vinhas e Vinhos (para 2 
pessoas)
Mediante reserva, harmonize vinhos Pizzato com Queijos 
brasileiros ou Charcutaria por R$ 120.
Informações e reservas: 54.3055.0440 ou 
turismo@pizzato.net

Oficinas Valle Rustico Restaurante
Oficinas práticas realizadas na cozinha do restaurante Valle 
Rustico, sob orientação do Chef Rodrigo Bellora e Chefs 
convidados.
Informações e reservas: 54.8123.0080 ou 
oficinas@vallerustico.com

Jantares harmonizados Casa Valduga
Datas confirmadas: 15, 22 e 29 de julho.
Informações e reservas: reservas@famigliavalduga.com.br

Cursos Casa Valduga 
A Casa Valduga oferece diversas opções em cursos sobre 
vinho: cursos de degustação, harmonização, serviço do 
vinho, degustações verticais e harmonização entre queijos 
e vinhos.  Consulte valores e disponibilidades com a Casa 
Valduga. 
Informações e reservas: 54.2105.3122 ou 
cursos@casavalduga.com.br

PACOTES DE HOSPEDAGEM 

Pousada Florenza
De 01 a 31 de junho, a pousada Florenza oferecerá pacotes 
especiais que incluem passeios turísticos e visita ao 
Festiqueijo de Carlos Barbosa.
Informações e reservas: 54.3453.1006 ou 
reservas@pousadaflorenza.com.br

Pacotes Hotel Villa Michelon
A partir de 08 de julho estará disponível o pacote “Férias 
de Inverno” no Villa Michelon. O pacote inclui como brinde 
1 garrafa de vinho por apartamento, 1 caneca por pessoa 
por apartamento e welcome drink com quentão. Aproveite 
também os pacotes de final de semana.
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou 
reservas@villamichelon.com.br

Pacotes Farina Park Hotel
O Farina Park Hotel oferecerá pacotes especial na semana 
de São João, de 19/06 à 26/06, com degustação de pipoca, 
amendoim e bolo de fubá no saguão do hotel, das 18h às 
20h. 
Informações e reservas: 54.3458.7033 ou 
reservas@hotelfarina.com.br

Complexo Enoturístico Casa Valduga
A Pousada Villa Valduga, no interior da Casa Valduga, 
oferecerá pacotes especiais alusivos ao Inverno no Vale dos 
Vinhedos. Consulte opções que incluem cursos especiais.
Período: 14 a 16 de julho – 21 a 23 de julho – 28 a 30 de julho
Informações e reservas: reservas@famigliavalduga.com.brFoto: Valle Rustico Restaurante



INFORMATIVO APROVALE

6

ESTRUTURA COMPLETA DE ATENDIMENTO AO TURISTA 
FAZ DO VALE UM REFERENCIAL
Consultas aos principais atrativos e atendimento em três idiomas são alguns recursos 
destinados aos visitantes

Quando um turista retorna mais de uma vez a determinado 
local, dizem que ele se torna um amigo. Só que no Vale 
dos Vinhedos, a partir do primeiro passo do visitante no 
roteiro, um laço de amizade já se cria. Laço esse que uniu 
o Vale dos Vinhedos a 397.529 turistas no ano de 2015, um 
número inédito que representou um crescimento de 34% 
em relação a 2014.

O que exatamente encanta no Vale dos Vinhedos é 
particularidade de cada turista. Mas fica fácil desvendar 
esse mistério quando se considera não só a variedade 
de vinhos, espumantes e sucos aqui elaborados, como 
também o ambiente amigável proporcionado em cada 
atrativo. 

O Centro de Atendimento ao Turista do Vale dos Vinhedos 
(CAT) é um dos lugares aconchegantes do Vale. Com 
exposições que valorizam a cultura do local (veja na página 
3), o estabelecimento conta também com um Totem 
Interativo, cedido pela Prefeitura Municipal de Bento 
Gonçalves, onde o turista pode consultar de maneira 
dinâmica os atrativos do Vale e do município. Com 
atendimento qualificado de turismólogos e estagiários do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o CAT dispõe de 
wi-fi, amplos banheiros, atendimento em inglês, francês e 
italiano mediante agendamento e também uma belíssima 
exposição de vinhos, sucos e geleias das vinícolas do Vale 
em um espaço construído para receber os turistas. 

O carinho fica evidente nas avaliações que o Vale dos 
Vinhedos recebe, de turistas encantados com as paisagens, 
mas também com a gente desse roteiro encantador. 

