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Foi fundada em 1890 e com mais de 125 anos é a“ Bodega” 
mais antiga do Vale de Uco, Mendoza Argentina.

Foi a primeira vinícola a plantar a uva Malbec na região, 
tornando-se a cepa insigne do país em nivel mundial.

Os mercados mais importantes da vinícola La Celia 
se encontram na América Latina, específicamente no 
Brasil, na Colômbia e em alguns países europeus como 
a Irlanda.

Entre suas linhas se encontram Supremo, Heritage, Elite 
e Pioneer.

Em 1994 La Celia passou a formar parte da Vinícola 
San Pedro.

Em 2008 ffez parte da fusão da Vinícola San Pedro com 
a Vinícola Tarapacá, dando origem a VSPT Wine 
Group, o segundo maior grupo exportador de vinho 
chileno e o primero em vendas no segmento de vinhos 
finos no mercado

INTRODUÇÃO



Eugenio Bustos, seu fundador, foi o primeiro em plantar 
uva Malbec originária da França no Vale de Uco, que 
obteve como pagamento pela venda de seus melhores cavalos. 
Assim nasceu em 1890 a finca La Celia, assim denominada 
em homenagem a sua filha. Atualmente sua tradição 
continua viva em nossos vinhos, que refletem a expressão de 
um terroir único no mundo.

“São pioneiros aqueles que
deixam legados únicos. 
Eugenio Bustos foi um deles”.

HISTÓRIA DE UM PIONEIRO
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La Celia está localizada no Vale de Uco, a 100 km ao sul da 
cidade de Mendoza, entre os distritos de La Consulta, Eugenio 
Bustos y Altamira. É um terroir único e com grande prestígio 
mundial. Seus solos aluviais, com alta composição de Carbonato 
de Cálcio, (assemelham-se aos solos da região de Borgonha, La
Rioja e Barolo) se encontram entre as cotas de 1.000 a 1.100 
metros acima do mar, o que faz com que às condições de clima 
continental de Mendoza com baixo índice pluviométrico, (150 
a 200 mm./ano, concentrado no verão) sejam acrescentadas 
características únicas de alta variação térmica entre o dia e a 
noite (média 17° ). Estas condições se traduzem em vinhos longos
e verticais, minerais na boca e taninos elegantes com 
características de giz.

A diversidade de microclimas, as grandes amplitudes térmicas, 
os diferentes tipos de solos e alturas propiciam um ecossistema 
único para o crescimento de uvas Malbec da melhor qualidade 
do Vale de Uco,

reconhecido internacionalmente por sua produç4ao de vinhos 
Premium. É assim como definimos as principais variedades 
Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Chardonnay, 
seguidas em menor escala com Petit Verdot, Tannat, Syrah 
para as mesclas que trabalhamos de acordo com a qualidade 
objetivo de cada quartel de nossos vinhedos.

La Celia se expressa ao mundo através de seus vinhos que 
contêm o encanto de uma tradição e a força de um legado. É 
dona de vinhos elegantes, harmoniosos, que recordam momentos 
inesquecíveis de sua história, com segredos de um torrão local, de 
uma Vinícola e de fazedores apaixonados pelo Vale de Uco.

VALLE DE UCO 

VINHEDO



RESERVA

Esta línea rescató en su etiqueta una descripción 
de los elementos que componen la historia de 
La Celia, exhibiendo su legado por medio de un 
patrón que reúne calidad y elegancia.

Malbec
Cabernet Sauvignon
Pinot Grigio
Malbec & Cabernet Franc

PORTFÓLIO
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PIONEER

Ha sido representado por las hojas de vid que crecen y se 
expanden al igual que el cultivo de la primera cepa Malbec, 
plantada en Uco por Eugenio Bustos, quien logró dejar 
un prestigioso legado no sólo en la historia vitivinícola de 
Argentina, sino en la calidad de una línea.

Malbec
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Chardonnay
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ELITE

Su nuevo diseño plasma la imagen de las delicadas hojas, 
racimos y sarmientos de características superiores que 
representan la mejor selección de los elementos esenciales 
para dar origen a este gran vino. 

Malbec
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HERITAGE

La nueva etiqueta comunica el valor de la herencia de 
la familia Bustos, reflejada en el prestigioso terroir del 
Valle de Uco, que ha mantenido su esencia y sus sublimes 
atributos durante 125 años. 

Malbec



EDWARD FLAHERTY
ENÓLOGO LA CELIA 

Flaherty é americano e estudou enologia na Universidade de 
Davis, na California, onde obteve um Bacheralado em Ciências 
da Fermentação.

Em 1984 começou a pôr em prática seus conhecimentos, 
trabalhando em diferentes “bodegas” ao redor do mundo, o 
que lhe permitiu adquirir uma experiência que não pode ser 
avaliada. Durante esses anos, trabalhou para a Paul Thomas 
Winery em Washington, além das vinícolas californianas 
Sonoma Cutrer Vineyardse Saintsbury Winery, depois 
na firma importadora e distribuidora Western Wines na 
Inglaterra, onde se desempenhou principalmente como consultor 
para um projeto enológico na Espanha. Em 1993 se radicou no 
Chile, onde começou a trabalhar em diferentes vinícolas, entre 
elas, Cono Sur, Errázuriz, Caliterra e Via Wines, e ao mesmo 
tempo incursionava na Argentina, como consultor da bodega 
da Familia Zuccardi.

Desenvolveu um projeto pessoal denominado Flaherty Wines, 
no Vale do Aconcágua, paralelamente ao trabalho realizado 
nas diferentes vinícolas chilenas e trasandinas. Em 2006, 
integrou-se à Vinícola Tarapacá, onde graças a sua vasta 
experiência em diferentes países e vinícolas se encarregou de 
reformular e atualizar algumas linhas de produtos, integrando 
um caráter mais refinado na produção, renovando o estilo dos 
vinhos e explorando em direção às novas origens.

Atualmente, Flaherty se destaca por sua vasta experiência e 
autenticidade, trabalhando na qualidade dos vinhos do Vale 
de Uco.



SUSTAINABLE
WINEGROWING
PROGRAMA 360° SUSTENTÁVEL:

A sustentabilidade é um elemento essencial do plano estratégico 
da VSPT Wine Group. Por esta razão desde 2009 temos 
trabalhado este conceito, através de nosso Programa
360° Sustentável, um projeto sólido e concreto. Com ele buscamos 
identificar todas as oportunidades e aspectos a serem melhorados, 
para nos tornarmos um agente de mudança e potencializar um 
triplo impacto positivo – econômico social e ambiental- em
nossa Empresa.

É por isto que na VSPT Wine Group temos interado a 
sustentabilidade em todo nosso modo de agir e consideramos 

todas nossas audiências relevantes em nossas decisões: meio 
ambiente, comunidade, trabalhadores, fornecedores, clientes e 
consumidores.

Um dos pontos a destacar da vinícola La Celia é o certificado 
Fair Trade desde 2013. O Comércio Justo é para fortalecer o 
compromisso de distribuição e apoio às comunidades. Dentro 
de nosso Programa 360° Sustentável, orientamos nossas áreas 
de ação, sob quatro pilares:

Meio ambiente
Medição e Gestão da Água
Compromisso Social e Bem-estar
Qualidade



facebook.com/laceliawines
twitter.com/laceliawines

WWW.LACELIA.COM.AR


