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Kede

    Queridos Confrades

    A cada ano que passa, constatamos o avanço da nossa cachaça, no 
Brasil e no mundo.  Esse progresso, ao nosso sentir, ainda é lento mas 
irreversível. 

    A nossa verdadeira CAIPIRINHA, de cachaça,  é hoje  o drinque mais 
consumido no mundo. Esse êxito é tão evidente que algumas bebidas 
tentam usar a "quase mesma fórmula" para que o sucesso também as 
beneficie.  
    Comparecemos em Paris a um lançamento  de "caipirinha", feita com 
limão verde,  gelo,  açúcar e whisky Ballantines. No rótulo uma menção 
ao Brasil, cores verde e amarela etc;
    Na Itália, vimos anúncios pela Europa, do lançamento de outra 
"caipirinha", agora de Martini. 
    O que essas bebidas procuram? 
    A aceitação que a nossa caipirinha tem, no mundo.
    No Brasil vemos cachaças industriais vencerem uma competição de alto 
nível, de absoluta seriedade, com jurados competentes, alguns nossos 
conhecidos. 
    É óbvio que não competiram com suas cachaças produzidas em grande 
escala e de preço popular. 
    Essas empresas sabem, por sua larga experiência, fazer cachaça de 
qualquer qualidade. 
    Entendo, sendo essa conclusão personalíssima e não da Confraria, que 
observam que está crescendo, e muito, a preferência por cachaças de 
fabricação descontínua, esmerada, com preocupação com a qualidade, 
tanto química, como sensorial e para um seleto público, cada vez maior. 
    Esse nicho de mercado, as fabricantes industriais também querem 
explorar.

    Isso é um avanço significante.

    A nossa Confraria a tudo observa, tira lições, conclusões, aplaude ou 
não, faz críticas construtivas e por isso, ao completar 20 ( vinte ) anos de 
existência, já é conhecida em todo Brasil.
    Em continuação a esse trabalho, para o próximo biênio, foi eleito nosso 
novo Presidente, o Confrade Fernando Porto, com experiência , 
conhecimento de causa, amor à Confraria, entusiasmo pelo que faz e 
com grandes planos. 

    Desejamos sucesso.

    Unidos beberemos, sozinhos também.

Falam os Presidentes
    
    Confrades e amigos

    Comemoramos vinte anos de Confraria.

    Uma organização sem objetivo de lucro que comemora vinte anos de 
existência. Um grupo de amigos que, renovando‐se, se perpetua na 
direção de um objetivo além dos interesses imediatos de cada um. Nossa 
Confraria é admirável.                                                                     

    No início, um pequeno grupo resolveu que estava na hora de fazer 
barulho em torno da bebida brasileira e embarcar, reforçando, num 
movimento que se percebia nascente na Zona Sul do Rio de Janeiro, 
onde tantas ondas transformadoras da cultura e dos costumes 
brasileiros, e até universais pode‐se dizer, começaram ou se ampliaram 
até a aceitação, adoção e prática comum.

    Nossa Confraria se mantém por todo esse tempo: épocas de 
crescimento e épocas de menos agitação se sucederam. Amigos que 
foram para outros cantos e se afastaram, outros que nos deixaram para 
sempre, seguidos por novos amigos, novas ideias. 

    O mundo da cachaça mudou. Há vinte anos o que hoje é vibração 
positiva, quase nada era além do preconceito contra. A cachaça 
melhorou, é inegável, embora alguém sempre possa sentir saudade do 
que havia antes, mas cada vez mais é uma bebida de que podemos nos 
orgulhar em oferecer aos amigos, pela sua qualidade química, pela 
riqueza sensorial e pela elegância que alcançou.                                                                                                                                                                                                  

    Por tudo isso é que encaro este período que, para nós da Diretoria 
eleita, se inicia, como uma perspectiva de continuidade em nossa 
história. Continuidade em que se inclui a percepção das mudanças no 
mundo da cachaça, para sempre usufruirmos dos prazeres da nossa 
bebida brasileira. 
                                                                                                                                                                                                            

Unidos beberemos, sozinhos também

Fernando Porto
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Confrade Gilvan Chegure

Quem diria, já estamos com 20 anos...
Tudo passou tão rápido!
Quem diria, já estamos com 20 anos...
Tudo passou tão rápido!

    Á vocês Marcelo Câmara, Maria Auxiliadora Silva Filha, Marcílio Augusto Velloso, Maria Claudia da Silva Fernandes, 
Fernando de Abreu Porto e José Alberto Kede, nossos eternos presidentes.
    Estamos fazendo 20 anos... Saindo da puberdade e partindo para a fase adulta, com a experiência e a responsabilidade  que só o tempo pode proporcionar. 
    Muita coisa mudou durante esse tempo. 
    A Confraria de Cachaça Copo Furado nasceu em 1994. No início, éramos poucos, porém já com um objetivo. Tirar a cachaça do imerecido ostracismo e colocá‐la, 
dentro de todo o nosso melhor, no lugar de onde nunca deveria ter saído.  
    A sua fundação em 13 de agosto de 1994, ficou registrada em ata abaixo transcrita na íntegra:
    
    “A Confraria de Cachaça Copo Furado, é um sodalício, único no gênero no mundo, que reúne degustadores de aguardente de cana‐de‐açúcar, a popular cachaça, pinga 
ou caninha. Nascida em Ipanema, em 1994, a Confraria com seus membros militantes (afora os Confrades e Confreiras, Honoríficos, Distantes e Ocupados, Compadres e 
Comadres), tem como patrono Tom Jobim e como protetor São Benedito. Trata‐se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, registrada juridicamente, de natureza e 
caráter culturais, que realiza seus encontros uma vez por mês. Todas as suas atividades, a partir da degustação, são eminentemente culturais, tocam o interesse 
humano, social do brasileiro. A principal delas, o objetivo da Confraria, é promover a história, o estudo, a valorização e a divulgação da cachaça como a genuína bebida 
nacional, uma das mais caras e sublimes expressões da Cultura Brasileira. Segue a baixo a ata da 1º reunião da “Confraria do Copo Furado” na integra:

1ª Reunião
    Realizada numa manhã de sábado, 13 de agosto de 1994, no Bar Bofetada, da rua Farme de Amoedo, em Ipanema. O rito inaugural do encontro, previsto para a criação 
da Confraria, foi frustrado pelo dono do bar, o português Sr. Antônio, que, inesperadamente, rompendo o que estava acertado, não permitiu a degustação de diversas 
aguardentes de cana, trazidas pelo idealizador da Confraria, Marcelo Câmara. Convidados, compareceram os seguintes cachaçólogos e pingófilos por ordem de chegada: 
Marcelo Câmara, Eduardo Pinto, Luiz Sampson, Lula, Beto e Auxiliadora Todos sagrados membros fundadores da Confraria. O grupo secou e pagou ao bar um litro de 
cachaça Corisco de Paraty, RJ, consumiu alguns baldes de chopp e manjubinhas fritas, chegando a conta perto dos R$ 100,00. Esta reunião, nos planos dos sócios 
fundadores da Confraria, foi considerada uma avant‐première para a constituição do grupo. Porém, de fato, mesmo não se cumprindo a ritualística prevista, neste 
prazenteiro e faustoso dia 13 de agosto de 1994 foi criada a “Confraria do Copo Furado ‐ CCF.” A sessão iniciou‐se às 11 horas e foi encerrada, sem orações às 13 horas.

ADENDO: Na reunião de 21 de outubro de 1994, a 3ª da Confraria, houve protestos para a inclusão nesta Ata de criação da “CCF”, o fato mui auspicioso de o ingresso no 
sodalício dos integrantes da mesa do lado que, à primeira hora, manifestaram o desejo sócio‐etílico de participar do grupo. Foram eles: Kabinha, Ophélia, Rogério, Flávio 
e Sandes, o que foi aceito e louvado, dado por certo e bem feito por todos, neste Ano Santo de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e quatro.
    Atualmente a Cachaça Artesanal alcançou, em nossa sociedade, o patamar de bebida de primeiríssima linha. E, sem dúvida, o trabalho desses pioneiros ajudou 
bastante nesta escalada.”
    Nesses primeiros tempos, sempre sob a benção do nosso protetor São Benedito e com a anuência dos nossos patronos, os  ipanemenses e cidadãos do mundo, 
Tom Jobim e Vinícius de Moraes, a CONFRARIA já mostrava a sua razão de ser e a seriedade da sua missão principal, sem contudo 
desprezar a carioquice explícita dos seus Confrades pioneiros e dentro desse espírito, foi criado o nosso Hino, de autoria do saudoso Confrade Correa de Araujo 
(1932‐1996).  
    Em 1995, foi criada a nossa logomarca e suas inscrições oficiais, pelos artistas gráficos Bruno Porto e Marcelo Martinez. Já éramos 24 Confrades e foram decididas 
as regras para a cananização (escolha dos novos Confrades)...
    Depois, muita cachaça rolou... 
    Durante toda essa trajetória, para nossa satisfação, vimos a Confraria, crescer quantitativa e qualitativamente, resultado de um trabalho sério, contínuo e de 
conjunto, sem qualquer objetivo de ganho comercial, paulatinamente alcançar o respeito junto aos produtores, tanto como repositório de conhecimento, quanto 
pelas efetivas ações de divulgação da cachaça de qualidade, junto ao público consumidor em formação. 
    Tudo isso, não seria possível, sem vocês, nossos comandantes, que com seriedade, firmeza e vontade, sempre conduziram, durante esses 20 anos iniciais, os 
destinos da nossa Confraria de Cachaça Copo Furado do Rio de Janeiro.      
    1.Marcelo Câmara (1994 ‐ 1997)
    2.Maria Auxiliadora Silva Filha (1997 ‐ 2001)
    3.Marcílio Augusto Velloso (2001 ‐ 2005)
    4.Maria Claudia da Silva Fernandes (2005 ‐ 2010)
    5.Fernando de Abreu Porto (2010 ‐ 2012)
    6.José Alberto Kede (2012 ‐ 2014)
   
