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Reunir no Chile alguns dos vinte mais importantes " negociants " de vinho de Bordeaux é uma 
demonstração evidente de grande prestígio. Quem conseguiu essa proeza foi o influente grupo 
Mouton Rothschild, proprietário do Château de mesmo nome e de outros Grands Crus Classés, 
além do Opus One, da Califórnia, e, lógico, do Almaviva, seu projeto vitorioso na América do Sul e 
que tem a Concha y Toro como parceira. Embora essa poderosa comitiva não tenha viajado em 
função de um interesse maior pelos vinhos chilenos, os produtores locais não podem reclamar. 
Afinal, é a chance de aproximar seus produtos de pessoas com influência no mercado 
internacional.  
 
Esse também foi o propósito do grupo Rothschild. O convite não era para conhecer o Almaviva - a 
grande maioria já tinha vindo em sua inauguração, há uns cinco anos atrás -, e sim para brindar a 
nova bodega, totalmente independente e distante quase 30 km, destinada aos rótulos Baron 
Philippe de Rothschild Reserva, uma gama bem cuidada porém menos sofisticada e mais acessível 
que seu rótulo principal. São vinhos que não provém de vinhedos próprios: as uvas são 
compradas de produtores selecionados, mantidos sob contrato de médio prazo renovável que 
prevê práticas de campo estabelecidas pelos técnicos da casa francesa. Com as novas instalações, 
inauguradas ontem, será possível ter maior controle sobre a matéria prima e na vinificação.  
 
A linha (importada pela Diageo e encontrada em lojas especializadas) começa com básicos 
varietais elaborados com Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay e dá um salto qualitativo para 
os Reservas, disponíveis nessas mesmas variedades mais a emblemática Carmenère. Para marcar 
o esforço que vem sendo feito, principalmente nos dois últimos anos, no sentido de estabelecer 
um padrão de qualidade consistente, os rótulos foram mudados, abandonando o estilo impessoal 
branco com o mapa do Chile na lateral, para um visual mais moderno em que predomina a cor 
vermelha e tem destacado um brasão estilizado. A nova linguagem tem a ver com o nome da 
matriz -vermelho é a tradução de " roth " e o escudo vem de " schild " - e já vinha sendo adotada 
de forma mais explícita pelo Escudo Rojo, o top da gama Baron Philippe de Rothschild. Aqui a 
proposta é de um vinho de corte, obtido pela mescla de Cabernet Sauvignon, Carmenère e 
Cabernet Franc, que oferece nuances mais ricas. No início o Escudo Rojo era encontrado apenas 
nos free shops dos aeroportos brasileiros. Desde o ano passado, é representado pela Casa do 
Porto [(27) 3225 3260 e (31) 3286 7077], onde custa R$ 64,00.  
 
Já bastaria aos negociantes bordaleses, ao aceitar o convite para ir ao Chile, preservar o bom 
relacionamento com o grupo Mouton Rothschild. Conseguiram, porém, mais do que isso. Eles 
receberam de bandeja a possibilidade de vender Almaviva nos Estados Unidos, um vinho que 
podem comercializar em todos os mercados, salvo o americano, devido ao acordo de 
exclusividade firmado com a Banfi, mesma importadora de seu sócio, Concha y Toro. Essa 
abertura é muito interessante para os dois lados, já que o Almaviva nunca atingiu o prestígio que 
seus mentores imaginavam nos EUA.  
 
A propósito do Almaviva, foi lançado oficialmente no sábado à noite, o da safra 2001, com toda a 
pompa que o momento ensejava. Para conduzir, ninguém melhor do que sua presidente, a 
locomotiva Philipinne. Tudo estava tinindo, começando pelo brilho da magnífica bodega do 
Almaviva, onde foi realizado o evento. Após os discursos protocolares do presidente da Concha y 
Toro, Alfonso Larrain, e de Philippine, os dois principais enólogos das casas associadas, 
comentaram as características do vinho da safra 2001. É composto por 70% de Cabernet 
Sauvignon, 27% de Carmenère e 3% de Cabernet Franc, e mantém o estilo elegante. Na bela 
colheita de 2001 o vinho tem mais estrutura e é mais envolvente do que o do ano anterior. 
Segundo seus mentores, os próximos deverão ganhar mais complexidade com a participação de 
lotes de Merlot e Petit Verdot, caracterizando um corte bem bordalês, sem perder sua identidade 
chilena.  
 



