
 

Lançamento

	 O	caminho	que	levou	o	português	Manuel	Louzada,	38	anos,	à	posição	de	dire-

tor	de	Enologia	da	Terraza	de	los	Andes,	que	integra	as	operações	do	grupo	LVMH	

na	Argentina,	é	no	mínimo	curioso.	O	normal	seria	que,	hoje,	estivesse	trabalhando	

na	Bairrada,	na	Caves	Messias,	tradicional	produtora	da	região	e	também	de	vinho	

do	Porto,	que	pertence	à	família	de	sua	mãe.	Tanto	que	o	primeiro	vinho	que	pro-

vou,	ainda	garoto,	foi	um	espumante	da	Bairrada,	em	companhia	do	avô	materno,	

que	sempre	o	levava	para	visitar	a	adega	e	os	vinhedos	da	Messias.	Aos	14	anos,	sua	

vida	sofreu	a	primeira	grande	mudança.	A	família	se	mudou	para	a	Espanha,	país	

onde estudou, casou (com uma espanhola) e onde nasceram seus dois filhos mais 

velhos	 (a	 mais	 moça	 nasceu	 em	 Mendoza,	 onde	 vive	 hoje).	 De	 volta	 a	 Portugal,	

Louzada	foi	trabalhar	na	Estação	Vinícola	da	Bairrada,	mas	não	por	muito	tempo.	

Embora	pensasse	em	ingressar	na	empresa	da	família,	achou	que,	antes,	deveria	ter	

uma experiência profissional fora dela. Ao responder a um anúncio que procurava 

um	enólogo	para	trabalhar	no	Douro,	foi	parar	na	Rozès,	conhecido	produtora	de	

vinho	do	Porto,	empresa	que,	na	época,	integrava	o	portfólio	da	LVMH.	Em	1999,	

o	grupo	vendeu	a	Rozès,	para	se	concentrar	na	produção	de	champanhes	e	espu-

mantes.	 Louzada	 foi,	 en-

tão,	convidado	a	trabalhar	

na	 Chandon	 argentina,	

inicialmente	 na	 área	 de	

espumantes.	 Dois	 anos	

O pOrtuguês Manuel lOuzada, diretOr de enOlOgia
da terraza de lOs andes, esteve nO Brasil para MOstrar
O AfincAdo TArdio, uM vinhO cuja história é tãO curiOsa 
cOMO a que trOuxe O própriO lOuzada de pOrtugal
para traBalhar na argentina Por 	guiLHERME	VELLOsO

do Jurançon
  ao Vale de uco

depois	de	chegar	ao	país,	passou	para	a	Terrazas,	ope-

ração	que	a	Chandon	iniciara	no	início	da	década	de	

90,	com	o	objetivo	de	produzir	vinhos	tranqüilos,	va-

rietais,	com	uvas	de	vinhedos	de	sua	propriedade	nas	

melhores	zonas	de	Mendoza,	como	Perdriel,	Vistalba	

e	 Tupungato.	 Para	 abrigar	 a	 nova	 operação,	 o	 gru-

po	comprou	e	restaurou	uma	antiga	bodega	de	1898,	

construída	em	estilo	espanhol	por	sotero	Arizu,	cuja	

família foi uma das pioneiras da indústria vinícola ar-

gentina.	Atualmente,	Louzada	é	responsável	por	toda	

a	área	de	enologia	da	Chandon	argentina,	excetuando	

o	vinho	 top	da	Terrazas,	o	Cheval des Andes,	 fei-

to	em	parceria	 (e	sob	orientação)	do	famoso	château	

Cheval	Blanc,	de	st-Emilion.

	 Também	curiosa	é	a	história	do	vinho	que	Louza-

da	veio	apresentar	ao	mercado	em	sua	recente	pas-

sagem	pelo	Brasil.	O	Afincado Tardio	é	um	vinho	

doce	 feito	 com	a	uva	Petit Manseng,	 típica	da	 região	

do	 Jurançon,	 nos	 Pirineus	 franceses.	 Consta	 que	 as	

mudas	de	Petit Manseng	foram	introduzidas	em	Men-

doza	por	um	dos	enólogos	da	Chandon,	natural	des-

sa	 região	 da	 França.	 inicialmente,	 foram	 plantados	

dois	 hectares	 na	 finca	 de	 El	 Yaima	 (canal),	 em	 san	

Carlos,	no	vale	de	uco,	a	1.000	metros	de	altitude.	

