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notícias do vinho

Valette mostra novo Syrah da Neyen O enólogo e produtor francês Patrick Valette,
dono do chateau Rougerie em Bordeaux, é responsável, no Chile, pelos vinhos J.Bouchon e Neyen. Em recente 
passagem pelo Brasil, Valette apresentou a safra 2005 do Neyen, a melhor das três produzidas até agora 
desse moderno e elogiado vinho chileno, que é um corte – em partes iguais na safra mais recente – de Cabernet 
Sauvignon e Carmenère. Mostrou, também, o novo e surpreendente Syrah 2006 Limited Edition by 
Neyen, que, já na safra inicial (da qual, infelizmente para os consumidores, foram produzidas apenas 300 
caixas) se credencia como um dos melhores vinhos feitos no Chile com essa varietal francesa. Valette também 
revelou a Wine Style detalhes do novo e ambicioso projeto que está desenvolvendo no Chile (ver a seção Projeto, 
nesta edição). Casa do Porto – www.casadoportovinhos.com.br

Espanha é o foco da CultVinho Nova importadora focada exclusivamente em vinhos
espanhóis, a CultVinho nasceu do improvável encontro de uma psicóloga brasileira, Sandra Faragó 

Magrini, com um executivo português, Armando José de Sousa Gaspar, que passou boa parte de sua 
vida profissional na Alemanha. A paixão do casal pelo vinho espanhol é fruto dos quatro anos em

que viveram na Espanha, no período em que Armando comandou as operações da Mercedes-
Benz no país. Encerrada a missão, com a aposentadoria de Armando, decidiram morar no 

Brasil e abrir a CultVinho, cujos primeiros lançamentos já estão no mercado. Até o final 
do ano, serão quase 80 rótulos de 18 produtores das principais regiões vinícolas do país. O 
foco, segundo Armando, são vinhos “tradicionais, mas inovadores”, a maioria de pequenos 

produtores de alta qualidade. O lote inicial, com rótulos de duas das mais prestigiadas 
denominações de origem espanholas, Rioja Alavesa e Ribera del Duero, é um bom cartão de 

visitas. Dele fazem parte, entre outros, o Abadia de San Quirce Crianza 2006, 
elegante e delicado, de corpo médio, boa acidez e muito boa persistência; o Erial TF 

(Tradicion Família) Reserva 2006, da bodega Epifanio Rivera. Feito com uvas 
Tinto Fino (Tempranillo), antes vendidas para a Vega Sicília, é um vinho exuberante e de 

muita classe; e o excepcional, até pela pequena produção, Trasnocho 2005, do produtor 
Remirez de Gamuza, um vinho conceito, em estilo moderno. Intenso, potente, superconcentrado 

e longo exibe impressionante estrutura tânica, mas os taninos são muito finos e maduros. 
Certamente tem grande potencial de guarda. Vale a pena destacar a preocupação da empresa 
com a conservação dos vinhos que investiu em minifurgões climatizados para entregá-los aos 

