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 A 3ª edição da Vini Vinci, que 

aconteceu em maio nas cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo, reuniu 

50 produtores de 12 países, serviu 

ao público cerca de 300 rótulos e 

trouxe diversos produtores novos 

que ainda não estavam no Brasil. “A importadora é o 

conjunto de produtores que trabalham com ela”, diz seu 

proprietário, Ciro Lilla. “Não é fácil trazer 50 produtores 

ao Brasil e o fato de terem vindo prova a confiança que 

eles têm em nós”, completa ele, que deve inaugurar em 

breve um showroom da Vinci nos Jardins, destinado 

principalmente à degustação e à cultura do vinho.

 O francês Luc Baudet, do Château Mas Neuf, 

foi um dos destaques deste ano. Baudet é enólogo e 

proprietário desta vinícola de Costières de Nîmes, no 

sul do Rhône. Seu estilo reflete o terroir da emergente 

região — são vinhos profundos e frescos, e, segundo 

ele, acompanham bem a cozinha francesa. Um de seus 

bons rótulos é o La Mouvache 2005, macio, sedoso 

e equilibrado. Também excepcional é o Armonió, 

um corte de Cabernet Sauvignon, Merlot e Grenache. 

  Da Itália, vieram grandes nomes, como 

o enólogo Alessandro Cellai, que assina 

os rótulos das propriedades Castellare di 

Castellina, Podere Monastero e Rocca di 

Frassinello, na Toscana, além da vinícola 

Feudi del Pisciotto, na Sicília. Podere 

Monastero, em Castellina in Chianti, é um projeto no qual 

produz dois vinhos excepcionais em escassos 1,5 hectare 

cada um. Os vinhedos foram plantados em 2000 e a primeira 

safra aconteceu em 2006. La Pianeta, um IGT toscano, é 

elaborado com 100% Pinot Nero e traz a tipicidade da casta, 

notas de pimenta, boa estrutura e madeira bem integrada. 

 A Sardenha foi representada por Antonio Argiolas, 

3ª geração da família no comando da vinícola 

batizada por seu avô, de quem herdou, também, o 

nome. Atualmente, a vinícola Argiolas acumula 17 

trebicchieri no Gambero Rosso. Argiolas dedica-se às 

castas nativas da ilha, e contou com GiacomoTachis, 

o criador do Sassicaia, para elaborar seus vinhos. 

O Costera Cannonau di Sardegna 2007 é um 

exemplo desse trabalho. É um tinto à base de Cannonau, 

uma casta da família da Grenache, presente na Sardenha 

há mais de três mil anos: na garrafa, reúne ao mesmo 

tempo potência e delicadeza, elegância e caráter. 

Digno de nota é também seu Turriga Isola Dei 

Nuraghi IGT 2005, macio e longamente persistente. 

Além de finos e elegantes, os vinhos de Argiolas 

destacam-se pela boa relação entre preço e qualidade. 

Outro destaque da Itália foi a presença de Giancarlo 

Guarnieri, da Lanciola, que produz rótulos nas 

regiões de Chianti Colli Fiorentini e Chianti Classico.  

Fazer o novo sem 
descartar o passado
 Outros produtores de prestígio participaram 

da edição 2011. Entre eles, José Manuel Ortega 

Gil-Fournier, que dirige as bodegas O. Founier na 

Ribera del Duero, na Argentina e no Chile; Joan 

Arrufí, proprietário e enólogo da Altavins, da 

DO Terra Alta, na Catalunha, área ainda pouco 

conhecida; e Alvaro Comenge, que em 1999 

inaugurou a Comenge, nova estrela da Ribera del 

Duero e embaixadora da casta Comenge Verdejo.

 Produtores portugueses também marcaram 

presença na Vini Vinci, como a enóloga Joana Cunha, 

que trabalha com Francisco Olazabal na Quinta do 

Mondego, no Dão, e Joaquim Guimarães, da vinícola 

Monte da Ravasqueira, instalada no Alentejo. O 

Quinta do Mondego 2007, apresentado na feira, 

é um corte sedutor de Touriga Nacional, Tinta Roriz, 

Jaen e Alfrocheiro, elaborado à moda antiga: as uvas 

das diferentes parcelas são fermentadas juntas, e 

não em separado. Prova de que se pode fazer uma 

boa novidade sem descartar as tradições do passado. 

 Por falar em tradição, não poderia faltar, entre tanta 

diversidade de estilos, os grandes vinhos da vinícola 

Tondonia, de Rioja. Seu Tondonia Reserva Branco 

1987, complexo e profundo, ainda está inteiro. Outras 

preciosidades foram os champanhes da Henriot, como 

por exemplo, um Henriot Brut Millesimé 1998, 

ainda fresco e cativante, e os belos vinhos doces da 

Tokaji Hétszölö. O Late Harvest Tokaji Hétszölö, 

especialmente, reúne doçura, bela acidez e bom preço. 
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Na página ao lado, Luc Baudet, proprietário e enólogo do Château Mas Neuf. Nesta página, de cima para baixo, Alessandro Cellai,
Antonio Argiolas e Joana Cunha
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