
A oportunidAde
de conhecer
de perto produtores
e enólogos de todo 
o mundo (e de provAr,
junto com eles, 
os vinhos que fAzem)
explicA o sucesso 
cAdA vez mAior
de iniciAtivAs
como o 4º encontro 
mistrAl

evento

O sucesso de um evento

de vinhos é medido pelo

público que a ele acorre;

o prestígio, pelo número

(e qualidade) dos produtores

e enólogos que dele participam, 

mesmo tendo que enfrentar, na maioria dos casos, 

longas e cansativas viagens. Em sua quarta edição,

o EncOntrO Mistral, promovido a cada

dois anos pela conhecida importadora paulista, 

foi aprovado com louvor em ambos os quesitos.

Mesmo ao preço de r$ 290 por dia de participação 

(três em são Paulo e um no rio), o Encontro 2008,

que ocorreu de 9 a 11 de junho, em são Paulo,

e no dia 12, no rio, teve lotação esgotada

e lista de espera. E contou com a participação

de mais de 80 importantes produtores e enólogos 

de todo o mundo. Embora suas origens sejam

bem diferentes, há muito mais em comum

do que diferenças entre eles.

por  GUilHErME VEllOsO

co laboração  MariO tEllEs Jr.

 fo t o s  GladstOnE caMPOs/

MariE HiPPEnMEyEr

Ciro Lilla, da Mistral (ao centro), 
com os mais de 80 produtores 
que participaram do Encontro



 camille seghesio, por exemplo, não esconde o 

orgulho de suas origens. “somos a mais antiga vinícola 

americana ainda em mãos da mesma família”, diz ela 

(ver quadro). Os seghesio são donos de mais de 160 

hectares em algumas das melhores denominações 

de sonoma. Boa parte deles está plantada com 

Zinfandel, uva ainda relativamente pouco conhecida 

fora dos Estados Unidos, mesmo depois que estudos 

de dna identificaram que ela é, provavelmente, a 

irmã americana da Primitivo, da Puglia. camille 

chama a atenção para o fato de que, hoje, a grande 

diferenciação não é mais entre regiões ou países, 

mas entre produtores. “somos uma pequena vinícola 

familiar; nosso cultivo é manual e só fazemos vinho 

com uvas de nossos próprios vinhedos”, portanto, 

“temos muito mais em comum com um produtor de 

qualquer outro país que trabalhe com os mesmos 

parâmetros, do que com grandes produtores, que 

existem em toda parte”. Ela também rejeita a crença 

generalizada de que vinícolas do novo Mundo, 

como a seghesio, são altamente mecanizadas e 

fazem vinhos comerciais. não é o caso, diz ela: “Há 

vinhos comerciais em todos os lugares e há vinhos 

tradicionais em todos os lugares”.

 Para o espanhol  telmo rodriguez,  outro 

participante do Encontro, o debate que opõe tradição e 

modernidade, pelo 

menos em seu país, 

está mal colocado. 

rodriguez é um 

crítico contundente 

das grandes viní-

colas da Espanha 

que, a seu ver, 

trocaram a auten-

ticidade pela quantidade. sem citar nomes, ele 

dispara: “Há bodegas que têm 100 anos, mas a única 

coisa que têm de velho é o logotipo. Eu represento a 

modernidade, no entanto, a luta que travo junto com 

outros produtores novos é buscar a tradição”. 

 a nova geração de produtores espanhóis da 

qual faz parte defende o uso preferencial de castas 

autóctones, cultivadas nas regiões ou zonas onde 

sempre foram plantadas; a opção por métodos de 

cultivo e de vinificação tradicionais; o repudio ao 

uso de produtos químicos e leveduras industriais; 

e uma quase obsessão pela qualidade. não por 

acaso, um dos exemplos que cita com admiração 

é o de alvaro Palacios (ver perfil de Palacios nesta 

edição), um dos produtores responsáveis pelo 

renascimento da região do Priorato. também 

não parece ser coincidência que tanto rodriguez 

como Palacios integrem o grupo “renaissance des 

apellations”, liderado pelo francês nicolas Joly, que 

reúne produtores devotados, entre outras causas, à 

valorização do terroir (ver reportagem sobre a Feira 

de Vinhos Biodinâmicos realizada em são Paulo).

 a julgar pelas aparências, o francês Pascal Jolivet  

seria o oposto da tradição. Formado em Marketing, 

ele é um nome relativamente novo no mundo do 

vinho. só comprou vinhedos na 

região do loire, onde nasceu, 

em 1982; e só começou a 

produzir vinhos em 1987 (antes, 

trabalhou como agente comercial 

do champagne Pommery, na 

distribuidora de bebidas do pai). 