Mais	 como	 curiosidade,	 já	 que	 o	 vinhedo,	 de	 600	

hectares,	está	plantado	majoritariamente	com	Caber-

net Sauvignon,	Chardonnay	e	Malbec.	A	Petit Manseng	é	a	

última a ser colhida, em geral em fins de abril ou no 

início	de	maio,	depois	da	própria	Cabernet Sauvignon,	

o	que	justifica	o	nome	“tardio”.	A	primeira	safra	co-

mercializada	foi	a	de	2003.	Atualmente,	a	Chandon	

tem	quatro	hectares	plantados	com	Petit Manseng,	mas	

a	 produção	 ainda	 é	 pequena,	 de	 aproximadamente	

3.500	litros	por	safra,	até	porque	ela	é	uma	varieda-

de	 que	 apresenta	 baixo	 rendimento.	 Em	 parte	 por	

isso	em	parte	por	ser	vinho	doce	original	e	de	ótima	

qualidade	(ver	quadro),	o	preço	de	R$	130,	a	garrafa	

de	375	ml,	que	será	cobrado	pelo	Afincado Tardio 

2004,	 à	 venda	 no	 Brasil	 a	 partir	 de	 setembro,	 não	

deverá	ser	um	empecilho	para	os	aficionados	por	esse	

tipo	de	vinho,	que	não	são	poucos.

2726

Uma prima-irmã
da albariño/alVarinho?

 a Petit Manseng apresenta duas características 
que a tOrnaM quase ideal para a prOduçãO de vinhOs 
dOces: altOs teOres naturais tantO de açúcar quantO 
de acidez, O que garante uM vinhO excepciOnalMente 
equiliBradO. na argentina, eMBOra cOlhida “tardia-
Mente”, ela nãO precisa ser deixada nO pé para 
passificar, prOcediMentO às vezes utilizadO eM sua 
regiãO de OrigeM, O jurançOn, para cOncentrar O teOr 
de açúcar. registre-se taMBéM que ela nãO é atacada 
pela botrytis. cOMO curiOsidade, alguns pesquisadOres 
acreditaM que a Petit Manseng pOderia ser priMa-irMã 
da alvarinho/albariño.
 O AfincAdo TArdio 2004 que está sendO lançadO nO 
Brasil é ferMentadO eM Barricas de carvalhO francês, 
nOs quais perManece pOr Mais 12 Meses, aléM de seis 
Meses eM garrafa, até ser cOlOcadO nO MercadO. é uM 
vinhO de cOr dOurada, cOM ligeirOs reflexOs verdeais, 
que apresenta BOa cOMplexidade arOMática, cOM 
destaque para Os arOMas de frutas trOpicais cOMO 
Maracujá e Manga rOsa, aléM de nOtas flOrais e de 
frutas secas. na BOca, seu pOntO altO, sOBressai O 
perfeitO equilíBriO entre açúcar (104 graMas pOr 
litrO de açúcar residual, segundO lOuzada, eMBOra 
a ficha técnica MenciOne 87,5), acidez (6,7 g/litrO de 
ácidO tartáricO) e álcOOl (13%). esse cOnjuntO, que 
faz leMBrar uM sauternes, seM a cOncentraçãO 
e cOMplexidade apOrtadas pela BOtrytis, tOrna O 
“tardiO” ótiMO cOMpanhia para fOie gras, queijOs 
azuis Ou MesMO tOrtas de frutas, sOBretudO se 
tivereM cOMO Base pêssegOs Ou daMascOs. certaMente 
justifica incluí-lO entre Os MelhOres vinhOs dOces já 
prOduzidOs na aMérica dO sul.
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