clientes nas condições ideais. CultVinho – www cultvinho.com

A volta de um velho conhecido Os vinhos da tradicional (e, ao mesmo tempo, inovadora) vinícola 
Robert Mondavi, ícone do Napa Valley e parada obrigatória em qualquer visita à região, estão novamente 
disponíveis no mercado brasileiro, pelas mãos da Inovini, a recém-criada divisão de vinhos finos da importadora 
Aurora. É um retorno auspicioso, tanto pela importância da Mondavi como pela ainda limitada presença
de vinhos norte-americanos no mercado brasileiro. Entre os vários vinhos do extenso portfólio da Mondavi que 
já estão à venda, merece menção, obviamente, o carro-chefe da vinícola: o emblemático Robert Mondavi 
Napa Valley Cabernet Sauvignon 2006, um corte de Cabernet Sauvignon (80%), completado 
por Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot e Syrah. Intenso e potente, faz jus à fama do Napa 
como um dos melhores terroirs do mundo para a CS. Macio, elegante e muito sofisticado, exibe aromas de frutas 
perfeitamente maduras, mescladas a notas balsâmicas, de chocolate e de fino couro. Outro “clássico” norte-
americano que também chegou é o Robert Mondavi Private Selection Zinfandel 2005, que cativa 
pela boca “quase doce”, resultado de muita fruta madura, muito álcool e acidez não muito alta, típica dos 
vinhos feitos com essa varietal e muito apreciada por legiões de enófilos. 
Aurora/Inovini - www.aurora.com.br 
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Vinhos de Mauricio Lorca estão de volta Os vinhos do excelente enólogo
e produtor argentino Mauricio Lorca estão de volta ao mercado brasileiro, pelas mãos
da importadora Vinho Sul. Dentre os que foram apresentados pelo próprio Lorca, em recente 
visita ao Brasil, não faltam opções interessantes tanto em brancos como em tintos. Até por 
não ser muito comum na Argentina, merece destaque o bom Viognier 2008, um branco 
que ganhou complexidade, sem perder suas características notas florais e de frutas como 
peras e pêssegos brancos, com um estágio bem balanceado em barricas novas de carvalho 
frances (apenas 40% do lote a apenas por seis meses). Para garantir o equilíbrio entre 
acidez, frescor e estrutura, Lorca explicou que colhe todos os brancos (ele também produz 

um bom Torrontés de La Rioja) em duas datas distintas – um pouco mais cedo e um pouco mais tarde. Entre 
os tintos que estão no Brasil, há um corte de Malbec e Syrah que, além de gostoso e fácil de beber (redondo 
e muito macio em boca), oferece muito boa relação preço/qualidade. Mas os destaques foram dois Reserva: 
Syrah 2006 e Malbec 2005. São vinhos elegantes, quase delicados, com ótima acidez, muita fruta e 
taninos muito finos. O Syrah, cujo único defeito é uma ponta de álcool a mais, indica, inclusive, que essa uva, 
que já provou seu valor no Chile, também tem grande potencial na Argentina. Lorca contou que chegou a passar 
no exame para cursar medicina, antes de escolher a carreira de enólogo. É impossível saber se a Argentina perdeu 
um grande médico, mas pode-se afirmar que os amantes do vinho certamente saíram ganhando com essa decisão, 
que, na época, segundo ele, causou grande desgosto a sua mãe. Vinho Sul – www.vinhosul.com

I Balzini Green Label resgata corte tradicional da Toscana O novo lançamento da
vinícola-boutique toscana I Balzini vai ao encontro da tendência de se produzir vinhos modernos e acessíveis,
com castas tradicionais da região: o I Balzini Green Label. Para apresentá-lo (e também safras mais 

antigas de seus produtos ícones, o I Balzini White Label e I Balzini Black Label), esteve no Brasil a 
proprietária da vinícola, Antonella D’Isanto, uma das mais dinâmicas personalidades da Toscana. O I Balzini 

Green Label surpreende desde a abertura da garrafa, que é dotada da sofisticada tampa de vidroVino Lock, que 
cumpre seu papel com segurança e eficiência. Em sua composição, entram a consagrada Sangiovese e a distinta 

Mamolo, vinificadas em baixa temperatura e sem uso de madeira, o que resulta num vinho de cor intensa e 
aromas delicados de frutas maduras mescladas a deliciosos toques florais. Na boca, é um vinho de médio corpo, com 

refrescante acidez, textura macia e ótima persistência. Segundo Antonella, trata-se de um vinho para o dia-a-dia 
(inclusive no preço), fazendo ótima companhia para pizzas, massas, carnes leves, aves e queijos delicados.

Casa Flora - www.casaflora.com.br/ Porto a Porto - www.portoaporto.com.br 

Seghesio, uma família a serviço
da Zinfandel A Zinfandel, que produz um dos

vinhos mais populares dos Estados Unidos, chegou 
à América de barco, primeiro em Nova York, de onde 

foi levada para San Francisco, por volta de 1850. 
Hoje, sabe-se que sua origem é a Croácia, onde 

tinha um nome quase impronunciável (Crljenak 
Kastalanski), e que fazia parte da coleção de uvas 
cultivadas nos domínios do império austro-húngaro. 