    Em 15 de julho, foi eleita a nova diretoria para o biênio 2014 a 2016. Assim constituída: 
    Presidente – Confrade Fernando de Abreu Porto;                    
    Vice Presidente – Confrade José Alberto Kede;                                                                                                                       
    Tesoureiro – Confrade Ricardo Adolfo de Campos  Saur;                                                                                 
    Secretário – Confrade Gilvan Chegure.                                                                                                                             
    A posse acontecerá na festa dos 20 anos, em 09.08.

Unidos Beberemos, sozinhos também (”e sempre”, acrescento).
Fonte de pesquisa. www.confrariacopofurado.com.br
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    É muito agradável  servir de modelo, sem saber, para mostrar um quadro.

    Primeiro, aconteceu com o pintor Ivan Mobílio, que me pintou dentro de um alambique e de surpresa e depois me presenteou com a 
obra.

    O Ivan, além de pintor, foi piloto e é membro da ala dos compositores da Escola de Samba Vila Isabel.     

    Agora, em 2014,  houve uma exposição de 19.05 a 01.06, em São Paulo, na Mercearia São Roque, na R. Amauri, 35, onde a arquiteta e 
artista plástica paulista Vera Vaz expos 37 quadros e um deles, foi inspirado por um retrato meu, o que me deixou muito feliz. 
    
    Também não sabia de nada e o quadro tão charmoso como o do Ivan. Brevemente, virão para a minha coleção.

    Resovi fazer este artigo e registrar  o acontecimento, por que é a primeira vez na vida, acontece algo semelhante e necessita ser 
divulgado.

    Vera Vaz pinta quadros desde os 12 anos de idade. Sua exposição chamou‐se “Amigos, amantes e solidão ”  e apresentou retratos e 
cenas do cotidiano e teve a curadoria de Black Linhares.
    
    Lá estiveram presentes artistas e personalidades, entre eles, Peticov,  Caciporé Torres, Teresa Vianna, Zélio,  Caio Almeida,  , Claudio 
Tozzi, Babi Prates, Ricardo Sanzi, Sandro Martinelli, Selma Barbosa Lima, Alfredo Januzzi, Renato Soares, Gigi Pinto Thomaz, Carlos 
Zibel e o psicanalista Dr. Caligari   

   Vera Vaz, excelente pintora, participará, em breve, de uma exposição na Itália.

Os meus quadrosOs meus quadros
Confrade Paulo Antonio Magoulas

O nosso querido Confrade multimídia Paulo Magoulas, dessa vez, deu uma merecida  escovadinha no seu próprio ego, falando de dois quadros que os 
artistas Ivan Mobílio e Vera Vaz, o homenageram, eternizando a sua figura em óleo sobre tela.  
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Pintura de Vera Vaz Pintura de Ivan Mobílio 
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E vamos «Butecar»?E vamos «Butecar»?
Confreira Maria João Bastos Gaio

    Esta frase foi a mais ouvida agora na recente 14ª edição do Comida di Buteco que aconteceu no período de 11 de abril a 11 de maio em 
cerca de 16 cidades, englobando 400 butecos e um publico estimado em 3,8 milhões de participantes.
    Estivemos eu e Nilson, em 29 dos 31 butecos concorrentes aqui na nossa Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e como bons 
apreciadores de um petisco e de uma boa dose cachaça e generosas e caprichadas caipirinhas nos causa sempre estranheza, nesses tantos 
anos que acompanhamos o evento, que dentre os patrocinadores não haja a genuína bebida brasileira que é a CACHAÇA.
    Acreditamos como legítimos representantes da Confraria do Copo Furado do Rio de Janeiro, que hoje alguns paradigmas e preconceitos 
em relação aos que bebem cachaça estão sendo derrubados e há inclusive muitas mulheres que são apreciadoras e especialistas na 
bebida. Não se atribui tão veemente aos seus degustadores o titulo de “cachaceiros”, “bebuns” e “pés‐de‐cana”. E lutamos para que 
esses títulos fiquem no campo das brincadeiras ou das “zoações” perdendo seu sentido pejorativo em relação a quem aprecia e divulga a 
genuína cachaça de boa qualidade e procedência.
    Ficamos felizes ao ver que alguns dos estabelecimentos em que estivemos para degustar e votar nos petiscos, também nos ofereceram 
uma boa carta de cachaças e os que não tinham em quantidade, ao menos tinham uma ou duas, em qualidade também. É certo que 
muitos nos tentavam “empurrar” a caipivodcas do patrocinador, já que este ano houve premiação também para a melhor, escolhida por 
um grupo específico de jurados, e para o buteco que mais vendeu em quantidade de garrafas, ou a cerveja holandesa que também 
patrocinou o evento.
    E aí ficam algumas indagações: qual seria nosso papel de Confrades e Confreiras para reverter esse quadro? Seriam muitas as ações, mas 
a principal é não aceitar que as vodcas venham substituir nossa cachaça. Outra seria indagar sobre a carta de cachaças disponível e falar 
sobre o assunto que, de uma forma ou de outra, acaba despertando o interesse dos proprietários ou de seus atendentes.
    Afinal, nada absolutamente quem aprecia a vodka ou a cerveja com nome holandês. Mas, perdemos uma excelente oportunidade de 
caracterizar não somente através dos petiscos um evento que tinha tudo pra ser genuinamente brasileiro! Parabéns aos botecos que se 
esmeraram para tantos nos petiscos quanto no oferecimento das boas cachaças de alambique!
    Visitamos os seguintes botecos: Adega Perola, Angu do Gomes, Antigamente, Baixo Araguaia, Baixo Gago, Bar da Frente, Bar da Gema, 
Bar da Portuguesa, Bar do Camarão, Bar do David, Bar do Momo, Bar do Omar, Bar Original do Brás, Bar Palhinha, Bar Vargnhagen, 
Benditho Bar, Boteco Carioquinha, Botero, Café e Bar Super Guanabara, Caldo Beleza, Galeto Sat's, Gracioso, Imaculada, Mani&Oca, 
Nordestino Carioca, Opus Bar, Pontapé Beach, Sobral da Serra e Tia Leleta.
Perfizemos os seguintes bairros: Centro, Zona Portuária, Praça da Bandeira, Tijuca, Laranjeiras, Flamengo, Humaitá, Copacabana, Leme, 
Ilha do Governador, Paquetá, Brás de Pina, Anil, Jacarepaguá, Ramos e Oswaldo Cruz.
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    Nesse número, o Confrade Sir Henry, nosso emérito representante oficial, junto à coroa inglesa, deu uma paradinha nas suas aventurescas 
andanças em terras tupiniquins, para usufruir democraticamente, o sagrado o direito de torcer pelo seu time de coração. O Arsenal.                                                                                     
    Amigos leitores divirtam‐se e vejam como os hábitos de torcer pelo nosso time de coração, trás desde o início, apesar de aqui ter se 
amorenado, a chancela de em terras britânicas, ter nascido e logo se tornar a maior de todas as emoções pessoais e coletivas, por lá, por 
aqui e por acolá... O mesmo amor pelo futebol, para nós e foot‐ball para eles, lá daquela ilha do outro lado do Atlântico.

