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Quando se fala em grandes vinhos, Bordeaux

é o nome Que vem à caBeça de QualQuer enófilo. mas essa cultuada 

apelação não está parada no tempo; ao contrário,

continua se renovando, como Wine style comprovou

em recente visita a algumas de suas vinícolas

Château  
Rauzan-Ségla, 

uma empresa do 
grupo Chanel

t e x t o  e  fo t o s  arthur azevedo/divulgação
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Na página ao lado, 
porta de entrada para 
a margem esquerda 
da Gironde; Hélène 
Garcin, proprietária 
do Clos L’Eglise;
e abaixo, o trabalho 
nas vinhas
de Clos L’Eglise 

Hoje, fala-se muito de vi-

nhos do Novo Mundo, de 

países da Europa que vêm 

crescendo no mercado 

mundial, como Espanha, 

e mesmo de regiões me-

nos tradicionais da França. 

Mas, quando o assunto são 

os grandes vinhos, é Borde-

aux que atrai as atenções de 

consumidores, negociantes 

e jornalistas de todo o mundo. O próprio Robert 

Parker construiu boa parte de sua reputação ao 

analisar as safras e fazer previsões sobre a possível 

evolução dos famosos, caros e reputados vinhos ali 

produzidos. A belíssima e renovada cidade de Bor-

deaux é o centro de uma das mais interessantes e 

cultuadas regiões vinícolas do mundo. Em termos 

geográficos, ela é dominada pelo estuário da Gi-

ronde, formado por dois grandes rios: Garonne, 

na margem esquerda, e Dordogne, na direita. Na 

primeira, os vinhos são baseados principalmente 

na Cabernet Sauvignon; na segunda, é a Merlot que 

brilha. As outras varietais que compõem o cha-

mado corte bordalês – Cabernet Franc, Malbec e 

Petit Verdot – desempenham papéis secundários. 

Bordeaux ainda produz alguns dos mais valori-

zados vinhos doces do mundo, em Sauternes, e 

poucos, mas excepcionais, vinhos brancos, famo-

sos por seu caráter mineral, com as uvas Sémillon, 

Sauvignon Blanc e, secundariamente, Muscadelle.

 No início de 2009, Wine Style acompanhou 

uma “missão exploratória a Bordeaux”, liderada 

por Péricles Gomes, da Casa do Porto, importa-

dora em cujo portfólio os vinhos de Bordeaux têm 

participação expressiva. A seguir, os pontos altos da 

região que faz parte do sonho de todo enófilo.

2008  foi uma safra difícil,
salva na última hora
 Embora seja o grande nome do Pomerol, 

o Château Pétrus não reina sozinho nessa 

pequena e valorizada apelação da margem di-

reita da Gironde. Entre as vinícolas que também 

produzem vinhos de alta gama figura o Clos 

L’Eglise, que, até 1997, pertencia justamente a 

Jean-Pierre Moueix, da família proprietária do 

Pétrus. Naquele ano, a propriedade de apenas 

5,9 hectares foi comprada pela família Garcin-

Cathiard. Antes de sua entrada, o vinho era 

mero coadjuvante na cena de Pomerol, talvez 

eclipsado pela fama de seu irmão mais famoso. 

Hoje, a situação é outra. Depois de profundas 

mudanças, tanto nos vinhedos como nos pro-

cessos de vinificação, executados com maestria 

por Hélène Garcin e seu marido Patrick Leve-

que, com a consultoria do onipresente Michel 

Rolland, o vinho passou a exibir mais caráter e 

personalidade, tornando-se muito mais atraente 

para os consumidores.

 Hélène recebeu o grupo numa fria e cinzen-

ta manhã de fevereiro na pequena e muito bem 

equipada vinícola, a uma centena de metros 

da histórica igreja de Pomerol. A primeira coi-

sa que chamou a atenção de todos foi a bateria 

de tanques de fermentação de carvalho francês, 

com controle de temperatura e impecável higie-

ne. As barricas onde se faz a maturação do Clos 

L’Eglise e Espirit de L’Eglise, o segundo vi-

nho da propriedade, são também, obviamente, 

de carvalho francês das melhores tonelerias. 

Simpática e acolhedora, Hélène não se furtou 

a comentar a difícil colheita de 2008, bastante 

complicada pela nevasca que caiu em agosto e 

pelas temperaturas abaixo da média em setem-

bro. O que literalmente “salvou a lavoura” foi a 

inesperada, mas muito bem-vinda, melhora das 

condições climáticas no final de setembro e em 

outubro, com elevação da temperatura e tempo 

seco. Segundo ela, foi um ano muito trabalhoso, 

que exigiu inúmeros tratamentos no vinhedo, 

devido às fortes chuvas. Isso encareceu a pro-

dução, num momento em que a crise mundial 

chega forte à região, com queda nas vendas e 
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nos preços dos vinhos, confirmada pelas vendas 

en primeur. Hélène se diz muito preocupada com a 

situação, pelos inevitáveis reflexos que terá sobre o 

mercado do vinho, especialmente os de alta gama, 

como os que produz, mas observa com bom hu-

mor: “Temos que beber para esquecer”. 