Quem deu essas informações, em recente visita ao Brasil, foi Camille Seghesio, 
cuja família se especializou em vinhos dessa uva (ver WS nº 18), que é prima-

irmã da Primitivo italiana. Ela explica que, quando seu avô chegou aos 
Estados Unidos, a Zinfandel era a variedade mais plantada na Califórnia 

e que os vinhos feitos com ela eram muito apreciados pelos mineradores de 
ouro. A explicação talvez esteja na combinação de muita fruta e álcool, que 

os torna macios e quase doces em boca. Os produzidos pela Seghesio, que 
Camille, diretora de exportação da vinícola, apresentou em degustações no 

Brasil, oferecem muito mais. Além de macios, são muito equilibrados em boca, 
a ponto de praticamente não se perceber o álcool a mais. É o caso, por exemplo, 

do elegante e sutil Old Vine Zinfandel 2006 (15,6%), feito com uvas 
provenientes de vinhedos com idade média em torno dos 90 anos.

Mistral – www.mistral.com.br

A vinícola de um vinho só Criar uma vinícola para produzir um único 
vinho pode parecer um luxo, mas não quando os proprietários são dois poderosos 
grupos empresariais: Barão Benjamin de Rothschild e Laurent Dassault
(grupo Dassault, fabricante dos caças Mirage usados pela FAB). O vinho em 
questão é o Aguaribay Malbec 2007 que, pelo menos por enquanto,
é produzido na Flecha de los Andes, que pertence aos mesmos proprietários e 
integra o projeto Clos de los 7. Dessa segunda safra do Aguaribay foram 
produzidas 80 mil garrafas (a meta é chegar a 200.000), com uvas provenientes 
de vinhedos em La Consulta e Vistaflores (atualmente, 30% ainda são compradas 
de terceiros). Apenas 40% do vinho passa por barricas (70% novas e obviamente 
francesas), para preservar seu caráter frutado. O Aguaribay é um típico 
Malbec argentino, com aromas de frutas como ameixas e cerejas e leve floral, 
típicos da variedade, além de uma ponta de álcool que pica o nariz. Na boca, 
mostra boa acidez e corpo médio, com final quase doce por conta da fruta madura
e dos 14% de álcool. Como a maioria dos Malbec argentinos, é gostoso e fácil
de beber, mas um pouco mais leve e suave em boca, em que pese o aporte
de 2 a 3% de Tannat. Em tempo: Aguaribay é o nome em guarani de uma 
árvore muito comum na região de Mendoza, cujos frutos são usados em infusões.
Ana Import – www.anaimport.com.br
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Vinho da Copa já está
no Brasil Já estão à venda 
no Brasil os vinhos criados 
especialmente para a Copa 
do Mundo de 2010, na 
África do Sul. Eles foram 
produzidos pela Nederburg, 
tradicional vinícola daquele 
país, integrante da Distell e 
representada no Brasil pela 
Casa Flora/ Porto a Porto. 
Os vinhos Nederburg 
Twenty10 tem roupagem 
diferenciada e selo  holográfico, concebido pela FIFA para identificar os 
produtos oficialmente licenciados por ela. Chegaram ao Brasil as três versões do 
Twenty10: um branco delicado e frutado, baseado na uva Sauvignon Blanc; 
um delicado rosé e um potente tinto, encorpado e concentrado, à base de Cabernet 
Sauvignon. O cenário escolhido para o evento de lançamento não poderia ter sido 
mais apropriado: o Museu do Futebol, que funciona no estádio Paulo Machado de 
Carvalho, em São Paulo. Casa Flora - www.casaflora.com.br 

Frescobaldi mostra vinhos e planta de vinícola de 1894 
Representando a 29ª geração da família, esteve no Brasil para apresentar as novas 
safras de seus vinhos, agora representados no país pela importadora Grand Cru, 
o decano Ferdinando Frescobaldi. A empresa de sua família, que produz vinhos 
há 700 anos, é, hoje, um grupo de grande prestígio, com vinhedos e vinícolas 
em diferentes regiões e denominações da Itália. Além da própria Marchesi 
Frescobaldi, Luce della Vita (que, no início, tinha Robert Mondavi como sócio), 
em Montalcino, e Tenuta Dell’Ornellaia, em Bolgheri, todas na Toscana; Conti 
Attems, no Friuli, e muitos outras. Em sua vibrante apresentação na Associação 
Brasileira de Sommeliers-SP, Ferdinando cativou a plateia com deliciosas histórias 
da família, inclusive uma que surpreendeu a todos os presentes: a exibição da 
planta original da vinícola Castello di Pomino, de 1894, que mostrou ter sido ela 
foi a primeira do mundo a funcionar por gravidade, com os tonéis de fermentação 