É só pra inglês ver!É só pra inglês ver!
Confrade Henry Adler

    Era uma  5ª feira e no sábado o meu time – Arsenal – ia jogar o final da Copa da Inglaterra. 
    Comecei desesperadamente a tentar achar um canal de TV, que mostraria o jogo aqui.... Nada no ESPN, nada no Fox Sports, nada no Sportv. 
    Não dormi muito bem naquela noite. 
    Na manhã de 6ª feira, tentei de novo e descobri que a ESPN, iria transmitir. Ufa, que alívio ! 
    Dormi muito melhor naquela noite. Sábado de manhã liguei o TV, e nada ! Nada de sinal. Tela preta... A TV tinha pifado !  
    Depois de uns 16 anos e 4 Copos do Mundo, logo hoje tinha que me deixar no mão ! Que “m” !
    Entrei no internet para checar os canais de novo... Para meu gáudio e alegria, abriu a página da “Torcida ArsenalBrasil” que, a turma 
“Arcenalense” para assistir o jogo no telão do pub “Lord Jim” em Ipanema. 
    Salvação !  
    Saí correndo de casa e consegui chegar lá uns 10 minutos antes do início da partida, a tempo para pedir a primeira cerveja.
    O bar estava lotado, com uma turma grande de jovens, todos torcedores do Arsenal e todos vestidos com a mesma camisa de cor vermelha.  
Ainda bem que eu estava também usando o meu uniforme dos “Gooners” (apelido do Arsenal). 
No bar estava sentado um cara sem a nossa camisa e quando ele falou com o barman, reconheci um sotaque parecida com  o meu. 
Explicou a um outro inglês, que era torcedor de Liverpool,  mas não queria assistir o jogo em casa com a mulher e as crianças. Por isso foi do 
Recreio para lá. 
    Disse que ia torcer pelo Arsenal. Ainda bem, respondi... Com esta turma aqui, não vai dar muito certo. 
    Os times estavam na impecável grama do Wembley. 
    O Hino Nacional (Inglês) foi tocado e a turma da “ArsenalBrasil”, começou a gritar e cantar todas as canções do nosso Arsenal. Até o 2º. minuto 
do jogo quando Hull, no primeiro ataque, marcou o primeiro gol. 
Silêncio total ! 
    Passaram uns poucos minutos e no seu próximo ataque Hull marcou o seu 2º. gol. 
    Choque total ! Ainda bem que estávamos no térreo, se não alguns torcedores teriam se jogado das janelas. Mais 10 minutas de silêncio e Arsenal  
bateu uma falta a  25 metros da baliza do Hull. 
    Um chute perfeito ! 
    Arsenal 1 x Hull City 2. Um alívio durante uns  5 segundos e dai um tremendo grito e explosão de fé no time. 
No intervalo,  a turma do «ArsenalBrasil»,  ficou bem mais calma. Só se ouvia, vamos ganhar no 2º. tempo. eles não têm como resistir a nossa 
superioridade. Comecei  bater um papo com os jovens.  Uma galerinha super‐educada e bem comportada (parecia até a turma tricolor, daqui). 
Nada de hooligan... Claro: são Gooners – gente e torcida fina, é outra coisa ! Expliquei para eles que torci pelo Arsenal pela primeira vez na Copa 
Inglaterra de 1952 quando o meu pai me levou para Wembley.  Infelizmente perdemos aquele jogo... Mas desde de então. Virou paixão.
   No segundo tempo, aguardamos pacientemente uns 25 minutos até conseguirmos empatar. Foi um pandemônio total.  O Lord Jin, tremeu...Todo 
mundo gritando e cantando. Parecia que o fim do mundo estava para acontecer e não, simplesmente o final do jogo. 
    Mas ainda faltou o gol da vitória que não veio em tempo normal. Mas a turma ficou feliz. Não é qualquer time que consegue voltar depois de 
sofrer 2 gols logo no início do jogo.  Afinal, somos Arsenal. Vamos lá e ganhar a Copa (pela primeira vez em 10 anos). Não faltou nada: gritos de 
confiança, canções de apoio, muita cerveja  e a certeza que quem ganharia o jogo para Arsenal seria o Ramsey, a revelação do time nesta 
temporada. 
    Dito e feito, no 19º minuto o Ramsey, lavou a alma da galera e marcou o gol da Copa. 
    Parecia que um vulcão tivesse irrompido dentro do “Lord Jim”.   Uma mistura de alegria com um grande alívio, o final de uma longa jornada sem 
troféus. Enfim chegou a justificativa para todo nosso sofrimento, hoje e nos últimos anos. 
    Valeu querido Arsenal !
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Vamos conhecer nossos 
companheiros confrades?
Vamos conhecer nossos 
companheiros confrades?

    Considerando que em todas as atividades da nossa Confraria, a alegria, congraçamento e companheirismo são uma constante e que o espírito de 
unidade, respeitadas as diferenças pessoais, também estão sempre presentes, como não pode deixar de ser. Porém, sentimos no dia a dia, que nem 
todas as pessoas se conhecem com uma certa profundidade. E em alguns casos, a comunicação, por esse motivo, não passa de um comprimento e de um 
papinho rápido e passageiro. Talvez por esse motivo, não se curtem, como deveria ser.
    Achamos que o nosso PINGA NOS III, pode de alguma forma, colaborar em aproximar e trazer para um convívio mais efetivo, todos os Confrades 
e/ou Confreiras.
    Assim, em cada número, sortearemos 03 Confrades e/ou Confreiras para através de respostas a um pequeno questionário, já respondido, pelo nosso 
Presidente Kede e pela ex Presidenta Cláudia Fernandes, pelas Confreiras Deise Novakoski, Maria João Gaio, Eny Henriques Maurício, Rosane Ferreira e 
pelos Confrades João Batista Franco, José Roberto Jordão (Zeca), Mestre Raul Hazan, Alexandre de Oliveira Bezerra, Paulo Monteiro Machado e Thales 
Carneiro.
    Nesse número, teremos os Confrades Sérgio Marba, grande apreciador&conhecedor de cachaça, o nosso sempre presente e atuante Paulo Antonio 
Magoulas e a do aguerrido Roberto Esquenasi, nos mostrando um pouco mais de si.

01 ‐ Quem sou eu ?  
    Roberto ‐ Alguém que tem como marca, a tolerância e a paixão pela defesa de seus pensamentos, sem se achar o dono da verdade e 
respeitando as opiniões contrarias. Que gosta de gente e de estar entre amigos.                                                              
    Sergio ‐ Carioca do Meier, flamenguista convicto, pai, avô, corretor de imóveis, sambista e grande apreciador da cachaça, do bom 
papo e sobretudo, amigo dos meus amigos. Com 14 anos, o 1º porre, numa batalha pré‐carnavalesca, naquela época eram ótimas, e foi 
com Vermute Cinzano. 
    Magoulas – Sou uma pessoa que gosta de cachaça, estuda o seu significado e a considero elemento fundamental da cultura 
brasileira.

02 – Como tudo começou e como foi a primeira vez com cachaça ?                                                                                                               
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    Roberto ‐ A primeira vez não me lembro. O primeiro porre de cachaça foi numa cachaçaria em Botafogo em 81 ou 82 com minha prima.                                         
    Sergio ‐ Quanto à 1ª vez com cachaça não lembro exatamente, mas sei que foi com “Samba em Berlin” (Cachaça com Coca‐Cola) e a 
cachaça não sei, mas dei sequência ao 1º e já se vão 50 anos na estrada.
Magoulas – Começou na rua Santa Clara, perto da casa onde eu morava. Dois amigos irmãos me trouxeram uma amostra de cachaça 
produzida pelo avô deles, em uma fazenda em Matias Barbosa. Fiquei fã e aprendi que estava diante de uma grande bebida, uma 
verdadeira cachaça de alambique. 

03 – Como você conheceu a Confraria ?                                                                          
    Roberto ‐ Através de um amigo comum, o Celso Lima , conheci o Sergio Rabello e depois o Paulo Magoulas.
    Sergio ‐ Através do confrade Carlos Muller , em 1994, meses após a fundação.                                                                    
    Magoulas – O amigo Luiz Fernando Vieira me apresentou ao Marcello Câmara, que havia fundado recentemente a Confraria e na época, 
interessado na minha pessoa e no meu ingresso na Confraria.     

