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RESUMO

Apresenta-se neste artigo parte das memórias de Ricardo Sasseron, organizadas a partir de
entrevistas  realizadas  pela  autora  na  década  de  2000.  Sr.  Ricardo,  filho  de  imigrantes
italianos, nasceu em 1917 em Andradas – MG, onde viveu até seus 94 anos dedicando-se à
família, ao cultivo da uva e do café e ao apoio voluntário à mobilização e organização social e
rural. Ele possuía uma memória incrível e ao ser questionado sobre quantas adegas existiram
no município de Andradas, simplesmente respondeu: “Humm??!!!... Não sei não... mas deve
ter tido umas cinquenta...  Falo isso porque, no início da década de 60, tive uma adega em
sociedade com o João Porva2 e me lembro que ela foi registrada no Ministério da Agricultura
com o Nº 43, e logo depois veio a decadência da uva e do vinho na região... Mas vamos ver de
quantas eu me lembro!” Assim, pouco a pouco os nomes dos proprietários foram surgindo, até
que completou-se a relação ora apresentada como um total de 74 adegas, cuja sequência segue
apenas a ordem das lembranças do Sr. Ricardo. 
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1. INTRODUÇÃO

Andradas, município localizado no Sul do Estado de Minas Gerais, é conhecida pelo

codinome  de  Terra  do  Vinho,  graças  ao  tradicional  cultivo  da  uva  e  produção  de  seus

derivados, atividades introduzidas e disseminadas graças à imigração italiana. 

Varias famílias de italianos chegaram à Andradas a partir da última década de 1800,

e entre seus descendentes, um que merece destaque é Ricardo Sasseron. 

 Sr. Ricardo nasceu em 1917 em Andradas, onde viveu até seus 94 anos dedicando-se

à família, ao cultivo da uva e do café e, ao apoio voluntário à mobilização e organização

social,  tanto  na área  rural  quanto  urbana.  Com grande envolvimento  e  comprometimento

social,  aliado  a  uma  grande  sabedoria  e  a  uma  memória  incrível,  ele  foi  um  grande

conhecedor da realidade e da história local. 

Estas características e a personalidade do Sr. Ricardo despertaram a admiração e interesse

da autora desde quando o conheceu em 1993. Sempre que a autora ouvia Sr. Ricardo contar algum
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fato interessante perguntava-lhe se este estava registrado de alguma forma e quando ouvia como

resposta “isto está tudo guardado só aqui oh!!!” acompanhado de uma leve batida de dedos na

cabeça,  ela ficava muito incomodada pois o considerava um verdadeiro arquivo vivo de grande

parte  da  história  de  Andradas,  sendo  assim  um  desperdício  deixar  que  muitos  destes  fatos

simplesmente fossem se perdendo com o tempo. Por isso é que a autora teve, no ano de 2001, a

ousadia de propor ao Sr. Ricardo o registro de um pouco destas histórias, o que foi prontamente

aceito; durante mais de um ano se encontraram praticamente todas as noites de terça-feira, tendo

sempre a agradável companhia de D. Maria, esposa do Sr. Ricardo, que carinhosamente preparava

para eles um delicioso capuccino, resultando em parte neste relato ora apresentado. 

O registro das memórias do Sr. Ricardo Sasseron abordou uma diversidade de assuntos,

mas apresenta-se neste artigo somente parte destes e de forma resumida,  procurando destacar a

história da vitivinicultura andradense, pois Sr. Ricardo foi capaz de se recordar da existência de 74

adegas,  sempre  acompanhado  dos  nomes  dos  antigos  e  dos  atuais  proprietários,  destacando  a

localização das mesmas no mapa da cidade ou do Município. 

Este artigo é bastante singelo perante a grandiosidade das memórias do Sr. Ricardo, e do

prazer  que era ouvi-lo  pessoalmente  contar  os  acontecimentos.  E para  tentar  compartilhar  com

vocês,  leitores,  este  prazer  de ouvir  o Sr.  Ricardo contar  as histórias,  optou-se por organizar  e

apresentar os relatos no presente, e em primeira pessoa.   

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. HISTÓRIA DA MINHA FAMÍLIA

O meu pai, Luiz, que era natural de San Pietro In Gu, veio da Itália em 1893 com a

mãe, dois irmãos e duas irmãs solteiras. Eles embarcaram em Genova, mas não vieram direto

da Itália para Andradas... Primeiro, eles trabalharam em uma fazenda de café em São João da

Boa Vista3, a Fazenda Refugio. Nesta fazenda, que pertencia ao Sr. Ernesto Oliveira, viveram

mais de 80 famílias de italianos. 

Meu pai morou por 17 anos na Fazenda Refúgio. Quando chegou ele emprestou do

fazendeiro um carro de milho e uma vaca de leite. Ele contava que eles comiam almeirão, que

nascia no meio das ruas de café, com polenta e leite. Acho que a polenta não era um prato

tradicional na Itália, porque lá tinham trigo e comiam pão... Lá, tinham milho também, que

era conhecido como Grano Turco, mas comiam pouca polenta! Este costume foi aperfeiçoado

pelos italianos no Brasil pela necessidade... Comiam polenta e almeirão, que em italiano era

chamado de Radicce. Este tipo de almeirão que surge no meio das ruas de café, e que até

3 Município do Estado de São Paulo, que faz divisa com Andradas. 



pouco tempo encontrávamos nas lavouras4, é mais amargo que o almeirão comum. Com um

ano de trabalho, quando foi acertar com a fazenda, meu pai pagou as contas e sobrou para

comprar um cavalinho... 

Minha mãe, Maria, era italiana também, da família Zavanin, natural de Matra, e veio

morar na mesma fazenda que meu pai. Na Fazenda Refúgio eles se conheceram, se casaram e

tiveram oito filhos, depois vieram para Andradas, onde tiveram mais três filhos. Eu era o

caçula e nasci quando já fazia sete anos que eles moravam aqui. 

Meu pai comprou nossa propriedade aqui,  na Palestrina,  junto com meu tio Pepe

(José) e o Sr. André Stivanin. Eles vieram para Andradas em sete de setembro de 1910 e só no

outro dia chegaram à propriedade. Os carros de boi com a mudança pousaram onde hoje é o

Bairro Sete de Setembro, e eles dormiram onde hoje é a propriedade dos Campese. Tanto

nesta propriedade quanto na do meu sogro já tinha café plantado quando eles chegaram. 

Eram oito alqueires5 do meu pai, cinco do tio Pepe e oito do Sr. André. Meu pai ficou

devendo três contos de réis, mas com a primeira carga do café já conseguiu pagar a dívida. A

propriedade tinha uma casa de pau-a-pique, que foi desmanchada em 1956. A construção da

casa que ainda existe lá hoje terminou em janeiro de 1917 e eu nasci em 22 de março deste

mesmo ano. 

Em 1918 houve a gripe espanhola, eu fiquei doente mas fui curado pelo meu sogro,

José Stivanin. Na época, a Maria nem existia, pois ela nasceu em 1921, e nós nos casamos em

30 de janeiro de 1943. Ele dava remédio de farmácia, usava chás de folhas de eucalipto e as

farmácias de Andradas aceitavam as receitas dele. 

O acesso à escola era difícil e meus irmãos só tiveram aula na roça mesmo. Só eu, que

era o caçula, vim para a escola da cidade. A minha professora foi D. Adelina Chantal6, ela se

formou em Ouro Fino. Ela era casada com Angelino Delmoro, primo da minha esposa. Eu

comecei a ir na escola em 1927, quando a D. Adelina ainda era solteira, e estudei por três

anos. Não tinha grupo, no começo era na casa velha do Gari7 e a própria professora pagava o

aluguel da casa. Depois passou para casa que fica acima do prédio do Jaime Teixeira. Era uma

casa  velha  de  pau-a-pique,  que  pertencia  ao  Chico  Pacote  e  D.  Regina.  Não  tinha  água

encanada,  então  tirávamos  água  do  poço,  a  qual  era  colocada  em  um  pote  de  barro.

Tomávamos água na caneca. A privada era uma fossa com porta de pano de estopa. Escrevia

em lousa de pedra, mas as provas eram feitas em papel. 
4 O radicce, tipo de almeirão mais amargo, sumiu das lavouras de café de Andradas desde que se ampliou o uso 
de herbicidas para o controle de ervas. 
5 unidade de medida de área de terra,  que corresponde a 24000m², conhecida também como alqueire paulista. 
6 Mãe da Cleuza Delmoro
7 Garibaldi Monteiro



Só lia os livros que tinha mesmo na escola que era chamado de Leituras Morais e

Instrutivas. Acho que ainda tenho este livro lá na roça... eram historias de fatos e historias de

Tiradentes, dos Bandeirantes... me lembro bem da estória “Castelo em Papas”:  um menino

chamado Fernandinho foi passear na casa da avó, que lhe deu uma dúzia de ovos, quando foi

embora ficou fazendo contas pelo caminho... se colocar esta dúzia de ovos para chocar vão

nascer 12 pintainhos, que virariam 5 frangos e 7 frangas, deixaria as frangas para virarem

galinhas e com a criação ia comprar um cavalo ao qual daria o nome de Marengo, depois

iria comprar uma propriedade. E foi indo quando tropicou, caiu e quebrou todos os ovos,

virando então um castelo em papas.  O livro da escola era manuscrito, no inicio era fácil de

ler, mas depois a leitura ia ficando mais difícil, com uma letra que parecia de médico hoje...

isto era para aprender a ler todo tipo de letra, tínhamos um livro grande de aritmética e a

tabuada tínhamos que saber de cor. 