no 1º pavimento e as barricas no térreo. Ou seja, quem pensa que se valer da gravidade para evitar o uso de bombas é algo 
novo e revolucionário, está mais de um século atrasado. Da degustação conduzida por Ferdinando vale destacar dois ótimos 
vinhos: o Castelgiocondo 2004, da Tenuta di Castelgiocondo, em Montalcino, um Brunello classudo, com aromas de 
frutas escuras maduras, toques de couro e tostado, taninos (surpresa!) finos e maduros, boa fruta, com corpo e persistência 
médios e retro-olfato elegante; e o Montesodi Riserva 2005, um Chianti Rufina de vinhedo único (no caso, o vigneto 
Montesodi), muito típico, com acidez refrescante, taninos de boa textura ainda bem presentes, corpo médio e final também 
elegante. Grand Cru - www.grandcru.com.br 

Sangiovese é novidade da Errazuriz
Com a presença da enóloga Soledad Meneses, a Viña 

Errazuriz apresentou os novos vinhos à venda no Brasil. 
Chamou a atenção, pelo inusitado corte que apresenta, o
The Blend 2006, proveniente do Vale de Aconcágua.

Nele, a italiana e muito pouco habitual no Chile Sangiovese 
é majoritária (40%), mesclada às francesas Petit 
Verdot (25%) e Cabernet Franc (20%) e à 

“chilena” Carmenère (15%). O resultado, bastante 
interessante levando-se em consideração que são uvas 

de difícil maturação, é um vinho potente e escuro, 
com destacada acidez e muita concentração de sabor. 
Ainda jovem, precisa de alguns anos de guarda para 

integrar melhor os elementos. A outra atração foi o 
La Cumbre Shiraz 2005, ícone chileno que 
justifica plenamente sua fama. Intenso, potente e 

com o inequívoco DNA de vinho do Novo Mundo, é 
um vinho hedonístico, que seduz pela maciez e pela 

imensa concentração de aromas e sabores. 
Vinci - www.vincivinhos.com.br



Em suas planícies de campos verdes a perder de vista, o Alentejo sustenta uma 
história marcada por séculos de tradição, materializada em castelos, ruínas, vilas 
romanas e sabores que conquistaram o mundo. O vinho e o azeite Monsaraz 
trazem ao paladar a memória gustativa que formou legiões de apreciadores. Um
azeite delicado e de superior qualidade, com aroma suave e fresco de amêndoa, 
característica própria da variedade "galega" e em ótimo estado de maturação. Um 
vvinho produzido com uvas cultivadas nos arredores das povoações do Alentejo,
ocupando hectares privilegiados em suas condições de clima e solo, parecendo 
transpirar em seu bouquet e sabor as belezas de uma região sem igual. 
Monsaraz, tradição e prazer que não saem da memória.

O exército romano
não sucumbiu a nenhum
outro. Mas se rendeu a 
estes prazeres.  

 Monsaraz

www.portoaporto.com.br
(41) 3018-7393

www.casaflora.com.br
(11) 3327-5199

Lagarde x Torres, tradição em dois estilos
As bodegas Lagarde, da Argentina, e Torres, da Espanha, têm pouco 
em comum, afora o fato de serem tradicionais produtores de vinho em 

seus respectivos países e de serem, ambas, empresas familiares. Um 
terceiro ponto em comum é o fato de que, no Brasil, são representadas 
pela mesma importadora, a Reloco, que teve a boa idéia de promover 

uma degustação conjunta dos vinhos, na presença de Enrique 
Pescarmona, presidente da Lagarde. A degustação ganhou maior relevo 

pelo fato de ter sido conduzida por Dirceu Vianna Jr., único Master 
of  Wine brasileiro. As diferenças entre novo e velho mundo ficaram 