04 – Ao chegar, qual foi a sua primeira impressão ?                                                                     
    Roberto ‐ De um grupo “porreta”, que além da cachaça, era tembém amante da boa mesa e boa música.
    Sergio ‐ A melhor possível, tendo em vista o ambiente, a frequência e os objetivos, que continuam sendo os
nossos, com mais determinação, ainda.
    Magoulas – Havia muito trabalho a fazer e muita gente disposta a praticá‐la 

05 – Na sua cananização, quem foi(ram) o(s) seu(s) padrinho(s) e qual(ais) os motivos da escolha ?                                                                                                               
    Roberto ‐ A madrinha foi a Aida e o padrinho foi uma “escolha de Sofia” entre Sergio Rabello , Gilvan e Abaeté. Fiquei com o último, 
mas os outros 2 seriam uma excelente escolha.
    Sergio – O grande Carlos Muller.
    Magoulas – O meu padrinho foi o acadêmico Luiz Fernando Vieira e foi escolhido em função de ter‐me levado para a Confraria.                                                                                                                                                                             

06 – No seu entender, como seria a Confraria ideal ?                                                                                                                                                                                                                                                               
    Roberto ‐ Num Grupo de cerca de 50 pessoas é natural que haja uma grande diversidade, porém todos tem boa índole e caráter. 
Devemos ter muito cuidado na entrada de novos confrades para não perturbarmos esta Harmonia.
    Nossa credibilidade foi construída ao longo de 20 anos, pessoas como os Devotos da  51 e da Cúpula da Ypioca, com interesses 
financeiros evidentes, não podem ser aceitas para não perdermos esta credibilidade e diria mais: NÃO DEVERIAM PARTICIPAR DE 
NOSSAS REUNIÕES ABERTAS.                                                                                      
    Defendo a reforma de nosso estatuto com ampla discussão de TODOS os confrades e não apenas de um pequeno grupo empurrando 
de cima para baixo um novo estatuto. Como Dizia o santo padroeiro do Principado de Isabel : “ Da discussão nasce a razão “
    Sergio ‐ A nossa atual, mas com mais presença e participação dos confrades e daqueles que forem apadrinhados.                                                                                                                                      
    Magoulas – Com muitos passeios e visitas a alambiques e com participação permanente em todos os eventos importantes de cachaça. 

Agosto                                                                                                                                                                                  
04 ‐ GISELA BASBAUM MAGOULAS
09 ‐ ODELIR RAMOS FERREIRA                                                                                                                                                      
30 ‐  GILVAN CHEGURE                                                                                                                                                                  

Setembro                                                                                                                                                                                                                                                                                     
01 ‐  ELAINE RABELLO
09 ‐ JOSÉ ALBERTO KEDE

                                                                                                                                                                                             
18 ‐ NINA ROSA BARBOZA                                                                                                                                                      
30 ‐ ROBERTO LUIZ MEYER ESQUENASI                                                                                                                                                                

Outubro                                                                                                                                                                                                                                                                                     
07 ‐ ENY HENRIQUES
26 ‐ RICARDO ADOLFO DE CAMPOS SAUR

Aniversariantes do TrimestreAniversariantes do Trimestre
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Coisas que um Bartender
precisa saber sobre cachaça
Coisas que um Bartender
precisa saber sobre cachaça
Por Phil Gomes 
 Tradução Confrade Sir Henry Adler

    Como a Copa do Mundo que acabou de acontecer agora, em 2014 e as Olimpíadas, que acontecerão em janeiro 2016, aqui no Rio de 
Janeiro, todo o mundo está de olho no maior pais da América Latina. 
    Aqui na DRINK,  estamos satisfeitos em dar um oi à bebida nacional brasileira,  a Cachaça.

Como pronunciar o seu nome ?
    Isto é a parte mais importante para nós gringos: “kuh‐SHAH‐suh”. A cedilha “ç” é pronunciada como se fosse  “s”. Assim evitamos 
pronunciar “kuh‐SHAH‐kuh”.  É importante praticar ! Claro que você não vai deixar de ser um gringo ! ( é assim que os brasileiros 
chamam um estrangeiro), mas pelo menos, vai evitar a vergonha de quando um famoso jogador da seleção ou uma modelo da 
Victoria's Secret  entrar no  bar.

Não é rum !
    Muitas vezes rotulada e descrita numa maneira insultante como “rum brasileiro” o fato é que a cachaça começou a ser produzida  
cerca de um século antes do rum. E há outras diferenças.
    De modo geral , o rum é destilado do melaço, um derivado do processo de refinamento de açúcar. Por outro lado a cachaça é o 
resultado da destilação do caldo produzido quando a cana de açúcar é moída. Por causa disto algumas pessoas erradamente assumem 
que é da mesma linhagem como o rhum agricole do Caribe.

Como muitos outros destilados, cachaça está sujeita a definições meio rígidas: 
    ‐ Tem que vir do Brasil; 
    ‐ Tem que ser destilada de caldo oriundo de cana de açúcar fresca, colhida e cortada em até 24 horas de antecedência e ter um teor 
entre  38% e 48% de álcool  por volume; 
    ‐ Como concessão regulatória, às  marcas dos grandes fabricantes industriais de cachaça, é permitido acrescentar até 6 g. de açúcar 
por litro do destilado. Considera‐se que a maior adição de açúcar é sinal de um produto ruim e prejudicial aos que a bebem .

Nem todas as cachaças são criadas iguais 
    As experiências iniciais que muitos têm com  cachaça, são parecidas com os desafios enfrentados pela tequila, no seu caminho pelo 
reconhecimento como uma super‐bebida. 
    As primeiras cachaças exportadas do Brasil, eram baratas, toscas e adstringentes (ásperas) e garantiam uma senhora ressaca. 
Felizmente, esta situação está melhorando graças a proliferação de pequenos alambiques e até algumas grandes marcas conhecidas, 
que estão elevando em muito, a qualidade das cachaças.

Há duas maneiras de produzir cachaça:  de forma industrial e artesanal. 
    ‐ A industrial, que é produzida em grandes quantidades, no método de coluna o que e otimiza o volume produzido, mas deixa passar 
muitas impurezas.  É raro , porém não desconhecido, que os produtores industriais  venham a envelhecer as cachaças por eles 
produzidas. Normalmente, preferem engarrafá‐las logo depois da destilação. 
    ‐ A artesanal, como se pode imaginar, é produzida em pequenos lotes, utilizando alambiques de cobre. 
    De modo geral, as cachaças artesanais são de qualidade bem superior, mas como é previsível, representam uma participação 
relativamente pequena nos mercados doméstico e de exportação.

    Talvez, por não possuir conhecimentos profundos no assunto  cachaça,  alguns jornalistas especializados em bebidas, descrevem os 
aspectos mais desagradáveis das cachaças ruins, de baixa qualidade, como características inevitáveis ou até desejáveis. 
    Se você sentir, ao cheirar algo como um álcool de limpeza, gasolina ou outro derivado de petróleo, então recuse a cachaça. Se o sabor 
é doce demais, mais do que um licor, é bem provável que açúcar tem sido acrescentado e o produtor está tentando encobrir uma 
multidão de pecados.
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Abraçar a diversidade
    Um dos grandes prazeres em explorar a cachaça, é o de saborear as ricas variedades disponíveis. No dia a dia, as cachaças brancas ou 
pouco envelhecidas são ideais. 
    Para aquela experiência especial você deverá experimentar cachaças envelhecidas em barris de diferentes madeiras. Algumas destas 
madeiras são conhecidas, como variedades do carvalho (o Brasil não produz essa madeira) e podem dar a cachaças, uma aparência 
como a do whiky.  Outras madeiras são mais exóticas e genuinamente brasileiras, com nomes como a grappia, a umburana, o 
amendoim, o ipê, e o jequitibá rosa. 
Uma das minhas favoritas, era uma cachaça branca, envelhecida num buraco forrado com  pedras e cobertas com cera. (não precisa 
procurá‐la porque não é mais produzida e tenho uma das últimas garrafas).

Aprenda a fazer uma caipirinha. Seus chefes vão agradecer !
    A palavra “caipirinha” vem da  palavra “caipira” ou “camponês”. A caipirinha é um drinque tradicionalmente feito com cachaça e 
limão. E é o coquetel nacional do Brasil. É uma bebida que qualquer bartender precisa saber fazer.
Tradicionalmente a caipirinha é preparada com fatias de limão, açúcar granulado e cachaça... Misturados e batidos juntos, sacudida em 
uma coqueteleira, com gelo e servida como está, sem coar. Alguns bares utilizam suco de limão feito na hora e um xarope simples de 
açúcar para oferecer uma bebida que parece mais “limpa”. Mas fazendo assim, você vai perder o sabor rico dos óleos da casca do limão 
que são extraídos no processo de amassar  e bater, sem coar os ingredientes, porém não deixa de ser uma opção, onde a maioria dos 
clientes não gostam de ver muita polpa na sua bebida.

É fácil aprender fazer uma caipirinha,  mas difícil  dominá‐la. Algumas dicas profissionais: 
    ‐ Para fazer uma caipirinha tradicional, perfeita, use uma faca bem afiada, tirar mais ou menos 1 cm de cada ponto do limão, cortar a 
fruta pela metade e tentar tirar o máximo possível da parte branca no miolo central da fruta, antes de corta limões  em fatias (08 
pedaços). Isto reduz o seu anargor. 
    ‐ Outra dica é não refrigerar os limões, usando os limões ao natural, sem levar à geladeira, isso faz com que seja mais difícil tirar o 
suco deles; 
    ‐ É melhor escolher uma cachaça branca de preferência armazenada em aço inox ou  por pouco tempo num barril de madeira neutra.    
São essas dicas, que dão o melhor resultado e a melhor caipirinha.                                                                                                                                                         
    Muitos bares que oferecem caipirinha, usam cachaça industrial por ser mais barata, mas também podem preparar com cachaça 
artesanal, cobrando porém,  um preço premium
         

Usando a caipirinha como base para outros coquetéis
    A caipirinha é uma bebida com apenas 3 variáveis: fruta, açúcar ou adoçante e cachaça. 
Substituindo o limão e o adoçante, mas nunca a cachaça, por favor ! Você pode chegar a sua própria receita, que cabe melhor entre o 
conceito de seu bar. Em muitos, representa uma plataforma para experimentação de ótimos coquetéis .
    No Brasil é possível, se encontrar  caipirinhas feitas com maracujá, morangos, manga ou até  de caju em lugar do limão. Isso é fácil, 
dada a disponibilidade de frutas saborosas de qualidade e de baixo custo. Porém, devemos lembrar que a verdadeira e tradicional 
caipirinha é preparada com limão, açúcar e logicamente a cachaça.

