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nicolás catena, o mais importante produtor da argentina,
esteve em são Paulo A convite de Ciro Lilla, da Mistral Importadora, representante

exclusiva da Catena no país, esteve no Brasil o importante produtor argentino Nicolás Catena,

um nome de sucesso internacional. A marca registrada de Catena é a inovação; foi o primeiro

a plantar vinhedos em altitudes elevadas na Argentina, abrindo novas perspectivas para a produção 

vinícola naquele país. Outro fato relevante diz respeito à seleção clonal da malbec desenvolvida

por Nicolás e responsável por boa parte do sucesso desta uva. Na degustação realizada no impecável 

Figueira, foram mostrados vários vinhos das diferentes linhas da empresa, com destaque para

o Catena Alta Chardonnay 2002, o Luca Malbec 2001 e o Catena Alta Malbec 2002.

cheval des andes, um ícone da 
argentina chega ao Brasil

Para marcar a chegada do Cheval des Andes, vinho resultante 

da joint-venture entre o Château Cheval Blanc (Bordeaux) e 

Terrazas de Los Andes (Mendoza), Davide Marcovich, da 

LVMH, recebeu personalidades, jornalistas e formadores de 

opinião no celebrado restaurante D.O.M. de Alex Atala. O 

Cheval des Andes, uma mescla de cabernet sauvignon e malbec, 

provenientes de Mendoza, foi apresentado por seus criadores, 

os enólogos Pierre Lurton (do Cheval Blanc) e Roberto 

de La Mota (Terrazas), que não esconderam dos presentes 

o orgulho que têm de tão importante criação. Todos os detalhes 

sobre o Cheval des Andes você encontrará no site da Artwine, 

em www.artwine.com.br 

Miguel torres chile tem novos vinhos A conceituada empresa espanhola Miguel Torres,

da Catalunha, tem no Chile uma vinícola modelo, onde são produzidos vinhos de grande caráter e personalidade.

Para mostrar estes vinhos, esteve no Brasil o diretor-geral da empresa, Jordi Matas, em almoço realizado

no restaurante A Figueira, em São Paulo. Os grandes destaques foram o estupendo Cordillera 2001, um corte

das uvas cariñena, merlot e syrah, o Maquehua Chardonnay 2003 e o vinho premium da casa,

o Conde de Superunda 2000. A Torres é representada no Brasil pela Reloco, do Rio de Janeiro. 



Benjamim, da nieto senetiner, é apresentado pela casa Flora Buscando preencher um segmento 

importante do mercado, a Casa Flora, tradicional importadora de São Paulo, foi buscar na Argentina uma nova linha de vinhos, 

produzida pela conceituada vinícola Nieto Senetiner, de Mendoza. A linha Benjamim é composta por vinhos das uvas malbec, 

chardonnay, cabernet sauvignon e tempranillo, em varietais puros, muito frutados, bem elaborados e de preço extraordinariamente 

convidativo, que, diga-se de passagem, é o seu maior atrativo, destinados ao consumo diário. A Casa Flora também traz para o Brasil 

os vinhos da linha reserva da Nieto Senetiner, de grande qualidade e ótimo preço.

artwine e Zizitour promovem turismo enológico na argentina e em Portugal A Artwine 

Consultoria de Vinhos e a Zizitour realizarão em 2005 duas interessantes viagens eno-turísticas. A primeira, em junho, será para

a Argentina e em setembro o país visitado será Portugal, ambas com acompanhamento de Arthur Azevedo, consultor da Artwine e 

diretor de Wine Style. Para mais informações e reservas, consulte a Zizitour pelo telefone (11) 5539-4386, ou www.artwine.com.br

icEP e Mundivini mostram novos vinhos portugueses
Em delicioso almoço no Vechia Cuccina, do craque Sérgio Arno, o Instituto para

o Comércio Exterior de Portugal (ICEP) e a empresa Mundivini, de Portugal, mostraram 

alguns vinhos inéditos, que em breve estarão no Brasil, dos produtores Casa de Mouraz 

(Dão), Quinta da Pacheca, Quinta de Mourão e Quinta Dona Leonor, os três últimos

do Douro. Foram degustados vinhos brancos, tintos e do Porto, de extraordinária 

qualidade, como tem sido o habitual dos novos vinhos portugueses.

Uruguai mostra seu novos vinhos no Brasil Em evento promovido 

pelo Instituto Nacional de Vitivinicultura do Uruguai (INAVI),  e realizado no hotel

Unique em São Paulo, os mais representativos produtores do Uruguai estiveram no Brasil, 

para mostrar as safras mais recentes de seus vinhos. O Uruguai vem, nos últimos anos,

se destacando na produção de vinhos finos, em especial os da uva tannat, a varietal 

emblemática do país. Organizado mais uma vez por Cristina Neves Eventos, a mostra 

alcançou um grande êxito, o que pôde ser comprovado pela grande afluência de jornalistas, 

formadores de opinião, sommeliers e enófilos.

