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O The Vines of Mendoza oferece Vinhas a 
investidores e amantes do Vinho na Argentina – e 
se prepara para Inaugurar seu resort & spa

MEU REFÚGIO PARTICULAR

IMPRENSA

E m 2004, quando muitos americanos ficaram decepcionados com a ree-
leição de George W. Bush, houve quem fizesse da frustração um novo 
caminho. Michael Evans, estrategista da campanha de John Kerry, 
o democrata derrotado, foi um deles. Deixou os Estados Unidos rumo 
à Argentina, seguindo para Mendoza. Foi nessa região com mais de 

1,2 mil vinícolas, 300 dias de sol por ano e uma pai-
sagem cinematográfica que ele resolveu fincar raízes.

Sem pestanejar, Evans juntou economias e 
comprou uma área de 400 hectares no Vale de 
Uco com seu amigo argentino Pablo Giménez 
Riili. Nasceu assim o The Vines of Mendoza – 
o primeiro loteamento de vinhas da Argentina. 

Dos 100 primeiros lotes do projeto, 20 fo-
ram vendidos para brasileiros – segundo maior 
grupo dentro do The Vines, só perdendo para os 

americanos, que têm 60 lotes. Há também indianos e 
canadenses. “Os brasileiros são grandes consumido-
res dos vinhos argentinos, e por isso têm interesse na 
região”, explica Riili. 

O lote menor, de 1,2 hectares, custa US$ 238 mil 
e não é preciso contratar empregados ou com-
prar produtos agrícolas para tocar a plantação. 
O The Vines se encarrega de toda a mão de obra e tam-
bém da destinação da uva. Há uma vinícola própria do 
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Os 22 chalés 
podem ser 

adquiridos entre 
US$ 300 mil e 
US$ 900 mil

empreendimento, onde os proprietários 
dos lotes podem produzir seus vinhos 

Perspectiva 
para dezembro: 
chalés estão 
quase prontos

Os 22 chalés 
podem ser 

adquiridos entre 
US$ 300 mil e 
US$ 900 mil

empreendimento, onde os proprietários 
dos lotes podem produzir seus vinhos 
particulares, com a consultoria do The 
Vines. Já foram idealizados mais de 500 
tipos de vinhos.

Nos dois primeiros anos após a 
compra do lote o proprietário não paga 
pela manutenção das vinhas. Depois, 
é cobrada uma anuidade de US$ 7 mil 
por hectare. Casas só podem ser 
construídas em lotes com mais de 
dois hectares – o que não é o caso da 
maior parte das vinhas. Por isso, em 

Perspectiva 
para dezembro: 
chalés estão 
quase prontos

dezembro deste ano o empreendi-
mento se tornará um wine resort, com 
a inauguração do The Vines Resort & 
Spa. Ele comportará 22 chalés que po-
dem ser adquiridos com valores entre 
US$ 300 mil e US$ 900 mil – e, em 

seguida, também ser utilizados como 
pousadas pelos proprietários. “O The 
Vines Resort & Spa é um local convi-
dativo para amantes da natureza que 
buscam o bem-estar e, claro, vivenciar 
o mundo do vinho”, define Riili.  
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Sabores rústicos 
de MENDOZA

VINÍCOLA ABRE ESPAÇO PARA O SIETE FUEGOS, 
RESTAURANTE DE FRANCIS MALLMANN

Além de estar na região 
mais bonita de Men-
doza, o Vale do Uco, o 
público do The Vines 
of Mendoza Resort & 

Spa pode desfrutar do que há de me-
lhor na gastronomia argentina, com a 
chancela de um dos mais aclamados 
chefs do mundo: Francis Mallmann.

Dono do excelente restaurante 
1884, em Mendoza, Mallmann co-
manda o Siete Fuegos, 
restaurante com uma 
vista incrível para as 
montanhas, em que a 
especialidade é o chur-
rasco argentino.

O nome faz re-
ferência ao asado, 
o churrasco típico 
do país. Há sete di-
ferentes técnicas de 

cozinhar com fogo, segundo as tradi-
ções dos gaúchos e imigrantes euro-
peus. O argentino combina a história da 
região com técnicas contemporâneas, 
cujo resultado lhe rendeu o título de 
rei da comida rústica.

O cardápio traz uma variedade de 
legumes na brasa, as tradicionais em-
panadas Mendoza, além do bife gaúcho. 
Entre as estrelas do cardápio estão Carré 
de Porco ao Malbec, em duas queimas, 

e o Fígado Bovino 
Grelhado com Azeite 
de Pimentão, Cebolas 
e Batatas Fritas. Pratos 
harmonizados com os 
melhores vinhos da 
região – que podem 
também ser de autoria 
do cliente. Uma expe-
riência enogastronô-
mica inesquecível. 

Restaurante 

do The Vines 

of Mendoza 

Resort & Spa é 

comandado pelo 

aclamado chef  

argentino Francis 

Mallmann
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