10
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Minha primeira vez 
com cachaça
Minha primeira vez 
com cachaça
Confrade Werther Jacques Vervloet

    Já faz algum tempo que estive pela primeira vez em uma reunião aberta da Confraria. Nesse dia, talvez por já ser figurinha fácil nas 
visitas dos Confrades a alambiques, a Gisela e o Fernando Porto se esqueceram de me convocar para contar aos presentes sobre minha 
primeira vez com cachaça. Confesso já não lembrar bem como, nem quando foi, mas sei exatamente o que me fez despertar para o 
assunto e é sobre isso que vou falar.
    Até uns dez anos atrás, meu conhecimento sobre cachaça era o de um ocasional bebedor de caipirinha na orla da praia, 
especialmente quando a vodka oferecida era suspeita. Foi por essa época que comecei a ouvir um grande amigo falar sobre as 
maravilhas da boa cachaça: sabores diversificados, delicadeza de paladar, técnicas de produção, envelhecimento e coisas assim.    
Alguém, leigo como eu no assunto e que pegasse o discurso no meio, iria certamente achar que o moço estava falando da fabricação 
de vinho, conhaque, ou mesmo uísque, jamais de cachaça.
    Pouco tempo depois, recebi dele um convite para uma visita a um alambique.
    Este alambique ficava numa fazenda situada em Santana do Deserto, Minas Gerais, bem próximo à divisa com o Estado do Rio de 
Janeiro.
    Lá chegando, fomos carinhosamente recebidos numa imponente Casa Grande, onde a conservação primorosa e a riqueza de 
detalhes dos tempos em que foi efetivamente a Casa Grande, fizeram lembrar‐me dos cenários de novelas e filmes de época.   
    A recepção contou com muita cachaça, um sem fim de tira‐gostos mineiramente deliciosos, uma visita às instalações do alambique e 
coroando o dia, um almoço inesquecível. Minha visão sobre cachaça começou a mudar desde então.
    Descobri depois que a maioria dos visitantes (nosso grupo tinha aproximadamente 40 pessoas) eram membros da Confraria de 
Cachaça Copo Furado, apreciadores e estudiosos do assunto, que faziam excursões como esta, regularmente. Logo me interessei pela 
possibilidade de registrar imagens sobre um tema até então desconhecido para mim. 
    Nos anos que se seguiram, acompanhei o pessoal da Confraria em três ou quatro outras visitas a alambiques no eixo Rio – Minas. 
Inevitavelmente comecei a também me interessar pelo assunto cachaça.
    A princípio, assisti com atenção às explicações dos alambiqueiros. Mais tarde, já começando a compreender o que se busca numa 
boa cachaça, passei a perceber as diferenças entre os processos utilizados pelos diversos produtores, seja na estocagem e moagem da 
cana, quanto na fermentação, destilação, armazenagem e envelhecimento, ocasionando essa variada coleção de sabores que tanto 
nos instiga e encanta.
    Em setembro de 2009, tive finalmente a oportunidade de viajar com o pessoal da Confraria, numa visita a alguns dos principais 
alambiques gaúchos.
    Nosso cicerone foi o Fernando Porto, amigo e Confrade, que brilhantemente organizou as visitas, transporte, alimentação e 
alojamento do pessoal. Durante nossa estada no sul, tivemos como base a cidade de São Francisco de Paula, na serra gaúcha, 
carinhosamente apelidada de São Chico.
    Essa viagem me motivou a iniciar um projeto há muito tempo sonhado, que consiste em criar um livro de fotografias. Nele, a idéia 
está sendo mostrar algumas das quase 1000 fotos que tirei durante aqueles 9 dias, “costuradas” com um texto relatando alguns 
aspectos mais marcantes e pitorescos dessa viagem, recheados com algumas opiniões pessoais.
    O projeto não morreu, o livro vai sendo escrito, as fotos selecionadas e devidamente “photoshopadas”, devagar e sempre. Houve 
algumas paradas por motivos pessoais, mas o sonho continua. Já concluí uns 2/3 da obra e, quem sabe, esse ano eu termino.
    Um epílogo para essa história é que desde a volta de São Chico, passei a frequentar as reuniões abertas da Confraria até me tornar 
Confrade, há dois anos.
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Coisa de GaúchoCoisa de Gaúcho
Confrade Gilvan Chegure

    Durante a nossa felicíssima  estada na EXPOCACHAÇA, em BH, no maravilhoso espaço das cachaças gaúchas, tivemos o prazer de 
conhecer o Guto Nodari,  membro da CONFRARIA GAÚCHA DA CACHAÇA  e batemos  um longo papo, regado por generosas doses 
de hospitalidade gaudéria e de Casa Bucco, Bel Vedere, Bento Albino, Harmonie Schnaps, Seiva Missioneira, Velho Alambique e como 
não podia faltar a Werber Haus, sobre a nossa paixão comum, a boa e querida cachaça de qualidade. E podem acreditar, dessa vez, não 
teve pingo, galpão, cantoria, fogueira, churrasco, chimarrão e infelizmente nem as prendas, só a amizade dos nossos irmãos do sul.                                                                                                               
Por essas e outras, entre os muitos motivos do orgulho de ser brasileiro, como carioca da gema que sou (nascido na Praça da Cruz 
Vermelha)  e membro da CONFRARIA DE CACHAÇA COPO FURADO DO RIO DE JANEIRO, que agradeço diariamente, ter nascido 
nesse “País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza,,,”.                          
    É realmente um prazer poder  estar, privar e curtir a amizade de outros, como eu, tão brasileiros e apaixonados  por esse ícone da 
nossa história, cultura, tradição e principalmente orgulho de ter algo tão divino como a nossa bendita cachacinha de cada dia.                                                                                                                                                        
    Transcrevo, o email do Darci Soares, presidente da CONFRARIA GAÚCHA DA CACHAÇA:  
    “Por solicitação de Guto Nodari, que te encontrou na EXPOCACHAÇA, faço um brevíssimo resumo do nascimento da nossa 
CONFRARIA.
    Fui guri criado na roça (interiorzão do RS) e sempre via os trabalhadores tomando seus "martelos" nos botecos. Meu pai também 
gostava e de quando em quando trazia uma garrafa para casa.
    Mas o que mais me marcou, foram as experiências da infância na roça, especialmente no corte do trigo, de forma manual com as 
antigas foicinhas. Quando os vizinhos trabalhando em mutirão, tinham a espinha dorsal doída por trabalhar agachados, o dono da 
lavoura dava um grito de parada e mandava um piá buscar a garrafa de canha que fora guardada, enterrada numa sombra para 
conservar‐se fresquinha.
    Depois um mano meu foi morar em BH e lá está há mais de 30 anos. Ao visitá‐lo, conheci as Mineiras e trouxe meia dúzia e depois 
mais meia dúzia, e acabei me  tornando colecionador (tenho uma modesta coleção de 350 garrafas) e estudioso (minha biblioteca está 
com 18 títulos),                                                                                                   
    Já se vão três  anos que  me veio a ideia de juntar pessoas que como eu, gostassem da boa cachaça.  Daí para a frente, foi só ir 
achando os apreciadores. Nos reunimos mensalmente (primeira terça de cada mês) para estudar e degustar cachaças. Fazemos visitas 
a alambiques e oito de nós, participaram da EXPOCACHAÇA.                                                                                                                                                                                     
    Estamos satisfeitos com o funcionamento do grupo, que tem se conservado com 30 membros ao longo desse tempo, a maioria de 
Bento Gonçalves, mas tendo  Confrades de Caxias do Sul e Porto Alegre.