Meu  pai  assinava  um  jornal  italiano  Il  Fanfula,  que  chegava  sempre  atrasado;

recebíamos  também  outro  jornalzinho  italiano  chamado  La  Squila,  os  dois  eram  jornais

católicos.  Depois  que  me  casei  começamos  a  assinar  o  almanaque  de  Nossa  Senhora

Aparecida, que era muito bom, pois tinha muito assunto fora da religião. Eu lia mais por causa

do estímulo da minha mãe, que sempre leu para nós... meu pai só lia para ele mesmo, não

sabia escrever e acho que ele aprendeu a ler sozinho...Mas ele fazia conta de juros de cabeça!

A minha mãe, que era da família Zavanin, é que sempre gostou de muita leitura e a minha

filha Ana puxou para ela. 

A nossa primeira propriedade, o Sítio Bonfim, na Palestrina, com oito alqueires8, foi

comprada do Capitão Cirilo Alves dos Santos. Na seqüência compramos sete alqueires no

Morro Seco do Tonico Cirilo, filho do Capitão e depois compramos no Córrego Fundo do

Antônio Batista de Pontes, mas logo vendemos esta parte. Em 1928, compramos a Chácara

que era do Augustinho Fabre e depois compramos do Rodolfo Friso, parte da herança do

Capitão Cirilo. Os meus irmãos Antônio e Rafael, lotearam e venderam a parte deles em 1937

e 1940 e  só  em 1966 é  que  eu  comprei  esta  casa  aqui  na  cidade,  que  está  no  local  da

propriedade que era nossa antes. 

No  sitio,  só  tínhamos  um  motorzinho  a  gasolina  para  gerar  luz.  Só  depois  que

mudamos para a cidade, em 1963, é que colocamos energia elétrica lá. Aqui em Andradas,

tinham muitas usinas pequenas que geravam energia: do Agenor Palmi, do Monteforte...  a

nossa vida hoje é muito melhor... carro, antena parabólica... 

8 Refere-se ao alqueire paulista, sendo que um alqueire corresponde a 2,42 hectares (nota da autora). 



Maria e eu nos casamos em 30 de janeiro de 1943. Nesta época não tínhamos água

encanada, nem chuveiro, nem banheiro e a bica de água era longe. Não tínhamos luz elétrica e

o fogão era à lenha. Encanamos a água em casa quando já tínhamos a Olga, nossa terceira

filha, quando também colocamos serpentina no fogão, que funciona até hoje. Em 1968, ganhei

um Jeep no bingo,  mas troquei  por  algumas  vacas  para  tirar  leite  e  ajudar  nas  despesas.

Compramos nossa primeira caminhonete em 1969, que era do ano anterior. 

2.2 DESENVOLVIMENTO RURAL DE ANDRADAS

Andradas  tem uma reforma agrária  natural  graças  à  colonização  italiana.  Hoje  a

distribuição de renda é mais igual, mas começou com a colônia italiana. Como na Itália era

muito apertado, há 100 anos quando foram colonos de café, os italianos economizaram muito

e conseguiram comprar suas próprias terras. A nossa propriedade foi do Capitão Cirilo e hoje

além da nossa, são mais de 20 propriedades na mesma área. A propriedade do Capitão era

enorme, abrangia daqui do Bairro Santa Luzia e ia até o alto do Córrego Fundo. 

Na época os poderosos do município eram do Bairro do Óleo e Serra dos Lima...

Coronel Barbosa Oliveira, Capitão Cirilo, Tonico Batista no Bairro Córrego Fundo e o Onofre

Pio.  Nos  Lobos,  era  só  uma  fazenda  grande  e  hoje  transformou  tudo  em  pequenas

propriedades.   As famílias  foram perdendo e vendendo as  partes.  Da fazenda do Capitão

Cirilo só resta uns dois alqueires com a família, que são do Alziro Dutra9, neto do capitão.

Hoje tem herdeiros que tem partes destas terras e até terrenos na cidade, como o Luis Carlos

Marcon,  que  é  neto  do  Manuel  Cirilo,  mas  é  porque  compraram  as  terras  de  volta.  Os

Oliveiras também tinham muitas terras...    Eh, e até tem alguns ditados populares sobre isso:

“O pai forma, o filho come e o neto passa fome” ou “Pai rico, filho remediado, netos pobres”.

Antigamente tinha muito moinho de fubá... Só no Bairro da Palestrina tinham seis: dos

Campese, do Vitório Batistão, do meu sogro José Stivanin, do Francisco Trevisan, do Vicente

Português e a do Mauro Basso. Quando as pedras do moinho iam perdendo as saliências e já

não estava mais realizando uma boa moagem dos grãos, era meu sogro que fazia o serviço de

picar novamente as pedras.  

Andradas teve também fábricas de guaraná, como as do avô do Divino Cachoeira e a

do João Donati,  e na década de 1920 teve até uma fábrica de cerveja,  de propriedade do

Hildebrando Venturelli; ela ficava aqui perto de onde é a minha casa, no lugar onde depois

funcionou uma padaria, que pertencia ao Armando10, neto ilegítimo do Capitão Cyrilo. 

9 Pai do Argemiro da Farmácia. 
10 mais conhecido como Armando Canela Roxa. 



Para beneficiar o café, tinham várias máquinas desde Andradas até Ibitiura de Minas,

pois só nesse correr da Serrinha tinham cinco: uma dos Campese (ainda existe o prédio), uma

do Pepe  Stivanin  (ainda  tem a  máquina  e  o  prédio),  uma do Graziani,  uma do  Antenor

Barbosa e uma do Toninho Felisberto (onde atualmente é do Ernesto Barbosa). Era tanto café

que  teve  anos  em  que  a  máquina  dos  Campese  chegou  a  trabalhar  um  ano  inteirinho

beneficiando café. Os produtores beneficiavam café e mandavam para Santos, numa viagem

que demorava sete dias para ir e voltar: um dia a cavalo até Pinhal, depois pegavam um trem

até São Paulo e outro até Santos. 

Na propriedade do meu sogro tinha uma máquina a vapor que beneficiava café.  O

vapor da máquina veio de carroção de puxar madeira, com uma boiada de 20 bois, que era do

Drumond Garibaldi,  pai do Badinho. Eu me lembro do meu pai avisando minha mãe que

estava indo na estrada para ver o vapor que estava chegando. Para fazer o vapor, queimavam

lenha e palha de café para aquecer a água. O apito da máquina a vapor dos Campese era

diferente, com um som mais fino, mas este da casa do meu sogro era forte e podia ser ouvido

à longa distância. Esta máquina ainda está lá no sítio do Antônio Stivanin, mas está parada.

Agora com a divisão das terras, deixaram uma área de dois alqueires em volta da casa para

uso comum dos descendentes e estão com um projeto de restaurar tudo e inclusive colocar a

máquina a vapor para funcionar novamente...  A casa desta propriedade foi construída pelo

meu sogro e tem as paredes do lado de cima de pau-a-pique e as do lado de baixo de tijolo,

mas todo o alicerce é feito de pedra. Ele teve o cuidado de fazer o alicerce com um pouquinho

de declive para o lado de dentro, para evitar que ele caísse. O meu sogro era um excelente

pedreiro e construtor... E eu também cheguei a fazer umas casas de pau-a-pique no nosso

sítio. 

As máquinas e os terreiros de café eram usados também como local de convivência e

diversão. Tiveram muitos bailes na máquina de café dos Campese que sempre terminavam em

quadrilha... Teve baile no rancho no sítio do meu pai e também no rancho do meu sogro, onde

ficava a máquina a vapor. Nos bailes, à meia noite davam pão com café a vontade... Faziam

pão em casa que era distribuído picado em peneira de apanhar café, forrada com uma toalha,

mas não tinha bebida alcoólica. Naquela época não tinha boteco. Depois que começaram os

botecos é que começou a bagunça... Antes tinha até crianças nos bailes. Nos bailes os homens

pagavam ingressos que era representado por uma fitinha colocada no paletó, assim só podiam

dançar os homens que tinham esta fitinha. Se alguém estava dançando sem a fitinha o chefe

do baile parava a pessoa na hora e pedia a “sociedade”. As pessoas podiam até entrar no baile,

mas não podiam dançar se não contribuíssem. Depois de um tempo é que começou a pagar na



porta para entrar no baile, mas a fitinha continuou por um bom tempo... O dinheiro arrecadado

era para pagar o sanfoneiro e o querosene usado na iluminação. Faziam umas tochas com dois

gomos de bambu com um buraquinho onde colocavam um pavio que funcionava como uma

lamparina, e clareava bem. Às vezes os bailes eram nos terreiros e levantavam um poeirão

danado, obrigando ter que parar a música várias vezes para jogar água no chão. Às vezes eu ia

aos bailes todos os sábados porque além dos realizados aqui na região da Palestrina, tinha

baile  no Jaguari,  no Grotão (Família  Santicioli),  nos  Lobos,  que era da família  Celegate,

parente da Maria, por isso ela também ia. O povo tinha mais disposição e ia a pé para os

bailes,  mesmo que fosse  longe.  Uma vez  no  baile  dos  Campese,  vieram uns  moços  que

começaram a fazer críticas dos casados afirmando que eles não tinham coragem para fazer

baile e por isso eles cobraram ingresso dos casados. Os casados se enfezaram e resolveram

também fazer um baile e não cobrar dos solteiros... Mas não deixaram de dar o tradicional

café com pão da meia noite.