Avaliações do Trip Advisor - Abril 2016Avalie o Vale dos Vinhedos no TripAdvisor: goo.gl/gYlLPK

Foto: Naiára Martini
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TRADIÇÃO E MODERNIDADE CAMINHAM JUNTAS NO 
VALE DOS VINHEDOS
Avanços sem abrir mão da história resultam em vinhos referência em qualidade

A riqueza do roteiro enoturístico Vale dos Vinhedos é 
inquestionável. Com cerca de 30 vinícolas, 41 outros 
empreendimentos ligados à cultura do vinho e paisagens 
deslumbrantes, cada curva das estradas do roteiro, carrega 
tradição e fornece, de distância em distância, paradas 
deliciosas com degustações, harmonizações e, claro, a 
presença constante do cultivo da uva. Neste interim de 
estabelecimentos, a tradição dos primeiros imigrantes 
italianos está presente. Desde a primeira muda de 
parreira plantada às construções que carregam também 
o folclore da região, o Vale dos Vinhedos caminha junto 
com a evolução dos tempos e alia ao saber fazer de 
“nonos e nonas” recursos tecnológicos que fazem um belo 
par, resultando em vinhos e espumantes de qualidade 
inquestionável. 

Uma dessas vinícolas responsáveis por traçar a história 
do Vale dos Vinhedos é a Casa Valduga.  Ainda no final 
do século XIX, o primeiro imigrante da Famiglia Valduga 
desembarca no Brasil, cultivando os primeiros parreirais 
da região e dando início ao legado. Foram 140 anos de 
história até a construção da vinícola, que prioriza o trabalho 
baseado nos valores da família na figura dos irmãos 
Juarez, João e Erielso Valduga. A tradição foi aliada às mais 
modernas técnicas para a produção de vinhos finos. Os 

investimentos em tecnologia cresceram na mesma medida 
que os laços entre os filhos Valduga foram se intensificando. 
Os tintos de guarda traduzem de maneira primordial 
essa característica: Amadurecem em barris de carvalho 
franceses e passam por caves subterrâneas e um ambiente 
onde se faz impossível não lembrar de castelos medievais, 
levando o visitante a uma viagem no tempo e nas origens 
dos vinhos. 

Tecnologia e pesquisa complementam a tradição na 
Cooperativa Vinícola Aurora, associada à Aprovale e 
situada no coração de Bento Gonçalves. Cuidado extremo 
com a rotina produtiva permanece presente desde 1931, 
quando dezesseis famílias de produtores de uvas de 
Bento Gonçalves se reuniram para lançar o que viria a 
se transformar no maior empreendimento brasileiro do 
gênero. A constante modernização de seu parque industrial 
faz com que os padrões rigorosos exigidos nos processos 
de produção sejam seguidos à risca. O crescimento 
constante não anula a tradição de cada produtor associado 
à cooperativa, que recebe orientações dos técnicos da 
Aurora para cada passo a ser dado. O resultado são vinhos 
e espumantes com histórias particulares de plantação e 
cultivo da uva, de cada produtor associado. 

Mas é impossível falar de história sem mencionar a 
cativante vinícola Torcello, localizada no Vale dos Vinhedos. 
O lema do enólogo, Rogério Valduga, diz que o vinho 
precisa carregar a terra onde é originado. E é exatamente 
isso que acontece na vinícola, onde a elaboração de vinhos, 
sucos e espumantes de elevada qualidade aproveita as 
excelentes condições geológicas e climáticas do Vale, com 
respeito ao tempo, à riqueza, ao ambiente natural e, claro, à 
história da região.

Casa Valduga no Vale dos Vinhedos | Foto: Acervo Casa Valduga

CONHEÇA AS VINÍCOLAS:

Casa Valduga | (54) 2105.3122 | Via Trento, 2355 | Vale dos Vinhedos 

Cooperativa Vinícola Aurora | (54) 3455.2000 | Rua Olavo Bilac, 

500 | Bento Gonçalves 

Vinícola Torcello | (54) 3459.1164 | Estrada do Vinho | Km 16  Vale 

dos Vinhedos | Bento Gonçalves | RS
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OLHARES DE OUTONO
O Vale dos Vinhedos é o cenário perfeito para diversas ocasiões que motivam as viagens e visitas dos turistas que por aqui 
passeiam. No entanto, qualquer que seja a razão da vinda, o que é comum a todos que por aqui passam é a vontade de 
registrar os momentos aqui vividos. Durante o ano, as postagens nas redes sociais que envolvem o Vale dos Vinhedos são 
intensas, e cada uma delas mostra o olhar diferente de fotógrafos – amadores ou não – sob as terras deste roteiro.

Foto: Andressa Trentin Foto: Dudu e Débora Benon

Foto: Juliana Klering

Foto: Carol Bollmann

Foto: Jéssica Carbonera

Foto: Marcos Renner e Camila Maia

Foto: Marcus Chaiben

Foto: Mayara Cornelli, Leti Bratti e Livia Piccinini

Siga você também o Vale dos Vinhedos 
nas redes sociais e poste sua foto usando 
#valedosvinhedos

@valedosvinhedosoficial
/valedosvinhedosoficial
www.valedosvinhedos.wordpress.com
www.valedosvinhedos.com.br