Darci Soares 
(Presidente 54‐9973‐2608 / 51‐9653‐8261)»
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Cais do porto ‐ Porto Alegre ‐ Rio Grande do Sul
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Deu na MídiaDeu na Mídia
Pesquisa ‐ Confrade Gilvan Chegure

    Para nossa alegria e prazer, vemos que a grande mídia impressa, vem dando um significativo destaque aos 
temas relativos a cachaça (principalmente econômicos, mercadológicos, de hábitos de consumo, de estilo de 
vida e da gastronomia). 
    Esse momento é altamente significativo e nos deixa extrememente felizes, pois confirmam a certeza que o  trabalho desenvolvido 
pela nossa Confraria, no sentido de divulgar e defender a cachaça de qualidade, cada vez mais, está dando frutos.  
    Por questões de espaço e de direitos autorais, estamos apresentando uma pequena parcela das matérias publicadas recentemente 
em diversos veículos de comunicação e os endereços eletrônicos para leitura dessas matérias 

O GLOBO 26/05/2014
«Produtores lançam catálogo de cachaças»

Paulo Roberto Araújo
www.globo.com

RIO SHOW

RIO SHOW

RIO SHOW

RIO SHOW

11/07/2014
«De bar em bar ‐ A Copa dos Copos» ‐ Pg. 12

Matéria de Capa ‐ Renata Monti
www.rioshow.com.br

09/05/2014
«Hoje é dia de cachaça, bebê» ‐ Pg. 06

Três doses acima ‐ Deise Novakoski
www.rioshow.com.br

www.rioshow.com.br

www.rioshow.com.br

06/06/2014
«Carta branca» ‐ Pg. 04

Gastronomia critica ‐ Luciana Fróes

07/02/2014
«Aroma e sabor de lei» ‐ Pg. 08

Três doses acima ‐ Deise Novakoski

REVISTA O GLOBO

REVISTA O GLOBO

22/06/2014
«20 dicas quentes»

Carolina Ribeiro ‐ Joana Dale
www.revistaoglobo.com.br

www.revistaoglobo.com.br25/05/2014
«O mapa da Pinga» ‐ Pg. 44

Sabores ‐ Bruno Agostini

EXTRA 01/06/2014

«Cachaças do Rio de Janeiro ganham carta 
especial com mapeamento e dicas 

de harmonização»
Ana Carolina Pinto

www.extra.globo.com

VEÍCULO EDIÇÃO TÍTULO ENDEREÇO ELETRÔNICO

O DIA 12/04/2014
«Cachaça produzida no Carmo é campeã mundial»

Paulo Capelli
www.odia.ig.com.br

REVISTA MENU

REVISTA MENU

Junho/2014

Julho/2014

«Provamos 10 cachaças para sua caipirinha»
Nº185 ‐ Pg.40 Test Drive ‐ Cintia Oliveira www.revistamenu.com.br

www.revistamenu.com.br«Blog/Cartas» Nº 186 ‐ Pg.08

FOLHA DE SÃO PAULO

FOLHA DE SÃO PAULO

VEJA RIO

VEJA RIO

VEJA RIO

VEJA RIO

23/07/2014

30/06/2014

18/07/2014

18/07/2014

24/05/2014

09/04/2014

«Estudo tenta descobrir se cachaça tem mais
qualidade que uísque e conhaque»

Caderno Comida ‐ Pg.   ‐ Gustavo Simon
www.folha.uol.com.br/comida

www.folha.uol.com.br/comida
«Em busca da classe A, empresário lança

cachaça com ouro cometível»
Adriana Farias

«Métodos de envelhecimento precoce»
Pg.52 ‐ Bares/Rafael Cavalieri

«A nossa cachaça»
Pg.26 ‐ Histórias Cariocas/Lula Branco Martins

«Café com cachaça»
Pg.20 ‐ Vejario.com.br/Louise Peres

«Purinhas na prateleira»
Pg.56 ‐ Bares/Rachel Sterman

www.vejario.com.br

www.vejario.com.br

www.vejario.com.br

www.vejario.com.br
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Produzido pela Associação dos Produtores de Cachaça (APACERJ), o guia traz dados sobre a história da bebida, sua produção e formas de degustação, 
entre outros temas.
 
    Um instigante e minucioso passeio pelo universo da cachaça. Foi lançada no dia 29 de maio, no restaurante O Navegador, no Centro, em jantar para 
150 convidados, a Carta de Cachaças do Estado do Rio de Janeiro – História, Degustação, Harmonização, Serviço, Empresas e Produtos, um guia de 155 
páginas, em versão trilíngue (português/inglês/francês), com tudo sobre o destilado brasileiro. Publicação de padrão inédito no universo da cachaça ‐ 
elegante e com informações consistentes históricas e técnicas ‐ o guia é uma iniciativa da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio 
(APACERJ), com patrocínio do Sebrae e apoio da Firjan, Senai e Sindbebi. 
 
    A Carta reúne informações das mais variadas e relevantes sobre a bebida genuinamente brasileira. Nas páginas do guia, há detalhes sobre a história 
da cachaça no Brasil e no Rio, o processo produtivo, tipos e estilos, princípios da degustação e harmonização, dicas de coquetéis e de como fazer a 
autêntica e internacionalmente prestigiada caipirinha. O livro também lança o mapa das cachaças do Rio, dividido por regiões: Litorânea Sul/Paraty; 
Montanhosas Central e Sul; Norte e Noroeste; e Metropolitana.   

    “Estamos muito felizes com o resultado. Elaboramos uma publicação atraente sobre a cachaça, com alta qualidade em termos de conteúdo, fotos, 
ilustração e design, para uma leitura leve e prazerosa. Temos agora uma publicação de padrão internacional, como ocorre em outros países no 
universo do vinho e do conhaque. A cachaça merecia uma publicação à altura. A Carta destina‐se a especialistas, jornalistas, apreciadores de cachaças, 
profissionais das áreas de gastronomia, bebida e turismo, profissionais de representações comerciais internacionais e pessoas interessadas em 
conhecer mais sobre o destilado”, comentou a presidente da APACERJ, Katia Alves Espírito Santo.

    O projeto contou com a participação do cachacista Jairo Martins da Silva, para o desenvolvimento dos conteúdos técnicos, e do sommelier Celio 
Alzer, que foi responsável pela análise sensorial dos produtos. Kátia destaca que foram produzidos 8 mil exemplares da publicação, que serão 
disponibilizados em bares, restaurantes, embaixadas e consulados, além de  cursos de qualificação profissional nas áreas afins.
O evento contou com a presença de produtores, sommeliers, empresários, autoridades e jornalistas, em uma noite muito agradável. O jantar foi 
cuidadosamente elaborado pela chef Teresa Corção e sua equipe, que adotaram os princípios de harmonização listados no guia e criaram petiscos e 
pratos para perfeita degustação com o destilado brasileiro. O lançamento do guia foi prestigiado também pela primeira dama do Estado, Maria Lucia 
Jardim, entusiasta e apoiadora das cachaças fluminenses.

    “Acredito que a Carta vai ajudar a divulgar a cachaça de uma maneira elegante, como uma bebida nobre. Temos enfim uma publicação que coloca o 
nosso destilado em um patamar onde deveria estar desde sempre, pela qualidade que possui e por ser a nossa bebida, uma bebida genuinamente 
brasileira. Eu vou fazer a minha parte e mostrar o guia por onde eu for, orgulhosa pelos produtos fluminenses que temos e pelo belo trabalho da 
APACERJ”, endossou a primeira dama. 
                                                                                                                                                                     Sobre as cachaças do Rio:
                                                                                                                                                                         O Rio de Janeiro é o segundo estado exportador do destilado, 
                                                                                                                                                                      ficando atrás apenas de São Paulo e seguido de Pernambuco;
                                                                                                                                                                          As Cachaças do Estado do Rio de Janeiro vêm alcançando os 
                                                                                                                                                                       mais importantes destaques em concursos de âmbito mundial e 
                                                                                                                                                                        nacional;
                                                                                                                                                                            O Rio é o estado da Federação com o maior número de                   
                                                                                                                                                                        cachaças com Certificado de Qualidade, ou seja, detém 30% do             
                                                                                                                                                                         total de todo o Brasil, o que lhe confere o título de pólo de 
                                                                                                                                                                          cachaça de excelência.
 

Rio ganha a Carta de Cachaças,
uma publicação cuidadosamente
elaborada sobre a bebida brasileira.

Rio ganha a Carta de Cachaças,
uma publicação cuidadosamente
elaborada sobre a bebida brasileira.



15

PINGA
n o s    i i i i i i i i i i i i i i 22

A N O SA N O S

Concours Mondial de Bruxelles
& Spirits Selection
Concours Mondial de Bruxelles
& Spirits Selection
Confrade Fernando Porto 

    Spirits Selection: Concurso de bebidas alcoólicas organizado pela organização internacional Concours Mondial de Bruxelles. É uma 
ampliação do escopo desta organização que iniciou visando o mundo do vinho.
    
    Spirits: Bebidas com alto teor de álcool, em geral destiladas. No concurso abrange também o saquê, não destilado, e licores com 
teores abaixo de 20%.
    
    Espírito, em português arcaico, é o álcool. Álcool etílico: espírito do vinho; álcool metílico: espírito da madeira.
    
