
 
Próximo Mês – Tema: Chile – Tintos Potentes. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Syrah  Azul (93ds)  Kuyen Blend (92ds) 
Tinto – 2010  Tinto – 2009  Tinto – 2010 

Viña Peñalolén  Viña Peñalolén  Viña Antiyal 
Chile – Maipo  Chile – Maipo  Chile – Maipo 
Vinos & Vinos  Vinos & Vinos  Vinos & Vinos 

De R$72,90 por R$58,00  R$97,82  De R$157,00 por R$132,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/07/13. 
 

 

CClluubbee  
 

 

Julho 2013 

 
Vinho VF – Tinto Safra 2006 

Produtor Villa Francioni País Brasil 

Tipo Tinto Seco Região Santa Catarina 

Volume 750ml Sub.reg São Joaquim 

Uvas Cab.Sauv, Merlot, Cab.Franc, Malbec. Álcool 13,8% 

Importadora Villa Francioni Valor R$96,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2016 

 
 

Histórico 
 
A história da Villa Francioni  começou com o sonho e a perseverança de um homem. Manoel Dilor 
de Freitas foi um empresário de muito sucesso; em 1966 ele fundou a Cecrisa, uma das maiores 
empresas nacionais do setor de revestimentos cerâmicos. No final da década de 1990, devido a 
sua paixão por vinhos, Dilor decidiu que iria ter a sua própria vinícola em terras catarinenses; e 
mais, queria que seus vinhos tivessem identidade própria, caráter, personalidade e, é claro, 
qualidade bem acima da média. 
 
Ele começou a pesquisar informações, viajou para os quatro cantos do planeta, visitou as regiões 
mais emblemáticas e aprendeu muito com alguns dos maiores especialistas. Com todo esse 
conhecimento adquirido, comprou terras nos municípios de São Joaquim e Bom Retiro e começou 
a selecionar as melhores variedades. Ao mesmo tempo, iniciou a construção das instalações da 
vinícola. Ele também sabia que precisaria ter um excelente enólogo no comando de todo esse 
projeto. Apresentou a idéia ao renomado enólogo gaucho Orgalindo Bettu, especialista em vinhos 
de corte ao estilo de Bordeaux. Com “carta branca” para fazer o que quisesse, Bettu aceitou. 
[rindo] Sorte nossa, sem dúvida. 
 
As primeiras mudas, vindas da Itália e da França, foram plantadas em 2000. Começaram com 
Chardonnay, Sauvignon Blanc (brancas), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, 
Petit Verdot, Malbec, Syrah e Sangiovese (tintas). As instalações ocupam um enorme complexo de 
mais de 4 mil metros quadrados e com capacidade para produzir 300 mil garrafas. Dividida em 
seis níveis (andares), a vinícola utiliza a força da gravidade para movimentar o vinho nas 
diferentes etapas da produção. O processo de engarrafamento é todo automático, sem contato 
humano e os vinhos são armazenados em barris de carvalho francês. A colheita é totalmente 
manual e ocorre somente nos horários de temperatura mais amena, a fim de evitar a indesejada 
fermentação selvagem. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: As uvas são provenientes somente dos melhores vinhedos com colheita 

manual. Cada casta foi vinificada em separado e as fermentações 
ocorreram em tanques de aço inox durante 12 dias com temperatura 
controlada (entre 25 e 28 graus). O vinho estagiou por 15 meses em 
barricas novas de carvalho francês antes de ser estabilizado, filtrado e 
engarrafado. Foram produzidas apenas 9.000 garrafas. 

 
Visual: Rubi pleno sem traços violáceos. Apresenta intensidade alta e densidade 

muito alta, quase intransponível. Sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Intensos aromas de frutas vermelhas passadas (cassis, cereja, amora, 

morango), frutas pretas maduras (ameixa, mirtilo), especiarias (canela) e 
alcaçuz. O estágio em madeira é marcado pelos aromas de chocolate 
amargo, resinas e tabacco. Num segundo momento surgem aromas de 
mentolado, condimentos, balsâmico e mineral. 

 
Gustativo: Potente e estruturado, apresenta acidez destacada com o álcool bem 

integrado. Os elegantes taninos ainda estão potentes e garantem mais 
alguns anos de guarda. É um vinho encorpado, intenso, robusto e com 
persistência longa. A boca confirma os aromas de nariz. Precisa ser 
decantado por 01 hora, pelo menos. 

 
Combinação: Sem dúvida, este é um vinho de inverno que merece ser degustado sem 

pressa. Recomendo: Risoto de Pinhão, Magret de Pato ao molho de frutas 
silvestres, Stinco de Javali, Medalhão de Filé Mignon com Funghi, 
Entrecôte com Batatas e Alecrim. Os queijos tipo grana são ótimas opções 
também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo da Escolha 
Numa degustação às cegas, poucas pessoas arriscariam dizer que este vinho seria 
nacional. A estrutura, complexidade e potência impressionam. Sem dúvida, é um grande 
vinho, proveniente de uma região que dará muito que falar nos próximos anos. 
 