evidentes já nos dois únicos brancos apresentados, um de cada vinícola: 
Viognier 2009, da Lagarde (Pescarmona contou que se apaixonou 
por essa uva ao provar um vinho feito com ela, em companhia de sua 

esposa, num restaurante em Zurich e que, por isso, a Lagarde foi 
pioneira em cultivá-la na argentina); e Viña Esmeralda 2008, 

da Torres. Não pela qualidade em si, mas pelo fato de que, enquanto o primeiro tem 14,5% de álcool, o segundo 
tem apenas 11,5%, que, somados aos 7,8 gramas de açúcar residual, o tornam, inclusive, uma excelente opção de 

vinho branco para aperitivo. O Viognier certamente se dará melhor com comida. Dos tintos que foram apresentados, 
a Lagarde brilhou com o Henry nº 1 Gran Guarda 2006, vinho que carrega no rótulo a responsabilidade de 
ter como nome o apelido pelo qual o dono da vinícola é chamado por sua esposa, Lucy. Corte de Cabernet Franc 
(40%), Syrah (30%) e Malbec (30%), o Henry é um vinho encorpado e longo, quase um “blockbuster”, que 
ficará ainda melhor daqui a dois ou três anos. Embora mais elegante do que potente, também o Mas La Plana 

Cabernet Sauvignon 2005 da Torres, vinho que, em outra safra, chegou a bater, em degustação às cegas, 
grandes tintos de Bordeaux, se beneficiará com mais um ou dois anos de guarda. Reloco - www.reloco.com.br
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Viña Amália mostra bom espumante O jovem Adolfo Basso pertence 
a uma família, genovesa de origem, ligada ao vinho argentino há mais de oitenta 
anos. Seu bisavô, de quem herdou o nome, era um dos sócios da vinícola Santa 
Ana, vendida depois para a chilena Santa Carolina. Após a venda, seu pai, Carlo, 
comprou e reconstruiu uma pequena vinícola, batizada de Viña Amália, nome de 
um antigo vinhedo da família. Adolfo, que é enólogo, veio ao Brasil apresentar os 
vinhos, importados pela All Wine, de Curitiba. São 10 vinhos diferentes, todos 
de pequena produção. O carro-chefe é o Carlo Basso Signature Blend, 
um corte, como o nome já indica, de Malbec (50%), Cabernet Sauvignon 
(25%), Petit Verdot (15%) e Syrah (10%). Mas a maior surpresa, inclusive 
pela boa relação preço/qualidade, ficou por conta do espumante rosé Viña 
Amália Extra-Brut 2006, gostoso corte “champenois” de Pinot Noir 
(80%) e Chardonnay (20%), com aromas delicados de frutas vermelhas 
(morangos/framboesas), boa acidez e frescor em boca. Como curiosidade, vale citar 
o Viña Amália Vendimia Tardia 2007, em cujo corte, além de Viognier 

e Sauvignon Blanc, entra também a rara Sauvignon Gris. All Wine  (41) 3527-7307. 
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Espaço Krug, um raro privilégio Desde setembro, os apreciadores do inigualável champanhe
Krug contam com um exclusivo, sofisticado e elegante espaço para degustar o precioso espumante, devidamente 
acompanhado pelas criações do consagrado chef  Tsuyoshi Murakami, no premiado restaurante Kinoshita, em

São Paulo, referência obrigatória em culinária japonesa no Brasil. Murakami introduziu no país a kappo cuisine,
que combina sabores, aromas e texturas exóticas, que se harmonizam perfeitamente com a Krug, em seus

diferentes estilos. São Paulo será a quinta cidade do mundo a contar com tal espaço – as outras são Berlim,
Hong Kong, Londres e Las Vegas. Além da refinada gastronomia, outros detalhes tornarão a experiência

ainda mais interessante. As taças, próprias para a degustação, foram trazidas diretamente da França.
Na decoração, foram usados elementos Krug, 

seguindo o padrão dos demais espaços.
As almofadas são em seda dourada e as louças, 

verdadeiras obras-de-arte, vieram do Japão. 
A sequência de pratos será apresentada por 

uma gueixa e grupos de seis ou doze pessoas 
poderão compartilhar os certamente mágicos e 

inesquecíveis momentos passados nesse espaço.
O mais importante: serão servidos os champanhes 

Krug Grande Cuvée e Krug Rosé.
Para reservas: (11) 3849-6940.