    O Concours Mondial de Bruxelles fez em maio de 2014 vinte anos de existência. A experiência desses vinte anos faz do Concours uma 
referência em matéria de competições internacionais.
    
    Para obter esse reconhecimento , o  Concours Mondial de Bruxelles escolhe com rigor degustadores reputados e reconhecidos por 
suas competências, assegurando  condições ótimas de degustação e  rígido controle a posteriori  das amostras.
    
    O concurso realiza‐se a cada ano em um país, em duas fases, uma voltada para os vinhos, o Concours de Bruxelles, e outra para as 
demais bebidas alcoólicas, a Spirits Selection.

Spirits Selection 2014
    Dias 5 a 9 de junho, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil.
    
    "A competição é um evento verdadeiramente internacional, não apenas do ponto de vista das amostras, mas também na variedade de 
juízes. Cada um compartilha seu conhecimento e experiência durante as provas. Mesmo sendo todos nós  altamente especializados, 
sempre  se aprende algo novo e melhora nossas habilidades “ ‐ Bernhard Schäfer (barman e jornalista, Alemanha).

Juri 2014
(em negrito os membros do meu grupo)

Journalist: «Der Whiskeybotsschafter»

Nome País de Origem Profissão/Função

Alain Vervoort Bélgica Importer and Mixologist

Armando Del Bianco Brasil Expert
Bernard Burstschy França Jornalista «Le Figaro»

Bernard Schäfer Alemanha
Bosco Torremocha Espanha Representative FEBE

Carl Kanto Guyanne Jornalista ‐ Rum Expert

Chen Chienhao Taiwan Jornalista/Escritor

Daniel Greve Chile Jornalista
Daniele Nicolini Italia Jornalista

Fabiula Stella Brasil Expert

Fernando de Abreu Porto Brasil Expert
Frédéric Bourgouin França Jornalista

continua na pg.15
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René Van Hoven Holanda
Journalist: Rumpages.com, Justdrinks.com ‐ 

Bachelor degree in Spirits, Master of Rum
Riedley Neil Reino Unido Jornalista/Escritor

Stephen Beaumont Canada Jornalista

Young Shi Columnist Taste SpiritChina

Expert

Nome País de Origem Profissão/Função

Gilson Rosa Brasil Expert
Guido Scialpi Itália

Guilherme Studart Brasil Expert

Ivan Bianchi Brasil
Jaime Villalobos Mexico Tequila Expert

Jairo Martin da Silva Brasil Expert

Jesus Bernard Espanha Jornalista
Johnny Schuler Peru Expert Pisco:President of the Cofradía Nacional 

de Catadores del Perú, Key Club
Karen Fullerton Reino Unido Expert Whisky

Luis Yerenas Ruvalcaba Mexico Tequila Expert

Jornalista: Editeur «Giornali dei Distillatori»

Marc Vandenberghe Belgica Importer

Mauricio Maia Brasil Expert

continuação da pg.14

    A par de uma integradora agenda instrutiva e social durante cinco dias, tivemos o que realmente importava: três sessões de 
degustação de quatro horas cada. 
    Todas as degustações são às cegas. Sabe‐se apenas o tipo da bebida ao serem apresentadas as taças. A relação das degustadas é 
informada aos degustadores ao final do dia, antes da declaração dos resultados, e é sigilosa. É muito útil para que cada um de nós se 
autoavalie, a partir de nossas anotações, em relação à média das notas do grupo.
    O grupo de que participei encarou um total de 105 amostras na seguinte distribuição diária: 

    Pontua‐se cada amostra individualmente. Atingindo certo nível de pontos a amostra volta a ser avaliada para que  se possa conceder 
as medalhas nas categorias Prata, Ouro e Duplo Ouro no crescendo de pontos recebidos. Portanto, a medalha representa o 
atingimento de um nível de qualidade sensorial mais do que um simples e imediato ordenamento comparativo eventual como em 
muitos concursos que vemos por aí na imprensa não especializada.
    Premiação geral da bebida cachaça:
 Duplo Ouro 4
 Ouro                  30
 Prata                  25
    As cachaças produzidas no Estado do Rio de Janeiro, premiadas:
    Ouro ‐ Cachaça da Quinta Amburana ‐ Cachaça Paratiana Prata ‐ Cachaça São Miguel Cerejeira 2012 ‐ Cachaça Engenho D'Ouro 2 Years 
Barrel Jequitibá 
    Prata ‐ Cachaça  Reserva do Nosco Envelhecida 2007
    No total, inscreveram‐se no concurso cerca de 160 cachaças diferentes (a lista das inscritas não é divulgada, sabe‐se apenas as que 
recebem medalhas).  Ao nosso grupo coube apreciar 35, como visto. Destas 11 foram premiadas, sendo  8 medalhas de ouro e 3 de 
prata. Podem concluir que degustar esse lote de cachaças reconhecidas bem compensou o esforço da participação.

16

1º DIA 2º DIA 3º DIATOTAL 35TOTAL 31 TOTAL 39

Cachaças Jeunes                                        8
Cachaças Ouro                                           16
Cachaças Vieilles                                       10
Rhun Agricole Vieux                                4

Pisco Mosto Verde                                     11
Eau de Vie fruit divers                                9
Rhun Agricole Jeune outres                     3
Tequila Añejo                                                 2
Liqueur de Fruits Cassis                             5
Liqueur Herbes                                             5

Gin                                                                   5
Whiskies Single Malt Islay                        6
Saké                                                                 2
Grappa, Marcs Jeunes Luxe                     5
Brandy 3 ans                                                 8
Armagnac, Bas Armagnac VSOP            5

PRIMEIRO DIA SEGUNDO DIA TERCEIRO DIA

continua na pg.16
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    Por que o nome cachaça?
    Em nossa cultura, existem algumas histórias e motivos para a aguardente ser chamada de cachaça.. Todas, muito boas de ouvir nas 
mesas dos bares, nos botecos e etc. 
    É comum, um amigo habituado a outras bebidas, defender com vontade, uma história para o nome do nosso genuíno destilado. 
    As que mais escuto: 
    ‐ Que o nome teria sua origem da aguardente de cana utilizada para amaciar a carne do leitão, chamado de “cachaço”;
    ‐ Que da palavra de origem ibérica “cachaza”, um vinho inferior feito na Espanha e também consumido em Portugal, teria se 
originado o nome CACHAÇA;
    ‐ Que “cachaça” teria vindo de “cagassa” (século XVI), que era a borra dos produtos de um engenho de açúcar, utilizados para 
alimentar animais;                                                                                                                               
    ‐ O pesquisador e escritor Luís da Câmara Cascudo conclui em seu livro “Prelúdio da cachaça” que cachaça, até o século XVII, era o 
nome da espuma ou borra do caldo da cana servida de alimento aos animais, e que não há registro mencionando a cachaça como uma 
bebida alcoólica nos dois primeiros séculos de colonização.
    Entre algumas suposições, dou meu palpite. 
    Como a “cachaça” (antiga cagassa – resto de produtos dos engenhos de cana) era o alimento de animais, em algum momento do 
início do séc XVIII o nome se confundiu com o da aguardente, pelo hábito e necessidade dos escravos, desde o início do Brasil colônia, 
em esconder dos seus “senhores” a aguardente consumida por eles. Assim, os escravos não bebiam aguardente, e sim cachaça. 
    E você, o que acha ?

O nome CachaçaO nome Cachaça
Confrade Paulo Machado
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Cachaça 
na Cozinha

Confrade Gilvan Chegure
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    Estou sempre falando de tira gostos, acepipes,  comidinhas, doces, sobremesas, onde a cachaça faz parte integrante das receitas, harmonizando e valorizando 
sobremaneira os aromas&sabores de cada um deles. Porém, nunca falei muito sobre os drinques com cachaça. Mais uma vez me penitencio por isso, continuando 
o terceiro capítulo dessa série.
    Nessa edição, continuamos apresentando drinques com cachaça, privilegiando a nossa prata da terra, com os criativos drinques do Mestre Antonio Denilton 
Mendes da Silva, chefe geral dos serviços de bar do charmoso e sofisticado Restaurante Aprazível, em Santa Teresa. Lá, Denilton e sua equipe, tem em mãos uma 
invejável carta de cachaças (criada com carinho e competência pelo nosso sempre presente Confrade Paulo Antonio Magoulas), com mais de 100 rótulos, além das 
marcas próprias do Aprazível, as cachaças Santa Cana, São Pedro, São João e São Lucas. Abaixo publicamos algumas das deliciosas criações do Mestre Denilton.   

