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Os Buracos do vinho em Florença
Visitar uma cidade de arte italiana é uma experiência fascinante, pois permite que você faça uma viagem entre o passado e

o presente cada vez diferente. Há realmente para se divertir, porque ao lado de prestigiosos museus e igrejas que hospedam

obras comemoradas em todo o mundo, estes lugares extraordinários para a história e a cultura preservam também

OS BURACOS DO VINHO EM FLORENÇA
Home (Https://Www.Vouparaitalia.Com/)
/ Os Buracos Do Vinho Em Florença (Https://Www.Vouparaitalia.Com/Blog/Detalhe/Os-Buracos-Do-Vinho-Em-Florenca)

Y  Blumenau / SC  Ů  (47) 99974-3508 (https://api.whatsapp.com/send?l=pt_pt&phone=5547999743508)

Ů  (47) 99631-8867 (https://api.whatsapp.com/send?l=pt_pt&phone=5547996318867)  � contato@vouparaitalia.com ()

 (https://www.facebook.com/vouparaitalia)  ŧ (https://www.instagram.com/)  Ť (https://www.youtube.com/)
Í (https://www.linkedin.com/)

 (https://www.vouparaitalia.com/)

  

 

 

HOME (HTTPS://WWW.VOUPARAITALIA.COM/) QUEM SOMOS (HTTPS://WWW.VOUPARAITALIA.COM/QUEM-SOMOS) AULAS

AGÊNCIA DE VIAGENS CURSOS (HTTPS://WWW.VOUPARAITALIA.COM/CURSOS)

CIDADANIA ITALIANA (HTTPS://WWW.VOUPARAITALIA.COM/CIDADANIA-ITALIANA)

BLOG (HTTPS://WWW.VOUPARAITALIA.COM/BLOG) CONTATO (HTTPS://WWW.VOUPARAITALIA.COM/CONTATO)



8/10/2020 Os Buracos do vinho em Florença

https://www.vouparaitalia.com/blog/detalhe/os-buracos-do-vinho-em-florenca 2/8

pequenas coisas especiais, como estilos urbanos ou elementos arquitetônicos únicos, incomuns em outros lugares.

 Alguns exemplos? Vagando para Venezia você pode encontrar centenas de "gobbe" ou "pissabraghe" – curiosas

protuberâncias de pedra colocados em cantos escuros para impedir que os criminosos se escondam, mas também para

dissuadir os mal-educados a usar as “calle” e as áreas escuras das igrejas como mictórios.

Em Roma, no entanto, não podemos deixar de notar o exército de dois mil e mais "nasoni", pequenas fontes com torneirinhas

curvas que distribuem gratuitamente água potável por toda a cidade.

Aquelas estranhas aberturas
Uma peculiaridade toda florentina são as "buchette", aberturas arqueadas nas fachadas dos edifícios antigos, muitas vezes

perto do portão de entrada. Ao contrário de “gobbe” e “nasoni”, essas estranhas janelinhas de pedra - pequenas e baixas

demais para olhar de fora e agora em grande parte muradas - mais frequentemente passam despercebidas para os

florentinos e os turistas, ou são sumariamente classificadas como tabernáculos. Parece incrível, porque elas são mais de cem

e principalmente estão à vista nos palácios renascentistas orgulho da cidade, nas ruas percorridas diariamente por hordas

de turistas. Mas como Edgar Allan Poe ensinou, são precisamente as coisas evidentes que estão fora do alcance da maioria!
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Dessas janelas agora em desuso, mas uma vez equipadas com uma porta de madeira, os descendentes das famílias

florentinas mais antigas vendiam, durante séculos, o produto de suas videiras.

Mais exatamente, eram os

trabalhadores na adega do palácio que praticavam a venda direta: em um horário definido se batia na pequena porta, se

perguntava a quantidade do vinho desejado e “vinaio” do conte ou do marquês passava, pela pequena porta, uma medição

de vinho branco ou de "vermelhão" para o comprador na via pública: do produtor ao consumidor!
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O compartimento das “buchette”, não por nada, era alto e largo como um frasco, o típico recipiente de vidro com palha, com

uma pequena barriga e o pescoço comprido, utilizado na Toscana também como medida de vinho, até há pouco tempo.
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