Uma das novas estrelas do loire, 

ele produz instigantes vinhos de Sauvignon Blanc nas 

apelações sancerre e Pouilly Fumé. dentre os vinhos 

que serviu no Encontro Mistral, o Sauvage 2006 é 

produzido com uvas provenientes do vinhedo de um 

amigo adepto do cultivo biodinâmico, usando apenas 

leveduras “selvagens”. Ele próprio se diz adepto do 

chamado cultivo “raisonée”, que defende a produção 

da forma “mais natural possível”, sem chegar aos 

extremos da biodinâmica. Jolivet admite que os 

consumidores mais jovens se interessam por vinhos do 

novo Mundo, porque são mais fáceis de beber. Mas 

alerta: “É importante que a Europa não queira fazer 

vinhos do novo mundo e vice-versa. Há lugar para 

todos”. E em nenhum 

stand do Encontro 

Mistral essa afirmação 

pode ser melhor 

comprovada do que 

no dos vinhos Ànima 

Negra, produzidos 

na ilha de Mallorca 

(ver quadro). 

 também presente 

ao Encontro Mistral, 

o Marquês anselmo 

Guerrieri Gonzaga, da tenuta san leonardo, 

é uma prova de que no mundo do vinho é difícil 

estabelecer fronteiras ou generalizações rígidas. a 

“tenuta”, situada na região do trentino, no noroeste 

da itália, está em mãos de sua família desde o século 

18 e já produzia vinhos muito antes. Mas seu vinho 

mais famoso, o San Leonardo, é um corte de uvas 

francesas (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot), 

daí ser conhecido, segundo o jovem Marquês, como 

“o sassicaia do norte”, numa referência 

ao famoso e revolucionário vinho de 

Bolgheri. Já o saboroso Villa Gresti é um, 

no mínimo, curioso corte: Merlot (90%) e 

Carmenère (10%). diante da surpresa que 

a informação provoca, Guerrieri Gonzaga 

explica que essa varietal, hoje associada 

ao chile, chegou à região no século 19, 

camille seghesio nasceu, há 38 anos, no “home ranch” (a casa 
da família), construída no primeiro vinhedo comprado por seu 
avô, edoardo, em 1895. edoardo chegou à califórnia em 1886 
e foi trabalhar em “Asti”, uma das três colônias fundadas por 
imigrantes italianos em sonoma (as outras duas foram “chianti” 
e “Barbera”). o avô  decidiu permanecer nos estados unidos, 
país em que se casou e plantou os vinhedos de Zinfandel, que 
se tornaram a especialidade 
da seghesio family vineyards. 
“família”, no caso, não é força 
de expressão. hoje, há seghesios 
da segunda (a mãe e os tios de 
camille), terceira (ela própria, 
seu irmão, ceo da companhia, 
e vários primos) e até da quarta 
geração (sobrinhos) trabalhando 
na empresa. “você não se 
aposenta da seghesio”, diz ela, 
rindo. “somos uma família louca. 
Adoramos cultivar uvas, fazer 
vinho e comer comida italiana”. 
ela conta que, até sair de casa 
para cursar a universidade 
(especializou-se em línguas e 
relações internacionais, o que 
facilita seu trabalho atual, como diretora de exportações da 
vinícola), foi criada com 100% de comida italiana. e, quando 
perguntada se as novas gerações não ficam tentadas com a 
possibilidade de abrir o capital da empresa, o que provavelmente 
os tornaria milionários, replica: “sempre que sobra algum 
dinheiro, só pensamos em comprar mais terras, mais vinhedos”. 
mas brinca dizendo que “se as coisas ficassem tão ruins que 
não pudéssemos comprar queijo italiano, talvez vendêssemos”.
camille esteve no Brasil, país que já conhecia, para participar 

do encontro mistral e mostrar os vinhos feitos por sua família, 
excelentes exemplos do que a Zinfandel pode produzir de melhor. 
Além de Zinfandel (85% da produção), os seghesio também 
produzem vinhos à base de Sangiovese, Barbera e Arneis, fiéis 
à sua origem, o piemonte. mas estes últimos são vendidos 
exclusivamente nas lojas da vinícola e apresentados em eventos 
especiais. A vinícola cultiva a Zinfandel em vinhas que têm até 