No manejo do solo, acho que antes o povo tinha menos cuidado... ninguém plantava

em curvas de nível, plantava-se até de morro abaixo. As capinas eram feitas de morro acima

como mato  embolado,  mas  o meu sogro,  que  era  muito  exigente,  pedia  para  os  meeiros

fazerem pequenas valetas entre os pés de café para facilitar o escorrimento da água. Mas isso

era pior,  porque a  água corria  com mais  facilidade  aumentando a erosão,  e  as valetas  se

enchiam de terra, e a terra que escorria provocava grandes enchentes. Agora os produtores

capinam pouco e trabalham mais com o sistema de roçada. 

Na lavoura  de  café  as  ervas  daninhas  corda  de  viola  e  uma outra  que  tem folha

parecida com a de parreira são muito ruins, porque sobem nas plantas. O manejo é difícil e

caro, sendo necessário arrancar estes cipós com as mãos. Já o uso de herbicida é bom, pois

fica mais barato, mas não pode passar muitas vezes no ano para não prejudicar o solo. 

Com relação à preservação das matas, acho que desde que eu era criança a quantidade

de matas nesta região é mais ou menos constante... Nestas beiras de serra já era café desde a

década de 1920, época que 80% do povo morava na roça. Depois é que começaram a perder o

medo da geada e passaram a plantar café até nas áreas mais baixas.  

Duas coisas são muito importantes para a lavoura do café: chuva boa e tempo certo.

Isto define se o café vai dar uma ou várias floradas, determinando o desenvolvimento dos

grãos e a uniformidade da colheita. Acho que a variedade mundo novo é melhor que catuaí, e

o que mais contribuiu para o aumento da produtividade do café foram o uso de adubos e

calcário. Para ter uma idéia, quando nós casamos em 1943, era ano de carga alta nas lavouras



de  café  lá  de  casa,  e  nós  colhemos  em  22000  covas  de  café  bourbon  e  comum,  3000

alqueires11 de café, e ano de 2008 que foi de carga alta, na mesma área, com lavouras de

catuaí  e  mundo  novo,  nós  colhemos  5000  alqueires  de  café,  demonstrando  assim  que  a

produtividade aumentou muito neste período. Antes as lavouras só recebiam esterco de curral

e palha de café que eram transportados em carroças, isto dava muito trabalho. 

Como cultura intercalar ao café, os meeiros ainda plantam feijão e às vezes milho, mas

antes as lavouras eram mais diversificadas... eu plantava além do feijão e milho, arroz, alho e

cebola.  Quando eu  era  criança  e  meu pai  era  vivo,  além do café  e  uva,  tínhamos  horta,

criávamos porco e fazíamos salame, cudiguim, panceta... era muito variado. Antes de começar

a colheita de café, as famílias matavam um bezerro de quatro arrobas e um porco de seis ou

sete  arrobas  e  faziam toda  a  carne  em linguiça  que  dava  para  passar  todo  o  período da

colheita.

Aqui  em  Andradas  o  café  mais  torrado  é  a  escolha,  que  já  é  ruim...  Imagina  a

qualidade  da  maioria  dos  cafés  que  estão  no  mercado  brasileiro  e  que  a  maior  para  da

população toma, que está cheio de milho torrado no meio. 

A presença das roseiras em Andradas é boa porque gerou serviço, mas o dinheiro vai

embora porque eles investem pouco aqui. A maior parte dos empregados é de gente vinda de

fora, pois os salários pagos são menores dos que os praticados aqui. As rosas só têm empregos

fixos  e  não  tem  sazonalidade.  Eles  têm  um  bom  nível  de  tecnologia  mas  o  nível  dos

empregados são menores, aumentando os gastos da prefeitura com escola, posto de saúde...

Essa situação não é boa, mas vai continuar.... para os proprietários que arrendam ou vendem

as terras para os produtores de rosa é uma beleza! Quando instalaram a ICASA em Andradas,

tinha muito chefe de fora... Alberto Salvatore e outros que eram de Jundiaí... mas o restante

dos empregados eram daqui e até hoje muitos sitiantes vão trabalhar na Icasa por causa dos

bons salários. O artesanato feito em taboa12 tem ajudado na renda de várias pessoas e a maior

parte são pequenos produtores... estes dias mesmo, o Lídio13 me disse que tem conseguido

uma  boa  complementação  para  a  aposentadoria,  mas  disse  também  que  têm  muitas

obrigações: participar das reuniões, cumprir a cota de produção... Já o café produzido aqui é

beneficiado e comercializado aqui mesmo e boa parte do dinheiro fica no município, paga

impostos e o café; além da mão de obra das famílias e dos meeiros, o café dá muito serviço na

colheita, gerando mais empregos.  

11 Unidade de medida para colheita de café, que no município corresponde a 60 litros de café (nota da autora).
12 Artesanato em fibras de taboa confeccionado pelos artesãos cooperados da COARTE – Cooperativa de 
Artesanato Tramas da Terra de Andradas (nota da autora)
13 Lídio Zani, artesão cooperado da COARTE (nota da autora)



O café é o principal produto de Andradas. Se tirar os móveis, Andradas vive; se tirar

as fábricas de rosquinha, Andradas vive; se tirar as confecções, Andradas sobrevive; se tirar a

Icasa, que é internacionalmente conhecida, Andradas sobrevive; mas se tirar o café, Andradas

morre. Quase todas as propriedades de Andradas cultivam café e têm algumas que estão cheia

só de café. 

Em Andradas precisávamos desenvolver outras atividades que são viáveis, além do

café, incentivando a pecuária e até mesmo a uva. Uma família quando está na roça e que todos

ajudam no trabalho, dá lucro, pois o bezerro é o lucro.

 

2.3 MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RURAL

Participei da diretoria do sindicato14 e da cooperativa15, desde a fundação. Acho que foi

em 1970 que o meu cunhado Antônio Stivanin e eu participamos de uma reunião na 

prefeitura, para montar o sindicato... e como estávamos na reunião, acabamos entrando para a 

diretoria para apoiar..., porque o Osvaldinho16 ia para Belo Horizonte no outro dia para formar

o sindicato. Eu cheguei a ser vice-presidente e até hoje sou da diretoria. A proposta de montar 

o sindicato iniciou com uma viajem que fizemos a Poços de Caldas para conhecer a técnica de

controle da broca, praga que estava começando a atacar nossos cafezais. 

Já a Cooperativa Agropecuária Regional de Andradas (CARA) foi criada com apoio 

do prefeito Zé Luis, e está crescendo a cada dia! As cooperativas que estão em dificuldade 

financeira são devido à má administração. Nós fizemos muita coisa sem explorar ninguém. A 

diretoria não é remunerada... Desde o começo sou eu quem sou presidente, e a turma que está 

na frente é a mesma, mas todo ano tem que trocar um tanto do pessoal do conselho fiscal. 

Uma das dificuldades das cooperativas é a falta de apoio financeiro: em setembro de 1997, 

pedimos 50 mil reais para o Banco do Brasil, para a construção de um armazém para a 

cooperativa e setembro de 1998 o prédio já estava pronto e o dinheiro não saiu. Fizemos 

porque sabíamos da necessidade e tivemos “peito” para fazer, e sorte porque o café subiu no 

período, facilitando o pagamento. Hoje já temos três armazéns, máquina beneficiadora e 

seletora eletrônica de grãos.   

2.4 POLÍTICA E CIDADANIA

Acho que um dos melhores governos para a agricultura brasileira foi o do período

militar. O credito era barato e facílimo. Comprei trator, coloquei energia elétrica e secador de

14 Sindicato Rural Patronal de Andradas.
15 CARA – Cooperativa Agropecuária Regional de Andradas.
16 Osvaldo Freire da Fonseca Filho, que atualmente mora em Brasília – DF.



café no sítio... tudo financiado e pago em três anos. Depois vivemos um período sem apoio do

governo, mas a culpa não foi só do governo, pois muitos agricultores quiseram se aproveitar,

usando de desonestidade e nem sempre aplicando o dinheiro de maneira correta. Muita gente

financiava para plantar café e comprava carro novo ou ia viajar para a Europa... Financiava

para comprar vacas e mostrava as vacas do vizinho para o fiscal do banco.

 Não  concordo  com o  tipo  de  democracia  que  temos  no  Brasil  com  excesso  de

deputados  e  senadores  gerando  muitas  despesas  com  salários,  motoristas,  funcionários,

apartamentos, prédios...

Para mim, 

“a agricultura é o alicerce de todos os prédios, e nós, os agricultores, somos

as pedrinhas pequenas que calçam as pedras grandes deste alicerce. Mas no

Brasil o povo só vê o prédio e não vê a agricultura e nem os agricultores”.

Mas como dizem, “o boi que mais puxa é o que mais ganha ferrão”. 

Se um dia eu fosse presidente do Brasil, não sei o que faria... Mas tenho certeza que se

fosse alguma coisa olharia mais para a agricultura que é à base de tudo. Sei que é mais difícil

governar um país como o Brasil, que é grande e tem partes muito atrasadas... Mas não penso

muito nisso, pois não vou ser nada mesmo! 

Para a agricultura, o que precisamos é ter uma garantia de preço, pois se os produtos

têm preço, os produtores se viram para produzir...  Precisávamos ter subsídio. Acho que é

preciso conscientizar o povo, principalmente o consumidor, sobre a qualidade dos produtos

agrícolas. O café que o povão toma é ruim, está cheio de milho no meio. A batata lavada dura

menos e polui muito o meio ambiente... mas este é o produto que o mercado exige... e por isso

o produtor produz.  

