
Diversificar sem 
perDer o foco

O dinâmicO grupO espanhOl matarrOmera prOduz ótimOs vinhOs em diferentes 

denOminações de Origem. Brandy, azeite e até cOsméticOs, à Base dOs pOlifenóis 

presentes na casca das uvas, tamBém fazem parte de seu pOrtfóliO

t e x t o  ARTHUR AZEVEDO co laboração  GUilHERmE VEllOsO E mARiO TEllEs JR. 

empresa

 O grupo espanhol  matarromera nasceu, 

oficialmente, em 1988 com a construção de uma nova 

e moderna vinícola na cidade de Valbuena del Duero, 

na província de Valladolid. Mas suas raízes, como as das 

vinhas de Tinta del País (uma das muitas identidades da 

conhecida Tempranillo) que ocupam a quase totalidade 

dos 80 hectares de vinhedos que possui na região, 

são muito mais antigas. A família de Carlos Moro, 

presidente do grupo, está ligada há séculos ao cultivo 

da vinha nessa importante região vinícola espanhola. 

O próprio Moro é um homem do campo. Engenheiro-

agrônomo por formação, doutorou-se em Enologia 

e fez Mestrado em Economia, com especialização 

em sistemas de comunicação e informação. A sólida 

formação é uma boa chave para explicar o perfil 

atual e o impressionante processo de expansão e 

diversificação do grupo Matarromera. Moro é um 

empresário que fala com orgulho e autoridade tanto 

dos diferentes vinhos que produz como da nova linha 

de cosméticos, iniciada em 2006, que utiliza polifenóis 

presentes nas cascas das uvas tintas, responsáveis por 

suas propriedades antioxidantes e rejuvenescedoras. 

Em recente passagem pelo Brasil, a convite de Celso 

La Pastina, da importadora World Wine (grupo La 

Pastina) que distribui seus vinhos no Brasil, Moro 

conversou com Arthur Azevedo, Guilherme Velloso 

e Mario Telles Jr., da Wine Style. Além de contar um 

pouco da história do grupo que fundou e preside, fez 

questão de mostrar alguns dos vinhos que produz 

numa degustação exclusiva, ao longo de um jantar 

no restaurante Marcel, de São Paulo, preparado pelo 

jovem e competente chef  Raphael Despirite.

os primeiros vinhos
foram lançaDos em 1994
 A Matarromera (o nome é uma corruptela de 

“mata de romeros”, que vem a ser o rosmarino ou o 

alecrim, muito comum na região) compreende seis 

vinícolas em algumas das principais denominações de 

origem espanholas. A pioneira, que dá nome ao grupo, 

foi fundada em 1988, mas os primeiros vinhos são da 

safra de 1994. Nos 80 hectares de vinhedos próprios 
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Carlos Moro, presidente, aposta
no binômio tradição/inovação, como 
testemunham as 4.000 barricas
de carvalho, distribuídas pelas seis 
“bodegas” (vinícolas) do grupo

 O primeiro vinho degustado foi o 

Valdelosfrailes Rosado 2004, da dO 

cigales, um vinho baseado em Tempranillo 

(90%) e Verdejo (10%), muito fresco, 

direto e agradável, com intensos aromas 

de frutas vermelhas e sabor delicado. a 

seguir veio o ótimo Emina Rueda 2006 (80% 

Verdejo e 20% Viura), um vinho herbáceo, 

cítrico, com ótima acidez e notas florais 

muito interessantes, que combina bem com 

pratos de camarão e frutos do mar. rueda 

vem-se firmando na produção de vinhos 

brancos de excelente relação preço/

qualidade, como o Emina (r$ 40).

 na seção dos tintos, o desfile começou com 

uma grata surpresa, o Matarromera Crianza 

2002, que exibiu invejável concentração e 

caráter, numa safra considerada difícil. macio 

e persistente, tem aromas de frutas escuras, 

chocolate e café, com bom corpo e taninos 

de boa qualidade. ótima opção em sua faixa 

de preço (r$ 112, o da safra 2004). 