Paulo Laureano e Joaquim Madeira trazem novidades 
para a adega alentejana Para mostrar os novos vinhos da Adega Alentejana, 

o empresário Manuel Chicau e sua esposa Roseli organizaram um jantar muito especial 

no Antiquarius em São Paulo, com a presença dos produtores Joaquim Madeira e Paulo 

Laureano. Os vinhos mostrados foram das vinícolas Casa de Sabicos, empresa de Joaquim 

Madeira e de sua esposa Graça, eleitos pela Revista de Vinhos de Portugal como Produtores 

Revelação de 2004 e Eborae Vitis e Vinum, de Paulo Laureano (enólogo do ano de 2004 

também pela Revista de Vinhos) e de sua esposa Tereza. Laureano, um velho amigo

dos brasileiros e nosso em particular, responde pela elaboração em ambas as vinícolas

e o faz com sua habitual competência. Nada menos que 10 vinhos foram degustados,

com os seguintes destaques: Casa de Sabicos Joaquim Madeira 2004, Casa de Sabicos

Avó Sabica 2004, Casa de Sabicos Reserva 2002, Dolium Reserva 2001, Dolium Selectio 

Touriga Nacional 2003 (uma jóia rara, imperdível e já disponível no Brasil) e os dois

ícones do Alentejo, os destacados Mouchão 2001 e Mouchão 2001 Tonel 3 e 4. 

Wines of argentina realizou a 8ª Mostra dos vinhos 
argentinos no Brasil Marcado pela realização de várias degustações em todo

o país e por uma regata no Rio de Janeiro, a Wines of  Argentina, capitaneada por Roberto 

Luka, da Finca Sophenia, trouxe nada menos do que 40 dos mais importantes produtores

da Argentina para mostrar seus vinhos para um público ávido por novidades, que em

São Paulo lotou as dependências do Buffet Torres, num concorrido evento organizado mais

uma vez com competência por Cristina Neves e sua equipe. Para quem ainda não sabe,

a Argentina é hoje o país de quem o Brasil mais importa vinhos, o que por si só já dá

a exata dimensão da importância dessa mostra.



Roquette-cazes, a próxima atração da Quinta do crasto O enólogo Tomás Roquette,

em visita ao Brasil para divulgar os excelentes vinhos da Quinta do Crasto, trouxe um ótima notícia para aqueles que gostam 

dos novos vinhos do Douro. Trata-se da mais nova criação da empresa, o Roquette-Cazes, fruto da associação

da Quinta do Crasto com a família Cazes, produtora do Château Lynch-Bages em Pauillac/Bordeaux. Segundo nos contou 

Tomás, o vinho será lançado em junho na Vinexpo (França) e estará disponível no Brasil, por meio da Qualimpor, ainda este 

ano. Produzido com as uvas touriga nacional, touriga franca e tinta roriz, o Roquette-Cazes tem uma filosofia de vinificação 

diferenciada, com um rígido planejamento, visando à produção de um vinho de personalidade única, que mantenha-se fiel

às origens portuguesas, mas com um inequívoco toque francês. As uvas são provenientes de vinhedos especialmente

escolhidos entre os melhores disponíveis na espetacular Quinta do Crasto, com idade média de 20 anos, e a vinificação será 

realizada em tanques tronco-cônicos com duplo controle de temperatura (quente e frio), o que dará aos enólogos um amplo 

controle sobre o processo. A maturação desse vinho da safra de 2003 se deu em barricas de carvalho francês novas,

por 20 meses. Levando-se em consideração o retrospecto das empresas envolvidas na criação desse vinho, não é difícil imaginar 

que um novo ícone do Douro está nascendo.
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hotel são Gotardo realiza evento
de Eno-Gastronomia em julho O Hotel São Gotardo,

localizado no alto da Serra da Mantiqueira, em Itamonte, vai realizar 

nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2005, a terceira edição de seu sofisticado 

evento de eno-gastronomia, reunindo desta vez o chef  Marco Baracat, 

do restaurante Baracat, de Campinas, escolhido pela revista Veja como 

o melhor da cidade em 2004, e Arthur Azevedo, consultor de vinhos, 

diretor da Associação Brasileira de Sommeliers-SP e editor de Wine 

Style. No programa deste ano teremos uma palestra sobre Portugal, 

seguida de degustação de vinhos, e um jantar preparado por Marco, 

harmonizado com vinhos especialmente escolhidos por Arthur, que 

também assina a Carta de Vinhos do São Gotardo. O hotel, que faz 

parte do Roteiro de Charme, possui uma localização privilegiada, 

com vista panorâmica da Serra da Mantiqueira, além de confortáveis 

apartamentos, suítes com lareira e hidromassagem, piscina aquecida, 

sauna, massagens, caminhadas ecológicas, biblioteca, bar, lareiras e 

um exclusivo atendimento que encanta a todos os hóspedes. Para mais 

informações e reservas, ligue para o São Gotardo pelo telefone (035) 

3363-9000 ou acesse www.hotelsaogotardo.com.br

Encontro internacional 
do vinho no Espírito 
santo será em agosto 
de 2005 O incansável Roberto 

Serpa, devidamente assessorado

por sua equipe, realizará a oitava 

edição do Encontro Internacional

do Vinho, considerado com muita 

justiça o “maior evento de enófilos

do país”. Como ocorre 

tradicionalmente, o evento será 

realizado em Pedra Azul, um dos 

lugares mais aprazíveis do país,

no período de 4 a 7 de agosto

de 2005. O formato do encontro 

repetirá sua fórmula vencedora, 

com grandes degustações temáticas, 

conduzidas por renomados 

especialistas do Brasil e do exterior, 

além das imperdíveis degustações 

paralelas, onde são degustados alguns 

dos mais raros e cobiçados vinhos 

do planeta, por poucos privilegiados. 

Informações adicionais podem ser 

obtidas com a MS Eventos

(27) 3200-3776 ou com

a Allianza Tour (27) 3315-4333.