mais de 100 anos. “nossas vinhas 
são mais velhas do que a maioria 
das vinhas plantadas na europa”, 
observa camille com orgulho. 
Antes da chamada “lei seca”, 
que proibiu a venda de bebidas 
alcoólicas nos estados unidos 
por mais de dez anos, a Zinfandel, 
segunda ela, era mais popular 
que a Cabernet Sauvignon. mas 
depois saiu de moda. de certa 
forma, isso facilita o seu trabalho. 
As exportações da seghesio, que 
no início representavam apenas 
2% das vendas, já chegam a 20%, 
para aproximadamente 40 países. 
se depender de camille, que fala 
italiano, espanhol e um pouco 

de francês, vão crescer ainda mais. “quando estou na china 
ou em algum outro lugar, sempre digo aos consumidores: se 
você gosta de um Malbec argentino, de um Carmenère chileno 
ou de um Shiraz australiano, talvez goste do meu vinho”. muito 
frutado e caracteristicamente alcoólico, o Zinfandel é um vinho 
que costuma agradar mesmo quem não está habituado a beber 
vinhos. e combina muito bem com comida, inclusive a italiana, 
como a simpática camille aprendeu desde muito cedo.    

Uvas, vinhos e comida italiana
por guilherme velloso

Membros da segunda, terceira e quarta geração dos 
Seghesios trabalham hoje na vinícola (Camille é a 
primeira à direita
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misturada à Cabernet Franc (segundo ele, parte 

da CF que entra no corte do san leonardo é, 

provavelmente, Carmenère). 

  não deveria causar 

e s t r a n h e z a ,  p o r 

tudo  i s so ,  p rovar 

um vinho produzido 

no alenquer, em 

Por tuga l ,  f e i to  à

i m a g e m  e  s e m e -

lhança  dos  côte 

rôtie do rhône. O 

vinho é o ótimo Quinta do Monte d´Oiro Reserva, 

cuja base é a Syrah, com um pouco de Viognier; e seu 

produtor, José Bento dos santos, é ele próprio um 

caso à parte. industrial de sucesso e conhecido 

gastrônomo, faz vinhos por paixão, voltados, 

segundo ele, para consumidores que entendem 

e apreciam sua complexidade. Bento dos santos 

fez questão de registrar sua agradável surpresa 

e admiração com o número de consumidores 

presentes ao Encontro Mistral, que demonstraram 

conhecer e apreciar seu trabalho, o que, segundo 

ele, não acontece em Portugal. Esse tipo de reação é 

uma das razões que explica o sucesso do evento e o 

fato de que muitos dos produtores presentes, alguns 

veteranos de encontros anteriores, prometam estar 

de volta no próximo.

g u i l h e r m e @ w i n e s t y l e . c o m . b r

dentre as centenas de vinhos que os enófilos puderam 
degustar por ocasião do encontro mistral, os mais curiosos 
foram, sem dúvida, os Ànima Negra, de miquelàngel 
cerdà, produzidos na ilha espanhola de mallorca. são 
vinhos quase artesanais, feitos principalmente com 
castas locais, como a Callet, cultivadas em pequenas 
parcelas, muitas vezes misturadas a árvores frutíferas 
como damasqueiros. foram apresentados três vinhos, 
sendo que os dois primeiros têm nomes quase idênticos.
o mais simples, o ÀN/2 safra 2005, é elaborado com as uvas 
Callet (65%) Mantonegre e Fogoneu (20%), e Syrah (15%). 
o visual lembra um Pinot Noir, com corpo médio, aromas 
frutados, taninos quase resolvidos e acidez refrescante. 
pronto para o consumo. já o ÀN 2004, um corte de Callet 
(95%) e Mantonegre e Fogoneu (5%), mantido 17 meses em 
barricas de carvalho francês novo, mostra mais complexidade 
e estrutura. com taninos mais finos e abundantes, um belo 
retoolfato floral e frutado, e boa persistência final, lembra 
um Pinot Noir do novo mundo (us$ 99).
o melhor dos Ànima negra é, sem dúvida, o Son Negre 
2005. ele tem a mesma composição do anterior, mas com 
uvas provenientes de vinhas com 55 anos de idade. são 
solos muito pobres, mas ricos em minerais (óxido de 
ferro), o que confere ao vinho, cuja vinificação e estágio 

em madeira são iguais aos do An, grande complexidade 
aromática (cassis com toques defumados e de alcatrão). 
na boca, apresenta taninos muito maduros e macios e 
excelente estrutura, sem perder a elegâcia e sem ser 
dominado pela madeira. um ótimo (e diferente) vinho, 
cuja produção, infelizmente, é ínfima.
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Os surpreendentes vinhos de Mallorca
por mario telles jr.

Cerdà produz vinhos instigantes com castas nativas de 
Mallorca como a Callet