01 ‐ PORTUGAL                                                                                                                                                                   
Ingredientes                                                                                                                                                
‐ 70 ml de cachaça branca ou envelhecida                                                                                                                                 
‐ 06 a 08 morangos                                                                                                                                                                                                
‐ capim limão                                                                                                                                                                                                                     
‐ 01 colher de sopa rasa  de geléia de gengibre                                                                                                                                                     
‐ 01 colher rasa de sopa de açúcar ou um sachê de adoçante                                                                                                                                    
‐ gelo, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Modo de preparo                                                                                                                                                   
01 ‐ Colocar os morangos em uma coqueteleira, adicionando o capim 
limão fatiado e a geleia de gengibre o açúcar ou adoçante macere 
todos juntos                                                                                                                                                                                
02 ‐ Colocar a cachaça                                                                                                                                                                       
03 ‐ Colocar gelo na coqueteleira e bater , sem coar                                                                                                                                                                                                                            
Servir em um copo old fashion de 350 ml. decorado com folhas de 
capim limão                                                                                 

02 ‐ ESQUENTA                                                                                                                                                                
Ingredientes                                                                                                                                                                         
‐ 70 ml de cachaça branca ou prata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
‐ 06 lichias sem semente                                                                                                                                                                                             
‐ 02 pimentas biquinho                                                                                                                                                                                             
‐ 08 folhas de manjericão                                                                                                                                                                                             
‐ capim limão                                                                                                                                                                                                                     
‐ 01 colher rasa de sopa de açúcar ou um sachê de adoçante                                                                                                                                    
‐ gelo, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Modo de preparo                                                                                                                     
01 ‐ Em uma coqueteleira, colocar e macerar as lichias, as pimentas e 
o manjericão.                                                                                                        
02 ‐ Acrescentar a cachaça e o gelo                                                                                                                                                                 
03 ‐ Agitar bem até gelar. sem coar                                                                                                                                                                                     
Servir em um copo old fashion de 350 ml                                                                              
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03 – PEACH MARTINI                                                                                                                                                                                  
Ingredientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
‐ 60 ml de cachaça envelhecida                                                                                                                                                                             
‐ 80 ml de néctar de pêssego                                                                                                                                                                                   
‐ 01 colher rasa de sopa   de geléia de gengibre                                                                                                                                                                         
‐ 15 ml de suco de limão galego                                                                                                                                                                     
‐ 01 colher rasa de sopa de açúcar ou um sachê de adoçante                                                                                                                                    
‐ gelo, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Modo de preparo                                                                                                                                               
01 ‐ Em uma coqueteleira, colocar o néctar de pêssego, o suco de 
limão galego e a geléia de gengibre.                                                               
02 ‐ Acrescentar a cachaça e o gelo.                                                                                                                                                            
03 ‐ Agitar bem até gelar.                                                                                                                                                                             
04 ‐ Coar, passando duas vezes por uma peneira.                                                                                                                           
Servir em taça de Martini de 280 ml, decorada com um twist de 
limão galego ( casca de limão em forma de uma mola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

04 – MAÇÃ DE CACHAÇA                                                                                                     

Ingredientes                                                                                                                    
‐ 60 ml de cachaça envelhecida em carvalho                                                                                                                                                               
‐ 10 ml de licor de conhaque                                                                                                                                                                       
‐ ½ maçã vermelha, madura                                                                                                                                                                                                                                                                                       
‐ 20 ml de suco de limão galego                                                                                                                                                                   
‐ 01 canela em pau                                                                                                                                                                                          
‐ 01 colher rasa de sopa de açúcar ou um sachê de adoçante                                                                                                                                    
‐ gelo, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Modo de preparo                                                                                                                               
01 ‐ Em uma coqueteleira, colocar metade de uma maçã madura, 
sem casca e picada e macerar em seguida com o suco de limão 
galego.                                                                                                                                                                                         
02 ‐ Acrescentar a cachaça, o licor de conhaque e o gelo.                                                                                                                                                                                                                      
03 ‐ Bater vigorosamente para gelar bem, sem coar.                                                                                                                     
Servir bem gelado em um copo alto de 350 ml com a canela em pau 
para equilibrar o drinque                                                                                                                                                                                               

A Hora e a vez dos drinques com Cachaça - 03A Hora e a vez dos drinques com Cachaça - 03
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05 ‐ APRAZÍVEL                                                                                                    
Ingredientes                                                                                                                                            
‐ 60 ml de cachaça envelhecida                                                                                                                                                                           
‐ 10 ml de licor de conhaque                                                                                                                                                                                       
‐ 1/3 de manga madura, descascada em fatias                                                                                                                                                                  
‐ suco de ½  limão galego                                                                                                                                                                                               
‐ 1terço de uma colher rasa de sopa   de pimenta jamaica moida .                                                                                                                                                        
‐ 01 colher rasa de sopa de açúcar ou um sachê de adoçante                                                                                                                                    
– gelo, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Modo de preparo                                                                                                                                             
01 – Em uma coqueteleira, colocar  a manga, o suco de limão e a 
pimenta jamaica e macerar tudo junto                                                           
02 ‐ Acrescentar a cachaça, o licor de conhaque e o gelo.                                                                                                                              
03 ‐ Bater vigorosamente para gelar bem.                                                                                                                                       
Servir bem gelado em um copo alto de 350 ml, decorado com laminas 
de manga.                                                                                                                                                                                                    

06 ‐ MIXIRICA DO BRASIL                                                                                     
Ingredientes                                                                                                                     
‐ 60 ml de cachaça envelhecida  em amburana                                                                                                                                                  
‐ 15 ml de licor de  nozes                                                                                                                                                                                               
‐ 10 ml de licor de laranja                                                                                                                                                                                                                                                                                           
‐ 01 tangerina fatiada                                                                                                                                                                                        
‐ 01 colher rasa de sopa de açúcar ou um sachê de adoçante                                                                                                                                    
‐ gelo, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Modo de preparo                                                                                                                                                                                                                                                 
01 ‐ Em uma coqueteleira, macerar a tangerina e adicionar os licores 
de nozes e de laranja e a cachaça.                                              
02 ‐ Coar                                                                                                                                                                                            
03 ‐  Bater vigorosamente para gelar bem.                                                                                                                                          
Servir bem gelado em uma taça de Martini decorada com açúcar de 
cristal fino na borda, para realçar o sabor do drinque. 

Restaurante Aprazível 
Rua Aprazível, 62 – Santa Teresa – Rio de Janeiro  ‐ RJ                                                        
www.aprazivel.com.br

07 ‐ RUBI DE CACHAÇA                                                                                    

Ingredientes                                                                                                                     
‐ 60 ml de cachaça armazenada em Carvalho                                                                                                                                                      
‐15 ml xarope ou licor de cranberry                                                                                                                                                                             
‐ 04 morangos                                                                                                                                                                                                            
‐ 05 amoras                                                                                                                                                                                                                  
‐ 05 framboesas                                                                                                                                                                                                   
‐ 01 fatia de abacaxi                                                                                                                                                                                         
‐  (não precisa adoçar ,pois o xarope já faz esta função.                                                                                                                               
‐ gelo, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Modo de preparo                                                                                                                                     
01 ‐ Em uma coqueteleira, macerar todas as frutas e colocar o 
xarope ou licor de cranberry, a cachaça e  gelo agosto.                                                                                                       
02 ‐ Bater bem até misturar bem os ingredientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Servir bem um copo old fashion de 350 ml, decorado com parte da 
coroa do abacaxi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

08 ‐ FROZEN DE CARVALHO                                                                                   
Ingredientes                                                                                                                     
‐ 60 ml de cachaça envelhecida em carvalho por 12 anos                                                                                                                                             
‐  20 ml de vermute tinto                                                                                                                                                                                           
‐ 03 gotas de angustura                                                                                                                                                                                        
‐ 01 cereja                                                                                                                                                                                       
‐ gelo picado, o quanto baste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Modo de preparo                                                                                                                                    
01 ‐ Em uma taça de conhaque, com bastante gelo picado, colocar a 
cachaça, o vermute e a angustura,                                 
Servir decorada com a cereja.                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«PINGA NOS III» Órgão oficial da Confraria de Cachaça Copo Furado do Rio de Janeiro
www.confrariacopofurado.com.br
Presidente ‐ José Alberto Kede
Vice Presidente ‐ Thales Alfredo de Ávila Carneiro
Diretora Financeira ‐ Lúcia Achutti
Diretora Secretária ‐ Rosane Correa Ferreira
Assessoria de Comunicação ‐ Gisela Basbaum Magoulas
Assessoria Jurídica ‐ João Batista Franco e Robertson Werner

Assessoria de Eventos ‐ Luiz Carlos de Paula e Paulo Sérgio Revoredo Menezes de Carvalho
Assessoria de Relações com a Mídia ‐ Paulo Antônio Magoulas
Editor ‐ Gilvan Chegure
Revisão ‐ Gilvan Chegure 
Fotografias ‐ Werther Jacques Vervloet e Maria João Gaio
Representante na Câmara Setorial Produtivo de Cachaça (Ministério da Agricultura) ‐ Fernando de Abreu Porto
Diagramação e Arte ‐ Jorge Valente Soares (jotavalente@gmail.com)
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