Acho que não foi muito bom este sistema dos alunos da zona rural terem vindo para a

cidade ou estarem estudando em escolas muito longe de casa. Depois que as crianças vão para

a cidade, mesmo que não façam faculdade, dificilmente voltam para a roça. Teve anos em

Andradas de ter 18 peruas puxando alunos da roça para cidade... eram filhos de proprietários,

meeiros, colonos, bóias-frias... mas nenhum deste vai voltar para a roça. Não é que sou contra

a escola, mas é que se ficassem estudando mais tempo na roça iam pegar mais amor pela terra.

Se as escolas continuassem na roça, as crianças ficariam mais em casa...  o contato é que

prende mais a gente à terra.... a gente cria mais amor na terra e na atividade agrícola. Se essa

situação não for revertida, acho que vai todo mundo para a favela, pois o serviço da cidade

está  diminuindo  e  a  roça  está  ficando  mais  deserta.  É  por  isso  que  vemos  as  cidades

aumentarem tanto... dá até medo.



Quando é que as crianças vão aprender a trabalhar? Nunca! Acho que o que não pode

é  elas  pegarem peso,  fazerem serviço  pesado...  e  não  podem é  perder  a  escola  de  jeito

nenhum. O contato desde criança com a roça pode garantir o seu ganha pão no futuro. A

escola  é  necessária,  mas  aprender  a  trabalhar  também é!  Mas  tem que ir  ganhando pelo

serviço que faz, para estimular... Acho que a as leis trabalhistas nem sempre são justas, pois o

que será mais justo: as crianças estarem com os pais na lavoura ou ficarem abandonados como

meninos de rua? A criança aprende o trabalho, ganha uns trocadinhos e começa a ganhar

gosto pelo serviço. 

Precisaria  ter  uma  política  que  incentivasse  mais  povo  a  ficar  na  roça...  Mas  na

reforma agrária que tem sido feita no Brasil, quem tem recebido terra não tem prática da vida

na roça... aí só a metade fica, o resto vende a terra e vai para outro lugar.   O que precisa é

ajudar  quem já  está  na roça,  a  permanecer  nela,  e ajudar  aqueles  que têm prática  com a

lavoura a ter o seu pedaço de terra. 

Mas afinal, na vida pública, a diferença está na relação entre o poder e o dever de fazer

o que precisa. Eles têm o dever de atender ou fazer, agora poder e querer é outra história. 

2.4 UVA E VINHO 

Quando o meu pai veio para Andradas, em 1910, já tinham parreirais plantados na

propriedade dos quatro irmãos Trevisan,  na descida do Morro da Cava, e mais abaixo na

propriedade do Emiliano de Pontes. E com certeza já tinha cultivo de uva aqui, pois a adega

que os Vinhos Basso usam para fermentação é uma construção datada de 1905. 

As adegas  do município  estão em sua  maioria  relacionada às  famílias  Marcon e

Trevisan, e mais de 25% das adegas antigas e das atuais têm origem na família Trevisan. Uma

das pessoas importantes neste processo foi a Nineta, filha de Maximiliano Trevisan, casada

com João Marcon...  Ela era uma mulher de pulso, enérgica,  tinha quatro filhos casados e

todos moravam com ela...

Na propriedade dos Trevisan era cultivada uva da variedade Izabel,  depois foram

introduzindo Jacquez e com a decadência dos parreirais de Izabel, sobrou praticamente só uva

Jacquez nesta propriedade, como em todo o município. Mas quem trouxe a uva Jacquez para

Andradas foi o Coronel Gabriel de Oliveira. 

O parreiral do Emiliano de Pontes ocupava os dois lados da estrada e era muito bem

cuidado... Era conduzido no sistema de espaldeira, mas como não tinha arame, ele cortava

alça de barril e colocava uma argola deste material nos mourões, para poder passar o bambu e

amarrar os ramos da videira.



No manejo da lavoura ainda hoje uso o vime17, mas conheço e vejo o uso dele desde

que  me  conheço  por  gente.  O  Emiliano  de  Pontes  usava  bambu  na  condução  dos  seus

parreirais, mas amarrava as plantas com vime e também empalhava garrafões com ele.  O Sr.

Fioravante Trevisan, que foi delegado em Santa Rita de Caldas, teve uma fábrica de empalhar

vasilhames em Andradas: empalhavam os garrafões com vime e nos litros usavam a taboa.

Num  tanque  grande,  a  mulher  do  Sr.  Fioravante  colocava  os  vimes  de  molho,  deixava

descansar e depois passava o vime em uma máquina para tirar as fitas das cascas usadas para

empalhar. Já o empalhamento era feito por pessoas contratadas pela fábrica.  

Aqui também existiram fábricas de corotes, barris, tonéis e dornas. Os corotes são

pequenos barris  de madeira  com capacidade  de  5 a  50 litros.  Os tonéis  são barris  muito

grandes que ficam deitados. E as dornas são estruturas que ficam em pé e que são usados para

guardar o vinho. Todos são feitos de madeira, usando madeira de óleo para fazer o fundo, e

para fazer as laterais usavam a pereira, porque ela é uma madeira mais fácil para envergar

com o uso do fogo, facilitando a formação do bojo dos barris. Além disso, a pereira era uma

árvore muito disponível em nosso município. A fábrica de corotes era do Alexandre Giareta e

ficava junto à adega18, que ele possuía no Bairro Muterle, na saída para Ibitiúra19. Já a fábrica

de  barris,  tonéis  e  dornas,  conhecida  como  tonearia,  pertencia  ao  Alfredo  Ansani20,  e

localizava-se onde hoje funciona a loja do Precinho. Junto à tonearia, o Alfredo tinha também

uma selaria.  

Com base no clima e nas condições da lavoura, os antigos afirmavam que “ano de

muita manga é ano de pouca uva” e que na hora da poda, “se a parreira não chora, o dono

chora”, pois a tendência é ser um ano de baixa carga. Observo que independente da lua em

que realizamos a poda, no ano em que a parreira chora, ela brota muito melhor, mas esta

interferência foi reduzida depois que começamos a usar produtos como a calciocanamida e o

dormex®21,  dando  uma  brotação  mais  uniforme  independente  do  tempo.  Ah!..  E  quem

introduziu  o  uso  da  calciocianamida  em  Andradas  foi  o  José  Cezar  Zoocal,  quando  ele

trabalhava  aqui  no  escritório  da  Emater.  Ele  fez  a  demonstração  de  como  dissolver  a

calciocinamida na água quente e como fazer a aplicação lá no nosso sítio, evento que contou

com a participação de muitos agricultores.   

17 Planta do gênero Salix sp., que possui ramos flexíveis os quais eram usados para amarrar os ramos da videira.
18 Esta adega está identificada neste livro como número 54. 
19 Ibitiúra de Minas - MG
20 Segundo a família de João Maximiliano Trevisan, Alfredo Ansani reside em São João da Boa Vista, onde 
ainda se dedica a fabricação e reforma de barris. (nota da autora).  
21 Calciocinamida e Dormex® são reguladores de crescimento que podem ser usados nas lavouras de uva logo 
após a poda, para proporcionar uma brotação mais uniforme. Como são classificados como agrotóxicos, este 
produtos só podem ser usados legalmente mediante uso receituário agronômico (Nota da autora)



Realizamos  a  poda  dos  parreirais  em  julho  ou  agosto...  sempre  começamos  na

segunda-feira  e  só  não  podamos  no  domingo,  isto  é  para  realizar  o  trabalho  em  tempo

adequado e não atrapalhar o processo de condução da uva. Os antigos falavam que a melhor

lua para realizar a poda era a minguante de agosto, mas como a influência da lua dura sete

dias, e o nosso parreiral é grande, não olhamos mais a lua porque não dá tempo para fazer a

poda  de  todo  o  parreiral  neste  período.  Acho que  olhar  a  lua  pode ser  viável  em áreas

menores...  Depois  da  poda esticamos  os  arames  da  espaldeira,  pregamos  e  começamos  a

amarrar... mas tem que amarrar tudo antes de setembro, pois com o uso dormência, a brotação

é muito rápida e uniforme, tendo então que programar muito bem o serviço. O rendimento da

poda varia  de  300 a  500 pés  por  dia,  dependendo  dos  trabalhadores  e  das  condições  da

parreira, pois quando ela tem muita gavinha o galho fica mais grudado no arame e atrasa o

serviço. Antes de iniciar a poda é preciso limpar a parreira retirando pontas secas e galhos em

excesso, operação esta que não pode ser realizada antes de maio, pois senão a parreira brota

antes da época certa. Uma pessoa limpa em média 300 pés de parreira por dia, pois esta é uma

atividade muito mais demorada que a poda. Depois que as parreiras estão limpas, está na hora

de retocar os mourões. Logo após a poda, a parreira brota rápido e dentro de oito dias já está

com 5 a 10 cm, tendo então que começar com as pulverizações contra doenças. Fazemos a

primeira pulverização por cima dos brotos, mas as outras, que são repetidas em média a cada

dez dias até a colheita, precisam ser realizadas dos dois lados das plantas para serem mais

eficientes. 

Após a poda, à medida que os ramos crescem eles vão sendo amarrados com o vime

nos três fios de arame e quando atingem o último arame eles são enrolados. Não enrolamos

muito os ramos para não dificultar a poda do próximo ano. Pegamos uns três ou quatro ramos

juntos e passamos um outro por cima, dando só uma volta, assim quando as gavinhas deste se

desenvolvem já seguram os outros galhos. 