Krug - www.krug.com 

Marimar Torres honra tradição familiar Algumas
personalidades do mundo do vinho realmente merecem a fama que as 
precede! É o caso de Marimar Torres, legítima representante da tradição 
vitivinícola iniciada por Dom Miguel Torres, na Espanha. De forma 
independente, ela desenvolveu projeto pessoal do outro lado do Atlântico, 
nos vinhedos do Marimar Estate, que se estende por 33 hectares no 
Russian River Valley e 72 hectares em Sonoma Coast. Os vinhos que 
apresentou em recente passagem pelo Brasil (dois Chardonnays 
e três Pinots Noir) foram obtidos por meio de técnicas de cultivo 
orgânico e tratados com preparações recomendadas pela biodinâmica. 
E impressionaram por seu caráter e personalidade, destacando-se o 
Chardonnay Russian River Acero 2007, verdadeira explosão 
de frutas frescas, com acidez esfuziante e deliciosa. Entre os Pinot 
Noir, vale destacar o Dom Miguel 2003, que apresentou maciez 

surpreendente, num vinho já evoluído e complexo, com aromas terciários e taninos quase resolvidos. Também merece 
registro o Cristina 2005, muito mais potente que o anterior, mostrou potencial de guarda por, pelo menos, mais 
5 a 10 anos. Reloco – www.reloco.com.br
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Importadora Mercovino aumenta portfólio com Can Bonastre Localizada no
Penedés, a Can Bonastre começa a ter seus vinhos distribuídos no Brasil pela Mercovino, de Ribeirão Preto. 

Representada por Gloria Valles, neta do empresário que comprou a finca cujas origens vão ao século 11, a vinícola 
chega referendada pelo excelente Can Bonastre Branco 2007, considerado um dos melhores da região, 

produzido com as uvas Xarelo e Chardonnay. O vinho possui aroma intenso de fruta madura, baunilha e  
ataque sedoso, com boa acidez e persistência. Um dos vinhos mais elogiados do painel foi o Pinot Noir 2007, 
um vinho em estilo Novo Mundo, que exibe tipicidade de aromas e sabores. Mercovino - www.mercovino.com.br  

O. Fournier colhe  frutos no Chile Jose Manuel Ortega,
o incansável divulgador e proprietário da vinícola O. Fournier, começa
a ver resultados no seu projeto mais especial, sua vinícola no Chile.
Os vinhos do Chile apresentados em sua recente visita ao Brasil, a convite 
da Vinci Vinhos, pertenciam à linha Centauri, ambos da safra 2007.
O Centauri Sauvignon Blanc é muito típico, com toques 
herbáceos e minerais, boa presença de fruta e acidez. Já o Centauri 
Blend, composto por 40% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot 
e 30% Carignan, tem boa complexidade aromática, com certa 
austeridade na boca, que tende a se resolver com o tempo.
Vinci -  www.vincivinhos.com.br

Wines of Argentina promove 12ª degustação Em eventos 
realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Wines of  Argentina
promoveu a 12ª degustação anual de vinhos de diferentes produtores daquele 
país. Como a maioria deles (nomes como Finca Flichman, Nieto Senetiner, 
Trapiche, Valentin Bianchi, Zuccardi e outros) são presenças já bastante 
conhecidas no mercado, a novidade ficou por conta dos poucos que ainda
estão em negociação com eventuais representantes. Caso da Xumek
(“Sol Huarpe”), que mostrou um gostoso Chardonnay e o Reserva 
Xumek 2006, um bom corte, em partes iguais, de Malbec e Syrah. 
Outra que está procurando importador no Brasil é a Melipal, cujos vinhos
(em especial os Malbec) foram destacados por Wine Style no suplemento 
especial sobre os vinhos da região de Mendoza, que acompanhou a edição
nº 21. Wines of  Argentina – www.winesofargentina.com.ar



Desperta o tango
    que há em 
   você.