 Outra revelação veio de cigales, o sutil 

Valdelosfrailes Pago de Las Costanas 2001, 

produzido com uvas de vinhedos “em vaso” 

de 125 anos de idade. intenso e potente, 

mostrou aromas de frutas, especiarias e 

torrefação, bom corpo e longa persistência, 

com sinais de que vai ganhar com mais um 

tempo de adega climatizada (r$ 215). 

 para o final, carlos moro reservou 

duas estrelas de primeira grandeza, os 

Matarromera Prestígio 1999 e Pago de 

Las Solanas 2000, dois vinhos de pequena 

produção, com diferentes propostas e 

caráter único, ambos provenientes de ribera 

del duero. foi muito interessante degustá-

los lado a lado e perceber as sutis diferenças 

entre estas duas preciosidades.

 O Matarromera Prestígio 1999, 100% Tinto 

Fino, passa 9 meses em barricas novas de 

carvalho francês, seguidos por mais 9 meses 

em barricas de carvalho americano, também 

novas. O resultado é um vinho moderno e 

instigante, com aromas de frutas escuras 

em compota, chocolate, resina, torrefação 

e notas florais. um vinho muito encorpado 

mas macio e equilibrado em acidez e álcool, 

concentrado e com final muito longo. 

 Já o Matarromera Pago de Las Solanas 

2000 é produzido com uvas das encostas 

calcárias de ribera del duero, voltadas para 

a melhor exposição solar possível. as vinhas 

tem em média 20 a 25 anos e o rendimento 

é de ridículas 1,5 toneladas por hectare. 

a vinificação se dá em temperatura média 

de 26 graus centígrados, com maceração 

total (pré e pós fermentativa) de 40 dias. 

faz a fermentação maloláctica nas barricas 

novas de carvalho francês, onde permanece 

por 18 meses. por esta e por outras razões, 

é um vinho mais contido, sutil e elegante 

que seu irmão, exibindo aromas de frutas 

escuras maduras, com leve toque de couro, 

chocolate e carvalho tostado. equilibrado, 

tem sabores complexos e marcantes, taninos 

de ótima qualidade, concentração suficiente, 

bom corpo, extraordinário equilíbrio e longa 

persistência. pena que sejam produzidas 

somente 2.000 garrafas por ano (pouquíssimas 

chegaram ao Brasil) e que cada uma custe 

a bagatela de r$ 1.319! mas, certamente 

o vinho recompensará quem se dispuser a 

fazer esse verdadeiro investimento e tiver 

paciência para esperar que desenvolva por 

completo toda a complexidade aromática que 

começa a exibir. 

consistência
e personalidade

Medina), em Rueda. A primeira, além de tintos, 

produz o Oxto, um vinho fortificado à base de Tinta 

del País (Tempranillo). E nela funciona o “Centro de 

Interpretação Vitivinícola”, um projeto que integra 

vinho, arte e cultura, do qual faz parte um “jardim” 

no qual foram plantadas 70 variedades de uvas de 

diferentes países, além de sala para degustação e 

cursos de vinho com capacidade para receber até 

60 pessoas. Na Bodegas Emina Medina del Campo 

(DO Rueda) são produzidos vinhos brancos à base, 

principalmente, das varietais Verdejo e Viura, mas 

também de Sauvignon Blanc, Gewürztraminer e Chardonnay, 

além de espumantes.

 A Bodega Renacimiento, em Ribera Del Duero, 

inaugurada no ano 2000, ocupa uma antiga 

propriedade do Marques de Olivares, do século 16, 

transformada em convento jesuíta no século 17, 

que foi recuperada pela família Moro ao longo da 

nas encostas do rio Duero foram plantados vinhedos 

de Tinta del País, Cabernet Sauvignon e Merlot, em 

espaldeira ou “vaso”, o tradicional sistema de cultivo 

da Tempranillo na região. A adega, dotada de sistema 

de controle de temperatura e umidade, abriga 2.000 

barricas de carvalho francês e americano. Os vinhos 

top, inclusive os de vinhedo único, como o Pago de 

las Solanas, são 100% Tinta del País. Registre-se que 

embora satisfaça às condições exigidas pela DO para 

ser classificado como um Gran Reserva (estágio de 20 a 

24 meses em barrica e dois a três anos em garrafa antes 

de ser comercializado) nem o Pago de las Solanas nem 

os demais vinhos da Matarromera usam as tradicionais 

classificações (Crianza, Reserva e Gran Reserva) dos 

vinhos da DO Ribera del Duero, para dar maior 

liberdade aos enólogos. O tempo de envelhecimento 

em barricas, por exemplo, depende da safra.