Já o meu sogro, com a ajuda das filhas, enrolava todos os ramos com palha de milho.

E para evitar doenças, ele não deixava amarrar mais que três ramos juntos. A mão-de-obra era

só das mulheres e ele era muito exigente.  Os italianos eram caprichosos na condução das

lavouras, mas o meu sogro era muito mais... Quando capinava as lavouras, que era realizada

embolada, os meeiros tinham até uns “pauzinhos” para medir a distância que podiam deixar

os bolos de mato e não podiam deixar estes bolos mais longe que o especificado. Gostava de

tudo  muito  bem  medido...  Na  nossa  propriedade  também  capinávamos  embolado,  mas

deixávamos o mato em bolos mais próximos pois achávamos que isto ia facilitar o serviço e a

infiltração de água na terra.



Eu me lembro que quando era pequeno, o meu sogro plantou uva junto com o meu

pai e como ele era muito cuidadoso, com o uso de um pincel, tratava cada pezinho de uva com

calda bordalesa22. Normalmente a nossa família, como a maioria dos produtores, não fazia

tratamento  na  uva  em formação  porque  a  mão-de-obra  sempre  pesou  muito  no  custo  de

produção. E atualmente fazemos menos tratamento ainda na uva, pois toda a mão-de-obra que

usamos na propriedade é contratada. Estes trabalhadores tem vivência de muito tempo com o

cultivo da uva,  e isto é muito importante  pois a uva exige mão de obra treinada.  Temos

funcionários muito antigos, com mais de 30 anos de casa. 

Os  antigos  consideravam  que  os  solos  de  pedreira  são  melhores  para  o

desenvolvimento da uva. Eles faziam a cova com picareta,  depois batiam a alavanca para

fazer o buraco e plantar a uva. 

Acho que manejo do solo hoje está melhorando... Antes plantavam de morro abaixo

e capinavam abrindo caminho para a enxurrada.  Hoje já  tem curva de nível  e  capinamos

menos  melhorando  o  manejo  do  mato,  facilitando  assim  a  infiltração  da  água.  Antes  as

enchentes na região da Palestrina e Pirapitinga eram muito maiores. A família Campese tinha

um parreiral na beira do Ribeirão Pirapitinga e me lembro deles chegarem a colher uva com

cisco deixado pela enchente nos cachos de uva. E hoje, não vemos mais enchente neste local...

Com relação às pragas da lavoura, acho que aquele besourinho, a maromba, sempre

foi  um problema  para  os  parreirais  de  nosso  município,  mas  antigamente  o  controle  era

realizado através  da captura  dos insetos.  À noite,  os meninos acendiam uma tocha e  iam

capturar maromba e ganhavam pelo número de insetos que catavam. Aos sete anos de idade

eu já ia junto com as minhas irmãs para o parreiral, arrancar  espinho de carneiro23, era um

serviço muito doído... Nós levávamos as ervas arrancadas embora para casa, para reduzir a

infestação  desta  erva  daninha  no  parreiral.24 Quando  o  solo  tem  só  mato  mole  como  o

amendoim bravo é fácil de roçar e o mato não brota depois da roçada, mas ervas como capim

marmelada e colchão rebrotam muito, dificultando o manejo.

Sabemos que a produção de uva está boa quando olhamos o cacho e vemos como se

fosse um pozinho ou poeira por cima dos bagos, que parece que pode até ser retirado se

passarmos a mão...  mas o pozinho não sai com o toque. 

22 Calda preparada com sulfato de cobre e cal e que até hoje é utilizada nos sistemas agroecológicos para a 
prevenção e controle de doenças (nota da autora). 
23 Espinho de carneiro também é conhecido como carrapicho de carneiro – erva espontânea ou também chamada 
de daninha cujo nome científico Acanthospermum hispidum  (LORENZI, 1994).
24 Com  este  relato,  ficam  evidentes  os  métodos  alternativos,  ou  atualmente  chamados  de  métodos

agroecológicos, de manejos adotados na lavoura  pelos viticultores da época. (Nota da autora) 



Acredito que a decadência da uva em Andradas foi devido à construção da BR-116

que facilitou a chegada do vinho do Sul do Brasil a São Paulo. Antes o vinho embarrilado 25

vinha para São Paulo, exposto a muito calor, o que prejudicava a sua qualidade... fazendo com

que  as  portas  fossem mais  abertas  para  o  vinho  de  Andradas!  Por  falta  de  estímulo,  os

parreirais foram sendo arrancados e hoje Andradas não tem 10% da área de uva que já teve.

Foram arrancados parreirais muito bons, como os do pai do Zeca Stivanin26, que tinha um

parreiral muito bom de uva Folha de Figo27.    

Apesar da tentativa de apoio de vários órgãos, a decadência do cultivo da uva no

município só tem aumentado. Há dois anos mesmo teve uma campanha aí tentando reavivar a

atividade, mas chegou a hora em que as adegas tinham que contribuir, não contribuíram e o

projeto  caiu  por  terra.  E  a  situação  agora  está  mais  grave,  pois  quase  todos  os  nossos

parreirais são de uva jacquez, e nesta última safra só a adega dos Vinhos Marcon continuou

comprando esta uva, porque ela é uma uva muito ácida. O Gervásio Beloto justifica que não

compra mais desta uva porque enquanto vende 100 dúzias de garrafas de vinho suave ou

doce, vende somente uma dúzia de vinho tinto seco. Então, depois da última colheita28, eu até

fui conversar com Paulo Marcon, pois não adiantaria mais podar as minhas parreiras se não

tivesse  para  quem vender  a  produção,  mas  ele  me garantiu:  “Enquanto  eu  for  vivo,  nós

continuamos a comprar uva jacquez”. Mas neste ano, mais dois parreirais foram abandonados:

o do Valdeci Lopes e o do Romildo Milan. 

Em contrapartida têm sido formados no município pequenos parreirais, os quais tem

como principal  objetivo de produção de vinho em pequena escala ou até para o consumo

próprio. Exemplo disto é o trabalho do Procópio Stela, do Lourenço Alonso Martins e do João

do Nano29. 

A  festa  do  vinho  em  Andradas  já  foi  muito  boa  e  famosa,  mas  hoje  até  nas

reportagens das festas falam-se pouco dos produtores de uva... acho que o pessoal do vinho é

quem tinha que fazer a festa, estar na frente e não somente nas mãos da prefeitura ou dos

clubes que não têm nenhum envolvimento com a produção da uva e do vinho. 

Para produzir o vinho antes acrescentávamos ao suco da uva, água, açúcar, glicerina

e  metabissulfito  de  potássio.  O  metabissulfito  de  potássio  tinha  a  função  de  combater  o

acético do vinho. A glicerina era para compensar a água acrescentada, tendo assim a função

de aumentar o extrato seco do vinho.  Já o açúcar era para aumentar o teor alcoólico do vinho
25 Vinho transportado em barris.
26 José Osvaldo Stivanin
27 Variedade de uva que também é conhecida como uva Bordô  (nota da autora)
28 Em 2009.
29 João Maximiliano Trevisan 



sendo que com 22kg de açúcar era possível produzir 11 litros de álcool. Agora mudou todo o

jeito de fazer o vinho... E a legislação não permite acrescentar nem mesmo o açúcar, sendo

necessário colher a uva bem madura e as adegas passaram a pagar uva pelo teor de açúcar30.  

Com relação às adegas que existem atualmente no município, acho que o Luis Carlos

Marcon é que está na frente. E ele tem grande mérito nisso, pois não foi criado no meio da

lavoura e estava estudando fora quando o pai faleceu. Nesta época, o vinho deles era vendido

todo a granel e atualmente é tudo engarrafado e tem nome reconhecido. Os meninos dele

também são extraordinários,  pois trabalham direto na lavoura e na adega,  são educados e

atenciosos com todos. O investimento que ele fez na Casa Geraldo e na produção de vinho foi

muito bom para ele, mas foi muito melhor para Andradas.  

Humm??!!!  Quantas adegas já existiram no município de Andradas? Não sei não,

mas deve ter tido umas cinqüenta...  Falo isso porque, no início da década de 1960, tive uma

adega de sociedade com o João Porva31 e me lembro que ela foi registrada no Ministério da

Agricultura com o numero 43, e logo depois veio a decadência da vitivinicultura na região...

Mas vamos ver de quantas eu me lembro32: 

1. ADEGA DO JOSÉ AFFONSO GRAZIANI, mais conhecido como Nenzo Graziani.

Ficava  perto  de  onde  hoje  é  o  Estádio  de  Futebol  Parque  do  Azulão.  Ele  também  foi

proprietário  da  Casa  Bancária  Monici  Graziani,  em sociedade  com Amadeo  Monici,  que

quebrou com a crise de 1929.

2. ADEGA DO HEITOR PIOLI, avô do Carlos Heitor e da Silvia Pioli. Localizava-se

onde atualmente é a sede da Loja Maçônica Estrela da Caridade, na Rua da Saudade.

3. ADEGA  DO EMÍLIO CALDAS,  avô  da  Tereza  Caldas  Torres.  Era  uma  adega

pequena e localizava-se perto de onde hoje é o Ginásio Poliesportivo Risoleta Neves.

4. ADEGA  DO  MANOEL  ALVES  DOS  SANTOS,  mais  conhecido  por  Manoel

Cyrilo, pois era filho do Capitão Cyrilo Alves dos Santos. Era uma adega pequena e também

localizava-se próximo ao atual Ginásio Poliesportivo Risoleta Neves.