Almadén agora é da Miolo A compra da Almadén pelo Miolo Wine Group (nova denominação da
empresa gaúcha), anunciada recentemente, é um marco na indústria vitivinícola brasileira. A Almadén foi um 

investimento pioneiro de um poderoso grupo multinacional de bebidas (National Distillers, depois Seagram) no então 
nascente mercado brasileiro de vinhos finos. Ela se implantou na até então inexplorada, em termos vinícolas, região 

da campanha gaúcha, fronteira com o Uruguai, mais precisamente em Santana do Livramento. Em pouco tempo, 
tornou-se referência no incipiente mercado brasileiro de vinhos. Para não poucos consumidores, foi a porta de entrada 

nesse mundo. Com o tempo, a Seagram se desinteressou pelo negócio, que acabou sendo vendido para a Pernod 
Ricard, em 2001, e agora para a Miolo. Embora a Almadén viesse perdendo terreno no mercado, até por falta de 

investimentos em marketing, a marca ainda é bastante conhecida. Além disso, a venda incluiu, além da unidade 
de produção em Santa do Livramento, aproximadamente 1.200 hectares de vinhedos. Com a compra, segundo se 

comenta no mercado, a Miolo alcançará dois objetivos: posicionar a marca Almadén como entrada de gama, para 
fortalecer sua presença nesse segmento, e, provavelmente, assumir a liderança do mercado nacional de vinhos.

Miolo – www.miolo.com.br

Porto a Porto e Casa Flora inauguram filial
em Porto Alegre Com a presença de seus principais executivos
e proprietários, respectivamente Pedro Oliveira e Junior Carvalhal,
as tradicionais importadoras Porto a Porto e Casa Flora inauguraram 
a nova filial de Porto Alegre, o que vai facilitar a distribuição de seus 
ótimos produtos nesse importante estado. A inauguração marca a nova
fase das empresas, visando aumentar ainda mais sua participação,
que já é bastante expressiva, no mercado brasileiro de vinhos finos

e alimentos de alta qualidade. Confirmando a importância do evento, o diretor de exportações de Carolina
Wine Brands, Juan Molina, fez questão de estar presente, na companhia de Fernando Oliveira, também diretor
da Porto a Porto. Segundo nos disseram Junior e Pedro, os planos futuros das importadoras são bastante ambiciosos
e quem vai ganhar com isso são os cosumidores de todo o Brasil. (na foto: Juan Molina, Junior Carvalhal, 
P edro Oliveira e Fernando Oliveira) Porto a Porto - www.portoaporto.com.br
Casa Flora - www.casaflora.com.br

Agradáveis surpresas com a Le Pupille Localizada na DOC Morellino di Scansano,
em Maremma, sul da Toscana, a Le Pupille tem conquistado inúmeros “tre bicchieri” da revista italiana 
Gambero Rosso. A convite da Vinci, seu enólogo Sergio Bucci visitou o Brasil  para mostrar seus
ótimos vinhos. Começamos com o Pelofino IGT 2007, um corte de Syrah, Sangiovese, Cabernet
Franc e Cabernet Sauvignon, com boa complexidade de aromas e a acidez típica dos vinhos italianos.
O Morellino di Scansano 2007 possui predominância de Sangiovese, e toques de Malvasia 
Nera e Alicante. É um clássico da região. O Morellino Poggio Valente 2005, um corte de 
Sangiovese e Alicante é um “cru” da região, com as uvas provenientes de um vinhedo com o mesmo 
nome, com extensão de 12 hectares. Encorpado e elegante, não fica muito atrás do clássico Saffredi
IGT 2005, um ícone que justifica a fama. Vinci - www.vincivinhos.com.br
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APRECIE COM MODERAÇÃO

www.interfood.com.br
(11) 2602-7266

Brunello di Montalcino 
Ugolaia 2003 - DOCG
Robert Parker: 93 pontos
Wine Spectator: 90 pontos