 Já o projeto Emina, iniciado em 1995, compreende 

duas vinícolas: uma para a produção de tintos, em 

Ribera Del Duero, inaugurada oficialmente em 

outubro do ano passado; outra para brancos (Emina 

Os vinhos produzidos pela matarromera em diferentes regiões da espanha mostram, 
além de ótima qualidade, a diversidade de estilos que o país oferece
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segunda metade do século 20. Nela é produzido o 

Rento (100% Tinta del País), um vinho de produção 

limitadíssima e de grande prestígio no mercado (foi 

eleito o melhor vinho espanhol no Madrid Fusion de 

2003). No final da década de 90, o grupo se expandiu 

para novas denominações de origem que, embora 

longe de rivalizar em prestígio com as regiões mais 

tradicionais, como Ribera del Duero e Rioja, vem 

ganhando reconhecimento pela qualidade de seus 

vinhos. É o caso da DO Cigales, onde foi criada a 

Bodega Valdelosfrailes, que produz vinhos de alta 

gama, como o Pago de las Costanas, com uvas Tinta 

del País provenientes de vinhedos com até 125 anos de 

idade, além de um bom rosé. A mais recente adição ao 

portfólio do grupo foi a Bodega Cyan, da DO Toro, 

onde são produzidos três tintos (Cyan 12 meses, 

Cyan Prestigio e Cyan Pago de la Calera), todos 

com Tinta de Toro (outro nome da Tempranillo), que vêm 

recebendo boas notas da crítica internacional.

“nariz eletrônico” para 
analisar aromas Dos vinhos 
 Paralelamente à produção de vinhos, o Grupo 

Matarromera se dedica também à produção de azeite 

da variedade Picual, do Esdor, primeiro “brandy” 

de Ribera del Duero e das aguardentes Aldor. 

Além disso, investe pesado em projetos que visam 

o desenvolvimento sustentável e a preservação do 

meio ambiente. Um exemplo é a geração de energia 

para o funcionamento das vinícolas, que é feita tanto 

por aproveitamento da energia solar térmica e solar 

arcovoltaica, como da energia eólica. Outra área de 

atuação do grupo é a pesquisa e aqui merece destaque o 

projeto Expol, que tem como objetivo extrair, purificar 

e separar os compostos de alto valor agregado, tais 

como polifenóis, antioxidantes e corantes, a partir dos 

resíduos sólidos da vinificação (cascas e sementes). 

Foi desse projeto que nasceu, em 2006, a linha de 

cosméticos (femininos e masculinos) Emina. Além 

deste, foi concluído com sucesso o projeto de criação 

de uma espécie de “nariz eletrônico”, que, como o 

nome indica, analisa as características olfativas de 

um vinho com a ajuda de equipamentos eletrônicos 

(vale registrar que a Embrapa de São Carlos está 

desenvolvendo projeto semelhante, só que voltado 

para o gustativo, uma verdadeira “língua eletrônica”, 

ainda em fase de testes).

 Em apenas vinte anos de atividade, o grupo 

Matarromera construiu impressionante portfólio, 

especialmente de vinhos, que já extrapola as 

fronteiras de seu país de origem. Atualmente, 30% de 

sua produção anual de 4,5 milhões de garrafas (um 

terço da denominação Rueda), são exportados para 

aproximadamente 50 países, entre os quais o Brasil. 

Mas nem por isso Moro parece satisfeito. Do Brasil, 

seguiu para o Chile, onde está lançando sua primeira 

vinícola fora da Espanha, a Bodega Terravid.  

O projeto Emina compreende duas vinícolas: uma para tintos, em Ribera del Duero (acima), e outra para brancos, em Rueda
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