5. ADEGA DO ÉRICO BUZATO: Localizava-se no porão de onde hoje funciona o Lar

da Criança Andradense, à Rua Tiradentes. A propriedade se estendia até onde hoje é o prédio

que pertence ao Sindicato Rural33, por isso a rua leva seu nome. Tudo ali era parreiral...

30 O teor de açúcar da uva é medido em graus brix (nota da autora). 
31 João Batista Teodoro Rosa
32 Pouco a pouco os nomes das adegas foram surgindo, até que completamos a relação apresentada como um
total de 74 adegas, cuja sequência/numeração segue apenas a ordem das lembranças do Sr. Ricardo. Só no Bairro
da Palestrina foram identificadas 14 adegas (Nota da autora). 

33 Sindicato Rural de Andradas. 



6. ADEGA  DO  FRANCISO  PAGANI:  Localizava-se  onde  hoje  é  a  Galeria  Via

Garibaldi, entre a Rua Major Bonifácio e a Rua Cel. Oliveira. Era uma adega grande, uma das

maiores de Andradas, mas eles não tinham parreiral em Andradas.

7. ADEGA  DO  HERMES  TRALDI:  Localizava-se  no  mesmo  prédio  onde  hoje

funciona o comércio do “Toninho Cazaroto”, a Comercial Fertisolo, na Rua Major Bonifácio.

Ele não cultivava uva em Andradas, mas tinha parreiral no município de Santo Antônio do

Jardim, no Estado de São Paulo. 

8. ADEGA DO TRAPICHE: Primeiro esta adega foi do LUIZ VENTURELLI, pai do

Dr. Luis Edmundo e do Vespasiano Venturelli, depois foi alugada para o TRAPICHE, que

produziu o vinho conhecido pelo nome português  Caves do Restelo.  Esta  adega ficou de

herança  para  o  SEBASTIÃO MOSCONI,  filho  do João Mosconi  e  genro do  Vespasiano

Venturelli. Sebastião já tinha uva nas proximidades, começando então a produzir vinho ali.

Depois, a adega foi alugada para AMANDULA & CHIABRANDO LTDA. Ela localizava-se

no mesmo prédio onde hoje é a câmara fria que o Ic34 usa para climatizar batata semente.

9. ADEGA DO MANSUETO LEONARDI: Esta adega depois ficou para o filho, JOSÉ

VICENTE,  pai  da  D.  Lula  Mosconi35.  Esta  propriedade  era  conhecida  como  sobrado  do

Mansueto, depois pertenceu ao Alberto Martinelli, e atualmente pertence ao Cláudio Pastre.

Localiza-se à Rua Delfim Moreira.

10. ADEGA DOS IRMÃOS STIVANIN: Foi dos meus cunhados José Luís, Luís, Santo

José, Antonio Augusto e Leonardo Stivanin, que produziam o Vinho Sublime. Localizava-se à

Rua Professor d’Ávila, ficando em frente à atual Adega do Vinhos Marcon36. Atualmente esta

estrutura pertence aos VINHOS MARCON, sendo utilizada para produção e armazenamento

do vinho desta marca.

11. ADEGA  DO  JÁCOMO  BERTOLI:  onde  até  pouco  tempo  o  filho  ÍTALO

BERTOLI, ainda produzia os Vinhos J. Bertoli e Nau Sem Rumo. Localiza-se à Rua São José. 

12.       ADEGA DO ÍTALO BERTOLI, localizava-se no Largo da Praça Sete de Setembro,

produzindo na época o Vinho conhecido como Nau Sem Rumo.

13. ADEGA DA FAMÍLIA MARCON: Iniciada por JOÃO PRIMO MARCON, casado com

Luiza, filha no Maximiliano Trevisan. Com a morte do João Marcon, a adega ficou para a

viúva, que era mais conhecida como  NINETA, junto com quatro dos seus filhos: GUERINO

que era mais conhecido como “Guera”,  JOÃO MAXIMILIANO, ANTERO, que era mais

34 Otávio Henrique de Oliveira. 
35 Júlia Vicentin Mosconi 
36 Adega de número 13 desta relação. 



conhecido como Nenê37,  e ILINO. Esta foi herdada do velho Maximiliano Trevisan.  Esta

adega,  localizada  à  Rua  Olyntho  Trevisan,  60,  continua  em  atividade  produzindo  os

tradicionais  Vinhos  Marcon,  sendo  os  atuais  proprietários:  PAULO  MARCON  (filho  do

Ilino), “ANORZINHO” MARCON (filho do “Guera”), e ALMIDA (viúva do João Marcon)

com  seus  filhos  GUERINO  E  CLAUDIONOR  MARCON.  Os  Vinhos  Marcon  também

utilizam atualmente  para  a  produção dos  seus  vinhos,  além desta  adega,  as  citadas  nesta

relação sob o n° 10, 13A e 15A e 38. 

14.  ADEGA DA FAMÍLIA BASSO: Iniciou em 1905 com FRANCISCO BASSO que era

casado com a Maria Trevisan, filha do Maximiliano Trevisan. Depois passou para o filho

ANGELO  BASSO,  e  atualmente  pertence  aos  netos  MAURO  E  ROBERTO  BASSO.

Localiza-se à Rua Capitão Cirilo, onde continuam sendo produzidos os tradicionais  Vinhos

Basso.

15. ADEGA DA FAMÍLIA PIAGENTINI: Iniciou com o pai do proprietário atual, Flávio

Piagentini. No começo ele comprava vinhos do Marcon e mais tarde se associou aos 4 irmãos

MARCON, formando a VIPIAMAR (veja n° 13A ou 15A desta relação), mas depois continuou

a sociedade somente com Maximiliano Marcon. Eles então compraram a parte do “Zinho”

Marcon (João Marcon, filho do Máximiliano), começando a produzir o vinho que até hoje é

conhecido pelo  nome  Piagentini. Localiza-se à  Rua Tiradentes,  e  atualmente  pertence  ao

FLÁVIO PIAGENTINI e seus filhos. Grande parte dos Vinhos Piagentini são produzidos no

Rio Grande do Sul, adega que foi adquirida na época da Vipiamar. Além desta estrutura, usam

atualmente na produção dos vinhos, a adega de n° 22 desta relação. 

13A ou 15A. ADEGA DA FAMÍLIA MARCON ou VIPIAMAR: Onde iniciaram a

produção dos conhecidos VINHOS MARCON, mas depois os 4 irmãos Marcon se

associaram  à  PIAGENTINI,  passando  a  funcionar  neste  local  a  VIPIAMAR  –

VINÍCOLA  PIAGENTINI  MARCON.  Quando  a  sociedade  acabou,  esta  infra-

estrutura passou a ser utilizada pelos VINHOS MARCON, sendo utilizada até hoje

para a fermentação dos vinhos. 

16. ADEGA DA FAMÍLIA MUTERLE: Iniciou-se com JOSÉ MUTERLE, passando para o

filho OZÓRIO, estando atualmente com o neto FLÁVIO MUTERLE. Localiza-se na Chácara

Pirapitinguinha,  no  Jardim Muterle,  onde até  hoje  são  produzidos  os  tradicionais  Vinhos

Muterle. 

17. ADEGA DO JOSÉ COGNOLATO, pai da D. Ivone. Localizava-se na Vila Betela. 

37 Pai do Adolfo 



18.  ADEGA DO JOSÉ BETELA:  Localizava-se entre o Córrego e o Antigo Matadouro

Municipal, na Vila Betela.

19.  ADEGA DO ÉTORE ZERBETO:  Localizava-se onde hoje funciona o Almoxarifado

Municipal, no Bairro Projeto Mutirão.

20. ADEGA DO LUÍS TITATO: Localizava-se onde hoje é a máquina de beneficiar batatas

do João Firmino.

21.  ADEGA  DO  ARTHUR  RISSO:  Ele  era  o  pai  do  Alfredo  e  Maria  José  Risso.

Localizava-se onde hoje é a máquina de beneficiar batatas do Duda Beraldo38.

22.  ADEGA  DO  ANTENOR  RISSO,  pai  do  Sebastião  e  do  Alfredo  Risso  (Pito).

Posteriormente pertenceu ao AMADEU MASA, quando recebeu o nome de  Adega Sóvis.

Depois esta adega pertenceu ao IZIDRO, passando a se chamar Adega Izidro Gonçalves do

Brasil.  Esta  estrutura  atualmente  pertence  e  é  utilizada  na  produção  dos  VINHOS

PIAGENTINI39. Localiza-se na Chácara Izidro, Bairro da Sóvis. 

23.  ADEGA  DO  HERMENEGILDO  DONATI:  Localizada  próximo  ao  prédio  onde

atualmente funciona a Escola João Mosconi, no Bairro Sete de Setembro.

24.  ADEGA  DO  LOURENÇO  COSTA:  esta  adega  foi  vendida  para  FRANCISCO

TREVISAN, pai do José Carlos Trevisan. Localizava-se na Chácara que ainda pertence ao

José Carlos, no Bairro Pinheirinho. 

25.  ADEGA DO VICTÓRIO ZERBETTO: Localizava-se na saída para São João da Boa

Vista,  no  final  do  atual  Bairro  Jardim Rio  Branco,  mas  antes  do  Córrego.  A esposa  do

Victório, D. Margarida, era filha do João Primo Marcon.