Brunello di Montalcino 2003 - DOCG
Robert Parker: 90 pontos

Guia DueMilaVini: 5 grappoli

Rosso di Montalcino 
2005 - DOC

Gambero Rosso: 2 Bicchieri

MAIS QUE UMA IMPORTADORA DE VINHOS.
UMA SELEÇÃO DE GRANDES CLÁSSICOS.
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CURSOS: BÁSICO DE VINHOS E DE PAÍSES.
Ligue para ABS-SP (11) 3814-7853/ 3814-1269 ou acesse www.abs-sp.com.br

“Marketing de Vinhos” é curso inédito na ABS-SP Com o objetivo de capacitar e orientar 
profissionais a compreender a essência do mercado do vinho, a ABS-SP abre inscrições para o curso “Marketing 
de Vinhos”. O curso é destinado a profissionais que atuam (ou pretendem atuar) nos diversos segmentos da área: 
importadoras, supermercados, varejos especializados, consultorias, além de produtores que terão amplas condições
de analisar as estratégias de marketing (auxiliando na tomada de decisões e na criação de ferramentas de 
comunicação e de vendas), e desenvolver planos de ação específicos para o mercado, potencializando seus resultados 
e sua produtividade. Os tópicos do curso serão: princípios básicos do marketing/ marketing de vinhos; o ambiente 
empresarial nacional e internacional; o produtor: “adicionando valor ao vinhedo”; o papel dos intermediários 
(representantes e distribuidores); vendas ao varejo: ponto de vendas, lojas especializadas e e-commerce; construindo 
a marca; o consumidor de vinhos no Brasil: estilo de vida e hábitos de compra; eventos de vinho e propaganda, 
publicidade e publicações. Com vagas limitadas e duração de 12 semanas, o curso terá como coordenador o profissional 
Túlio Rodrigues que atua nas áreas de vendas e marketing desde 1990, em empresas como AmBev, AMC (Espanha 
e Portugal) e Motorola. Graduado em Publicidade e Propaganda pela PUCC , tem pós-graduação em Comunicação 
e Marketing pela ESPM, além de cursos de especialização nos Estados Unidos e MBA na Espanha. As aulas serão 
ministradas às terças-feiras, com início previsto para fevereiro de 2010. As inscrições já estão abertas e podem ser 
feitas diretamente na secretaria da ABS-SP, pelo telefone (11) 38147853. ABS-SP - www.abs-sp.com.br

Vinho e Sexualidade, aprecie sem moderação Esse é o slogan do novíssimo website de Gerson 
Lopes, conceituado ginecologista e sexólogo, além de apaixonado por vinhos, colunista do jornal “O Estado de 
Minas” e colaborador de Wine Style. Para Gerson, “prazer e felicidade, sexo e vinho são combinações perfeitas”. 
Alguém duvida? Os interessados em conhecer as ligações entre esses dois grandes prazeres da vida devem acessar 
www.vinhoesexualidade.com.br e se cadastrar para receber, gratuitamente, uma newsletter mensal, com dicas de 
vinhos, divididos em BB (bons e baratos, até 50 reais) e PP (de grande relação preço-prazer, 51 a 105 reais), dicas 
sobre Enogastronomia (a arte de combinar vinho e comida), Enoturismo (viagens, restaurantes, vinícolas e lojas para 
comprar vinho), Educação Sexual de filhos na infância e adolescência, Mentiras e Verdades sobre Sexo, entre outros 
assuntos muito interessantes. O website ainda conta com colaboradores de alto nível, como o consagrado sommelier 
Guilherme Correa, que dará dicas de Enogastronomia, e o médico e atual presidente da ABS-SP, Gustavo Andrade
de Paulo, que assinará uma seção de Vinho e Saúde, assunto que domina como poucos, como comprovam
seus ótimos artigos publicados desde a primeira edição de Wine Style. Confira...

Freixenet lança kit para fim de ano Com a proximidade das festas de fim
de ano, a Freixenet, maior produtor mundial de espumantes, está lançando dois “kits”

promocionais. Cada um vem com duas garrafas de suas duas variedades de cavas mais populares 
Cordón Negro e Carta Nevada, acompanhadas de duas taças de cristal. Também é 

possível compor um kit com uma garrafa de cada tipo. O preço sugerido de venda é 120 reais. 
Preebor Company do Brasil – www.preebor.com.br
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