
AlvAro PAlAcios, um dos mAis 

AdmirAdos enólogos/Produtores

do mundo, fAz vinhos em três

regiões dA esPAnhA, ProcurAndo 

PreservAr As cArActerísticAs

(e utilizAr As uvAs) de cAdA umA 

delAs. em comum, Além do Autor,

só o Alto nível de quAlidAde

	 Raros	produtores	no	mundo	conseguiram	alcançar	

o	nível	de	excelência	a	que	chegou	o	espanhol	Alvaro	

Palacios	atuando	em	três	diferentes	regiões	vinícolas	de	

seu país (Priorato, Bierzo, em Leon, e Rioja), como ficou 

mais	do	que	demonstrado	em	sua	recente	visita	ao	Bra-

sil,	para	participar	de	degustações	de	seus	vinhos.	For-

mado	em	Enologia,	a	história	começa	com	sua	volta	à	

Espanha, no final dos anos 80, depois de estágios profis-

sionais	em	Bordeaux	(Château	Petrus)	e	no	Napa	Valley	

(Stag´s	 Leap	 Wine	 Cellars).	 Na	 época,	 segundo	 ele,	 o	

ambiente	na	região	de	Rioja	onde	nascera,	era	“muito	

industrial”,	com	as	vinícolas	preocupadas	em	produzir	

milhares de garrafas. Por isso, em 1989, decidiu juntar-

se	a	um	amigo,	René	Barbier,	e	a	outros	produtores	que	

pensavam como eles, para explorar uma região árida e 

quase	isolada,	cujos	vinhos,	até	então,	eram	pouco	co-

nhecidos,	o	Priorato.	Os	vinhedos	eram,	predominante-

mente,	de	Garnacha,	uma	das	grandes	cepas	espanholas,	

plantadas há muitos anos pelos monges que habitavam 

a	 região,	 portanto	de	baixíssimo	 rendimento.	E	 foi	 de	

gente do vinho ii

 o terroir acima de tudo por 	guiLhERmE	VELLOSO

71



um	vinhedo	vizinho	a	um	antigo	monastério	que	

nasceu,	 em	1993,	o	L´Ermita,	 desde	então	con-

siderado	um	dos	melhores	 tintos	 espanhóis.	uma	

curiosidade	revelada	por	Palacios	é	que	a	safra	de	

2005 foi a última em que a Cabernet Sauvignon	entrou	

no	corte	do	L´Ermita,	mesmo	as-

sim com apenas 5%. A partir de 

2006 ele é feito unicamente com 

a	Garnacha,	 fato	que	 ele	 atribui	 à	

maturidade	das	novas	vinhas	que	

foram	plantadas.	Além	do	cultua-

do	L´Ermita,	ele	produz	mais	dois	

vinhos	no	Priorato.	O	primeiro	é	o	

excepcional	Finca Dolfi,	um	cor-

te	 de	 Garnacha,	 Carignan,	 Cabernet 

Sauvignon,	Syrah	 e	Merlot. O 2005, 

safra	à	venda	no	Brasil,	é	um	vinho	moderno,	de	

grande complexidade, potência e elegância, que já 

pode	ser	tomado	com	prazer,	mas	que	certamente	

tem muitos anos de evolução pela frente (US$ 165). 

O	segundo	é	o	gostoso	e	mais	acessível,	até	no	pre-

ço,	Les Terrasses (US$ 69.90), também 2005. 

	 Dez	 anos	depois,	 a	história	 se	 repetiu,	 desta	

vez	em	Bierzo,	na	região	de	Leon.	Junto	com	um	

sobrinho,	Ricardo,	enólogo	como	ele,	que	acaba-

ra	de	terminar	seus	estudos	na	França,	passou	a	

fazer	vinhos	com	a	uva	Mencia,	cultivada	em	pe-

quenas	propriedades,	em	antigos	vinhedos	de	so-

los	xistosos.	Até	então,	a	Mencia,	considerada	se-

melhante	à	Cabernet Franc	e	à	portuguesa	Jaén,	era	

conhecida	 apenas	 por	 produzir	 vinhos	 frutados	

e	 leves,	 com	boa	acidez,	 feitos	para	 ser	bebidos	

jovens,	e	que	só	eram	consumidos	localmente.	O	

próprio	Palacios	diz	que	a	Mencia	pode	 lembrar	

diversas	variedades	(Gamay,	Pinot Noir	e	até	Syrah,	

dependendo	do	vinhedo	onde	seja	cultivada).	E	

vê	 semelhanças	 entre	 Bierzo	 e	 regiões	 como	 a	

Borgonha	e	o	Loire,	na	França,	por	ser	mais	fria	

e mais chuvosa (influência do Atlântico). De lá 

sai	 o	 Pétalos de Bierzo,	 considerado	 um	 dos	

melhores	tintos	espanhóis	em	sua	faixa	de	preço	

(no Brasil, o 2006 custa US$ 45.50). Um vinho 

muito interessante e diferente, quase púrpura, 

que se destaca pela riqueza aromática (frutas, 

ervas e um toque floral que remete a violetas). 

Também	de	Bierzo	(e	feitos	com	a	Mencia)	são	os	

top	Corullón 2003 (US$ 117.50), que Palacios 

recomenda	para	acompanhar	aves	e	carnes	bran-

cas	em	geral,	e	San Martin 2001 (US$ 159.25). 

Ambos	comprovam	o	nível	de	qualidade	que	essa	

uva	de	pouca	fama	pode	produzir.			

 Em 2000, Palacios voltou às origens, convo-

cado	pela	mãe,	após	a	morte	do	pai,	para	cuidar	

dos	vinhedos	da	família,	na	Rioja	Alta.	O	sétimo	

de nove irmãos, ele conta que foi o último a nas-

cer	na	própria	bodega.	Os	vinhos	que	produz	na	

Rioja	 se	 caracterizam	 pela	 grande	 proporção	 de	

Garnacha	 no	 corte.	 Segundo	 Palacios,	 os	 solos	 da	

região	de	Alfaro	 lembram	Châteauneuf-du-Pape.	

No	 La Montesa Crianza 2004,	 degustado	 em	

sua	visita,	Garnacha	e	Tempranillo	entram	com	par-

tes quase iguais (45%/40%), complementadas por 

um	 pouco	 de	 Mazuelo (10%) e Graciano (5%). Já 

o	 Propriedad Herencia Remond 2005	 é	 um	

corte	unicamente	de	Garnacha (60%) e Tempranillo	

(40%). Ambos são ótimos. O primeiro é um vinho 

muito	frutado	e	gostoso,	pronto	para	o	consumo,	

de ótima relação preço/qualidade (US$ 49.90); o 

segundo,	mais	complexo	e	estruturado,	é	perfuma-

do	e	elegante,	podendo	ser	consumido	agora	 (de	

preferência	com	comida),	ou	daqui	a	alguns	anos.	

	 Os	vinhos	que	Palacios	produz	em	cada	uma	

das	 denominações	 em	 que	 atua	 só	 têm	 em	 co-

mum	a	alta	qualidade.	No	mais,	são	o	oposto	de	

muitos	vinhos	“globalizados”	de	hoje,	com	perso-

nalidades	próprias,	totalmente	diferentes	entre	si.	

“Somos escravos do vinhedo”, diz ele, reafirman-

do	a	primazia	do	terroir.	“Nossa	virtude	é	ter,	ou	

tentar	fazer,	o	melhor	vinhedo”.				

Os vinhos de Alvaro Palacios são importados

pela Mistral - www.mistral.com.br.
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