26.  ADEGA DO MÁRIO LANZANI: Localizava-se no Bairro Contendas, saída para São

João  da  Boa  Vista.  A  Chácara  Santa  Maria  ainda  pertence  à  família,  D.  Tereza  Donati

Lanzani e filhos.

27. ADEGA DO ALBERTO MARTINELI: Depois a adega foi alugada para o TROLA, que

iniciou produção do vinho com o nome Campino.  Na seqüência a adega foi vendida para os

irmãos  “ZINHO”  (João),  GERALDO  E  JOSÉ  MARCON.  Na  divisão  das  terras,  a

propriedade e a adega ficaram para o GERALDO MARCON, que continuou a produção do

Vinho e da Caninha Campino. Localiza-se no Sítio São Geraldo, Bairro Jaguari, onde o Filho

do Geraldo,  LUIZ CARLOS MARCON, continua  com seus  filhos  a  produção de  vinhos

Campino e Casa Geraldo,  e onde funciona o  Complexo Turístico Enogastronômico Casa

38 Eduardo Beraldo.
39 Adega número 15 desta relação. 



Geraldo. Além desta estrutura, também utilizam atualmente no processo produtivo as adegas

citadas sob o n° 28, 67 e parte da n° 29 desta relação. 

28. ADEGA DO FRANCISCO BERTOLI, parente do Ítalo Bertoli, tio do José, Osvaldo e

Alberto Bertoli. Localizava-se no Bairro Jaguari, pra frente da adega do Geraldo Marcon. Esta

propriedade pertence atualmente ao Luis Carlos Marcon40.

29. ADEGA DO JACINTO BERTOLI, que passou ao filho conhecido como JOSÉ PIM, e

depois para os netos ALBERTO, JOSÉ ANTONIO (Zecão) e OSVALDO (Dí) BERTOLI,

que produziam os conhecidos  Vinhos Campeão, que depois continuaram sendo produzidos

por  algum  tempo  somente  pelo  ALBERTO  BERTOLI  .  Grande  parte  desta  estrutura  já

pertence e é utilizada hoje pela adega n° 27 desta relação, de Luís Carlos Marcon. Localiza-se

no Bairro Jaguari, pra frente da adega do Francisco Bertoli.  

30.  ADEGA DO PEDRO BELOTO,  localizada  na  Chácara  Santa  Clara,  no  Bairro  dos

Beloto, onde ainda são produzidos os conhecidos Vinhos Beloto. O Pedro teve 2 filhos, Pedro

Filho e Fernando, e este último teve 3 filhos, Geraldo, Gervásio Ademar Beloto. Atualmente a

produção dos vinhos Beloto está sob a coordenação do GERVÁSIO BELOTO e família. 

31.  ADEGA DO OLÍMPIO MATEASE:  Localizava-se  no  Bairro  dos  Beloto,  antes  da

ponte, do lado direito; esta propriedade pertence atualmente à família Fernandes. A esposa do

Olímpio, Madalena, era irmã do Étore Trevisan.

32. ADEGA DO MAXIMILIANO BASSO, pai da D. Mariinha, viúva do Ricarti Teixeira.

Localizava-se na Chácara Santa Clara, no Bairro dos Beloto, pertencendo ainda à D. Mariinha

e seus filhos.  A esposa do Maximiliano era da família Trevisan.

33. ADEGA DO JOSÉ BASSO, tio por parte de pai do Mauro Basso. Depois a adega ficou

para o filho GUILHERME BASSO. Localizava-se no Bairro dos Beloto, pra frente da adega

do Maximiliano Basso.

34.  ADEGA  DO  JOSÉ  TESTA,  localizava-se  entre  o  Bairro  dos  Lobos  e  Bela  Cruz,

propriedade esta que atualmente pertence ao “Joaninho Farda”.

35. ADEGA DO JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA, pai do Flávio e Fernando de Oliveira.

Produziu o vinho que se chamava  Mundo Novo ou Novo Mundo. Localizava-se na Fazenda

Carneinho,  Bairro  Barroso  e  parte  desta  propriedade  ainda  pertence  ao  filho  Flávio  de

Oliveira. A parte da propriedade onde se localizava a adega pertence hoje a família da Ana41,

filha do Barroso.

40 Adega de número 27 desta relação. 
41 Maria Ana de Oliveira Sanches, esposa do Aristeu Sanches, foi a Rainha da Primeira Festa do Vinho de 
Andradas em 1954. 



36.  ADEGA DO JOÃO TREVISAN, um dos 4 irmãos Trevisan com adega neste região.

Localizava-se no lado direito na descida do Morro da Cava, propriedade esta que atualmente

pertence ao Domingos.

37.  ADEGA DO ANTÔNIO TREVISAN,  um dos  4  irmãos  Trevisan  com adega  nesta

região. Pai do Ermínio Trevisan. Localizava-se à direita da adega do seu irmão João, onde

atualmente é propriedade do Zuperfeto Caldas.

38.  ADEGA DO FRANCISCO TREVISAN, um dos 4 irmãos Trevisan com adega nesta

região. Localizava-se abaixo das adegas dos seus irmãos João e Antonio. Depois adquiriu

outra adega no Bairro do Pinheirinho (nº 24 desta relação) e esta adega ficou para seu filho

ANTONIO TREVISAN SOBRINHO, mais conhecido como Nico. Atualmente a propriedade

pertence aos netos do Nico42 e a estrutura da adega é utilizada pelos vinhos Marcon43.

39. ADEGA DO MÁRIO TREVISAN, um dos 4 irmãos Trevisan com adega nesta região,

localizava-se no lado esquerdo na descida do Morro da Cava, onde atualmente é propriedade e

residência do Hélio, Dejairdes (Alemão) e Eurelides (Lili) Trevisan.

40.  ADEGA DO EMILIANO DE PONTES localizava-se  abaixo  do Morro  da  Cava,  à

direita, onde atualmente é propriedade do João Maximiliano Trevisan, que é mais conhecido

como João do Nano. É uma das adegas mais antigas do Município44.   O prédio da adega

continua muito bem conservado, tendo sido trocado somente as telhas e além disto eles ainda

guardam muitos equipamentos antigos utilizados na produção do vinho. Esta construção só

tinha barro: era feita só de tijolo, não tendo nem cimento nem ferro. Quando eu era criança, a

frente desta adega era cercada com um gradil de madeira, e tinha um cachorrinho rabicó que

ficava preso ali e latia muito quando as pessoas passavam na estrada. Há pouco tempo, eles

plantaram um pouquinho de uva jacquez de novo.  

41. ADEGA DO HENRIQUE PASTRE, que depois ficou para o filho, RAUL PASTRE.

Localizava-se na Chácara Morro Seco, Bairro Pirapitinga, onde produziram até pouco tempo

atrás os conhecidos Vinhos Pastre.

42 Um dos quatro netos do Nico que é proprietário desta adega chama-se Fernando (nota da autora). 
43 Adega relatada como número 13 desta relação.
44 Segundo a Família do Sr. João Maximiliano Trevisan (esposa Marli, filha Marília e o neto Ricardo Trevisan
Teixeira) a casa da propriedade tem 140 anos e a adega é da mesma época. Esta foi a primeira propriedade rural
a ter luz elétrica e telefone. Em 2005 plantaram 2000 covas de uva Jacquez, e estão produzindo um pouquinho de
vinho.  Por isso mandaram restaurar 2tonéis em São João da Boa Vista, serviço executado por Alfredo Ansani,
antigo fabricante de tonéis daqui do município (nota da autora). 



42.  ADEGA DO JOÃO MUTERLE, tio do Ozório Muterle. Localizava-se para frente da

adega do Henrique  Pastre.  João Muterle  tinha  vários  filhos:  Jerônimo45,  Atílio46,  Silvio47,

Rosa48, Mariquinha, Filomena e Laura49. A propriedade foi vendida para o Antonio Trevisan e

foi  desta  família  que  passou  para  o  atual  proprietário,  Lourenço  Alonso  Martins50.  Esta

propriedade tinha um parreiral muito caprichado, e também uma mexeriqueira que tinha uma

escada montada em volta da planta, que garantia que as mexericas fossem colhidas inteiras e

sem danificar a planta, pois a escada não encostava nela. A casa era simples, com piso da sala

em tabatinga. Da estrutura da antiga adega resta somente parte do piso. 

43. ADEGA DO ELIAS TREVISAN, neto do Maximiliano Trevisan. Localizava-se no Sítio

Lagoa  Dourada,  propriedade  que  ainda  pertence  aos  filhos  da  D.  Albina  Trevisan

Campanharo. 

44. ADEGA DO JOAQUIM TREVISAN, pai do Ênio Trevisan. Localizava-se pra frente da

adega do seu irmão Elias Trevisan, onde atualmente é propriedade do João Borracha.

45.  ADEGA DO ANDRÉ STIVANIN, que depois ficou para o filho SANTO STIVANIN.

Localizava-se perto  da igreja  da Santa  Luzia,  na propriedade que  atualmente  pertence  ao

Armando Stivanin, neto do André.

46.  ADEGA DOS CAMPESE, localizada no Bairro Santa Luzia. Tinham uma máquina de

beneficiar café na propriedade que foi desativada para montar a adega. A propriedade ainda

pertence à família Campese.

47. ADEGA DO VITÓRIO ZAVAGNIN, no Bairro Santa Luzia, cerca de 1km pra frente da

adega dos Campese. Era uma adega bem pequena e ainda existe o prédio na propriedade, que

atualmente pertence ao Armando Milan, genro do Vitório. O Vitório era meu primo. 