Não querendo tirar o mérito de Enrique Tirago, responsável pelo lado da Concha y Toro, é 
cativante ver e ouvir Patrick Leon, diretor técnico do Mouton Rothschild e personagem muito 
respeitado em Bordeaux. A ocasião tinha ainda sabor especial, já que Leon se aposenta no fim do 
ano. Esta foi, portanto, sua última participação no Almaviva. Numa conversa particular e sem 
pressa, Patrick Leon deu alguns detalhes da fase inicial desse projeto. Sabe-se, por exemplo, que 
lhe incomodava o aroma marcante de eucalipto que caracteriza os vinhos da região de Maipo. A 
causa já foi motivo de discussão, havendo partidários de que se trata do terroir local, enquanto 
outros, Patrick Leon inclusive, defendem a tese óbvia de que o aroma é causado pela flor do 
eucalipto, árvore abundante na área. Segundo ele, as flores são levadas pelo vento, depositam-se 
no solo e acabam liberando substâncias que são absorvidas pelas raízes das vinhas. Para 
comprovar sua teoria, Leon disse que algumas linhas de parreiras no fim do vinhedo, situadas 
próximas às arvores, apresentam esse componente. São colhidas e vinificadas à parte, não 
entrando na composição do Almaviva.  
 
Sobre sua presença no Chile, deixando Bordeaux numa época tão importante como é a que 
precede a colheita, Patrick disse que acompanha os preparativos à distância, confiando na 
capacidade da equipe que formou. Ele lá estará na semana que vem quando se inicia a fase 
decisiva no Château Mouton Rothschild. Além disso,, ninguém contava com a incrível onda de 
calor na Europa, que antecipou a safra em quinze dias, em média, quando o evento foi marcado. 
Em relação à safra 2003 em Bordeaux, Leon está otimista mas disse que estes dias são decisivos. 
Ressaltou, ainda que em função da seca e do calor, o terroir e a idade das parreiras farão muita 
diferença.  
 
Outro enólogo francês, o conceituado Patrick Valette, que assessora várias vinícolas chilenas 
importantes, tem a mesma opinião que Patrick Leon sobre a origem dos aromas de eucalipto. 
Mandou cortar todas as árvores que existiam em volta do vinhedo do Domus Aurea, um rotulo 
premium do Chile, logo que começou a lhe prestar consultoria em 2002. Esta e outras impressões 
ficaram claras durante a excepcional degustação vertical, organizada na própria vinícola sábado 
de manhã, mostrando os vinhos elaborados até agora -de 1996 até os 2002 e 2003 ainda não 
engarrafados.  
 
O Domus Aurea pertence a Ricardo Peña, um advogado chileno, que herdou a bela propriedade 
com parreiras plantadas em 1970, e até resolver engarrafar seu vinho, vendeu as uvas para 
terceiros. Partiu para um caminho independente orientado por um dos enólogos mais 
reconhecidos do Chile, Ignacio Recabarren. A condução técnica da bodega teve que ser mudada 
em 1999, devido a problemas pessoais de Racabarren, passando por um período de transição em 
2000 e 2001, até a chegada de Patrick Valette. Isto está bem presente nos vinhos: 96, a primeira 
experiência, mostrou que o potencial existia, 97, uma ótima colheita no Chile, reflete os 
progressos que se consegue com o aprendizado anterior, e em 98, mesmo em se tratando da, 
talvez, pior safra da década, o Domus foi considerado o melhor vinho do ano. O Domus Aurea 
1999, o último lançado, está abaixo do que se poderia esperar, mas seus responsáveis 
recomendam paciência, dizendo que o vinho precisa de tempo para se equilibrar .  
 
Em 2000, numa demonstração de seriedade, o Domus não foi etiquetado, embora até tivesse 
padrão para isso. Melhor para o consumidor que pode apreciá-lo no Stella, o segundo rótulo da 
vinícola, pagando bem menos (ambos são importados pela Casa do Porto). Em que pese a falta de 
definição, o 2001 atesta os atributos do vinhedo, que foram melhor explorados em 2002 e 
atingem sua melhor expressão com o belíssimo 2003. Ele é o resultado do terroir privilegiado, do 
bom trabalho com as parreiras, e do que Patrick Valette observou no ano anterior.  
 
Valette é responsável por outro rótulo da região de Maipo, o El Principal. A despeito de ser um 
projeto novo, com vinhas plantadas em meados dos anos 90, o vinho alcançou sucesso, tendo 
sido destacado pelos guias chilenos logo em sua primeira safra, a de 1999. Aqui Patrick Valette 
participou desde o começo. Se não houve mudança na direção, o vinho demonstra a evolução 
natural colheita após colheita - o 2001, colocado no mercado recentemente, é, sem dúvida o 



melhor dos três. O mesmo vale para o Memórias, o segundo vinho da vinícola. Levando em 
consideração que 2002 é uma safra superior e 2003 melhor ainda, é esperar, ansiosamente, para 
ver os próximos. O caminho é promissor.  
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