48.  ADEGA DO JOSÉ VICENTIN,  no  Bairro  Santa  Luzia.  Ainda existe  o  prédio  e  a

propriedade pertence ao Juarez, neto do José Vicentin.

49.  ADEGA DOS IRMÃOS STIVANIN,  José,  Antônio  e  Leonardo  Stivanin.  Foi  onde

iniciaram  a  produção  dos  Vinhos  Sublime,  mas  que  depois  teve  a  estrutura  de  produção

transferida para a cidade, no prédio citado como nº 10 desta relação. No início dos anos 60,

EU e o JOÃO BATISTA TEODORO ROSA, mais conhecido por João Porva, alugamos este

45 Mora no Bairro Pau d’Alho
46 Mora em Jundiaí
47 Sogro do Gut, que era dono do hotel
48 Mulher do Orlando Cursolini
49 Foi casada com Henrique Patre, está com 93 anos, e vive numa propriedade rural próxima ao presídio. 
50 Lourenço é parente do Chiquinho Alonso e voltou para o município há poucos anos. Plantou novamente uma
pequena área de uva, das variedades Rollander, Niagara e Jacquez, sendo que na safra de 2009 já foi suficiente
para produzir 200 litros de vinho. A uva foi processada a pedido do produtor pelo Flávio, do Vinhos Muterle. A
casa foi reformada e ampliada mas mantendo a mesma estrutura original (nota da autora). 



prédio por 3 ou 4 anos para produzirmos vinho. A nossa adega foi cadastrada no Campo da

Experiência  daqui  de Andradas sob o nº  43.  Tínhamos  mais  de 500 barris  de 100 litros,

produzindo cerca de 100.000 litros de vinho por ano.

50. ADEGA DO CAMPO DA EXPERIÊNCIA, sob a chefia do Pedro de Barros. Faziam

um excelente  trabalho  de  pesquisa  com mais  de  200  variedades  de  uva  implantadas  no

Campo. O Zinho Marcon falava que lá chegou a ter 280 variedades. Ainda existe este prédio

no  local  que  pertence  à  área  do  Campo  Aberto,  cedida  pelo  Ministério  da  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento para a Prefeitura Municipal de Andradas.

51. ADEGA DO ANGELO DELSOTTO, mais conhecido por Ângelo Módena. Localizava-

se na estrada para o Bairro do Capão do Mel, cerca de 1km depois do Campo da Experiência,

à direita, onde atualmente é a propriedade do José Bosso.

52. ADEGA DO JOÃO TOGNATO, que depois vendeu a propriedade e a adega para o

PROCÓPIO STELA, pai do José Procópio Stela, atual proprietário e que retornou a produção

de uva nesta propriedade em 2007. Localiza-se no Bairro Capão do Mel ou Paiol Queimado.

O Zé Procópio também produz o vinho, mas não aqui, ele colhe as uvas e leva para a Epamig

de Caldas, para processar a uva lá, e depois retorna com o vinho pronto, realizando assim só o

comércio do vinho aqui. E o vinho dele está ficando muito bom...

53.  ADEGA  DOS  DELAVIA,  pai  do  Mário  e  Alcides  Delavia.  Localizava-se  no  

sítio que é deles ainda, no Bairro Bela Cruz.

54. ADEGA DO ALEXANDRE GIARETA, pai do Francisco Giareta. Era uma adega muito

boa e  localizava-se  na  saída  para  Ibitiúra  de  Minas,  no  Bairro  Jardim Muterle.  Também

possuíam na mesma propriedade uma fábrica de corotes.  

55. ADEGA DO AMADEU TONON e PAULO ANDRADE, localizava-se na Vila Santa

Cecília, entre as ruas Profª. Elvira Ansani e Marcelino Guilherme, ficando perto de onde hoje

é o Sindicato dos Ceramistas. 

56. ADEGA DO GUIDO SALVI, era uma adega pequena, localizada no Bairro Jaguari e que

produzia um vinho muito bom. O prédio ainda existe e a propriedade continua com a família,

pertencendo atualmente aos seus filhos Geraldo, João e Afonso Salvi, que até hoje se dedicam

ao cultivo da uva.

57. ADEGA DO ARMANDO TREVISAN. Localizava-se no Bairro Santo Antônio, entre as

Ruas  Prof.  Esmeralda  Atanázio  e  a  Pe.  Mariano  Garzo,  ficando  bem  na  margem  da

canalização do Córrego do Mosquito, onde ainda existe o prédio.

58.  ADEGA  DO ERMÍNIO E  DO SILVIO TREVISAN,  que  depois  ficou  só  para  o

ERMÍNIO  TREVISAN:  localizava-se  na  estrada  da  saída  para  Ibitiúra  de  Minas.  A



propriedade possuía muita uva, área que foi substituída por pastagem. Onde era a adega está

um secador de café, pertencendo atualmente ao Mauro Trevisan.

59. ADEGA DO FERNANDO FOSSA, localizava-se no lado direito da Av. Mário Lanzani,

e além do vinho produzia também bagaceira51. O Fernando, que era sogro do Sebastião de

Campos, vendeu a propriedade para Mássimo Basso, que vendeu para Armando Maganhoto,

que então realizou o loteamento da área. 

60. ADEGA DO JORDÃO MARTINELI, avô do Wenceslau Martinelli, no Bairro Jaguari,

do lado esquerdo, depois da ponte do Rio Jaguari Mirim. A área onde se localizava a adega

atualmente pertence ao Alziro Dutra.

61. ADEGA DO EUGÊNIO ANSANI, localizada no Bairro Projeto Mutirão, entre as adegas

dos Betela e do Étori Zerbeto, citadas como nº 18 e 19 desta relação.

62. ADEGA DO LEOCÁDIO FOSSA, localizava-se próximo de onde é a Praça Joaquim

Lopes, na Vila Caracol.

63.  ADEGA  DO  MELO  ALBERGONI,  que  depois  vendeu  para  ANTONIO

MARTINELLI, pai do Wenceslau Martinelli. Localizava-se na saída para Ibitiúra de Minas,

na Vila Martinelli, depois da ponte. 

64.  ADEGA  DO  GUMERCINDO  FERNANDES,  localizada  no  Bairro  São  José  da

Cachoeira, próximo de onde atualmente é a Igreja da Congregação Cristã no Brasil.

65. ADEGA DO JOSÉ MELQUÍADES,  mais conhecido por Zeca Tomaz, pai do Pedro

Melquíades. Foi construída em 1938 e localizava-se no Bairro Retirinho, antes do Campo de

Futebol do São Cristóvão, na entrada para o Bairro Boa Esperança.

66.  ADEGA  DO  ANTONIO  e  ANGELO  CALEGARI, localizava-se  no  Bairro  Boa

Esperança, onde foi a Fazenda do Nelson Barrizelli.

67. ADEGA DO NENÊ RANZANI: localizava-se no Bairro Jaguari, logo na entrada para os

Vinhos Campino. Vendeu para o FRANCISCO TREVISAN, que num dia de temporal se

machucou muito quando parte do prédio da adega, que estava em péssimas condições, caiu

sobre sua cabeça. Atualmente esta propriedade pertence aos Vinhos Campino (n° 27 desta

relação).

68. ADEGA DO LUÍS NOGARA, mais conhecido por “Vitório Nogara”, pai do Orlando

Nogara.  Localizava-se no Bairro Rochela e atualmente a  propriedade pertence ao Alberto

Borghesi, genro do Orlando Nogara.   

51 Tipo de aguardente produzida a partir da fermentação do bagaço da uva, que sobrou da produção do vinho. 



69.  ADEGA DO JOÃO PASTRE,  localizava-se no Bairro da Rochela,  bem próximo da

Adega  do  LUÍS  NOGARA,  que  foi  o  seu  próximo  proprietário,  passando  então  toda  a

estrutura fazer parte da adega nº 68 desta relação.

70.  ADEGA  DO  ANTÔNIO  STELLA,  pai  do  Modesto,  Pedro,  Penido,  Paulo  Stella.

Localizava-se no Bairro Paiol Queimado, onde também havia um alambique instalado junto a

uma das cachoeiras mais conhecidas de Andradas, a Cachoeira dos Stella.

71. ADEGA DO “VASO”, localizava-se para frente de onde é a vila que fica entre a saída

para São Paulo e São João da Boa Vista, ficando para cima de onde atualmente é a loja da

Treguimar. Eles tinham adega e parreiral e, na época, só tinha a casa deles naquela redondeza.

72.  ADEGA DO ANTONIO FORTE,  pai  do Ico Forte:  localizava-se no Bairro Sete  de

Setembro, pra cima de onde hoje é o Campo de Futebol e o açougue Beloto. Eles tinham

adega e parreiral. 

73.  ADEGA DO HENRIQUE SIMEÃO, pai da Nair Simeão, viúva do Agenor Liparini.

Localizava-se no Bairro Paiol Queimado e ainda pertence à família. 

74.  ADEGA DO FRANCISCO GIARETA: É uma adeguinha pequena e que funciona até

hoje, pois este ano de 2009 ainda comprou 160 arrobas de uvas minhas para fazer vinho.

Localiza-se no Morro da Cava, na saída para o Bairro Palestrina.  

É.., O bom da memória é isso, é saber que se não fossem os meus pais eu não

existiria, alguma coisa eles fizeram... acho isso muito importante! E da mesma forma posso

dizer, se não fosse o João Marcon não existiria o vinho aqui em Andradas. 
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