 Na degustação, brilhou o Clos L’Eglise 2001, 

vinho que ainda está longe de sua plena maturi-

dade. De cor rubi/púrpura escura, tem aromas 

de frutas escuras maduras, florais, resinosos e de 

chocolate. Pleno de frutas na boca, mostra eleva-

da acidez, muito boa concentração, taninos abun-

dantes mas finos, longa persistência e retro-olfato 

delicado, com notas de café torrado. Merece ser 

guardado por mais alguns anos, para que possa se 

desenvolver por completo.

 Ainda na margem direita, outra boa aposta no 

portfólio dos Garcin-Cathiard é o Château Bard-

Haut 2004, um Saint-Émilion Grand Cru prove-

niente de uma propriedade de 17 hectares, situada 

nas proximidades do platô argilo-calcário, um ter-

roir muito valorizado. Rubi, tem boa intensidade 

de cor e de aromas (frutas escuras em compota, 

chocolate, tostado e minerais). Elegante, apresenta 

sabores concentrados, taninos finos e longa persis-

tência. Muito agradável. O mesmo vinho, da safra 

2008, provado em amostra de barrica, mostrou-se 

muito concentrado e potente, com maciez, equilí-

brio e ótima acidez, sugerindo que se acompanhe 

sua evolução na garrafa. Promete!

Um Saint-Émilion com a grife
do grupo Chanel
 As origens do Château Canon remontam 

ao ano de 1760, quando o tenente de fragata e 

corsário Jacques Kanon adquiriu o Saint Martin 

Estate, usando os recursos obtidos em suas mis-

sões pelos mares sob a bandeira do rei Luiz XV. 

Imediatamente, começou a construir uma ele-

gante mansão e a plantar vinhas – e apenas vi-

nhas, fato raro para a época – em torno da casa. 

Posteriormente, Raymond Fontémoing, nego-

ciante de vinhos de Bordeaux, revelou o imenso 

potencial do terroir para a produção de vinhos 

finos e renomeou a propriedade como Château 

Canon, nome que persiste até hoje. Em 1919 a 

propriedade foi comprada pela família Fournier, 

que a vendeu ao grupo Chanel em 1996. Desde 

então, foram implantadas mudanças visando a 

modernização da vinícola, mas com o extremo 

cuidado de preservar intacta a notável herança 

cultural e vinícola.

 O vinhedo vem sendo constantemente re-

novado – hoje já se trocaram 50% das videiras 

– respeitando a proporção de 75% de Merlot e 

25% de Cabernet Franc na área plantada. São 

22 hectares situados no topo do platô calcário, 

com pequena parte da propriedade estenden-

do-se pelas encostas que descem rumo ao Dor-

dogne. A exposição dos vinhedos é sul-oeste, 

propiciando perfeita insolação e favorecendo 

a maturidade das uvas. As videiras estão plan-

tados em cima de galerias subterrâneas, resul-

tantes da retirada de material usado para a 

construção da cidade de Saint-Émilion, desde 

o século 16. A composição do solo é de puro 

calcário, no qual são encontrados fósseis de es-

trela-do-mar, coberto por fina camada argilosa. 

 Na degustação, os vinhos mostraram a 

habitual classe, a começar pelo Château 

Canon 2004, carro-chefe da vinícola. A cor 

rubi com reflexos púrpuras indica juventude. 

Coleção de garrafas 
antigas do Château 
Canon e, ao lado, a 

sala de fermentação



Os aromas são de frutas em compota, viole-

ta, chocolate e caramelo tostado. Na boca, é 

sutil e delicado, com finos taninos, destacado 

equilíbrio, boa concentração e longa persis-

tência. Pode ser consumido agora com mui-

to prazer ou guardado por mais algum tem-

po. Na sequência, veio a grande estrela, o 

Château Canon 2001, um clássico que ex-

pressa perfeitamente o terroir de Saint-Émi-

lion. Aromas sutis, elegantes e sofisticados, 

de frutas perfeitamente maduras mescladas a 

fino couro, floral, chocolate e carvalho tostado 

são seguidos, em boca, por um vinho equili-

brado, macio, com ótima acidez de suporte, 

boa concentração e muito longa persistência. 

 Outra preciosidade, situada no platô calcá-

rio, a melhor localização de Saint-Émilion, é 

o Château Berliquet, pequena propriedade de 

apenas nove hectares plantados, que nos foi or-

gulhosamente mostrada por seu proprietário, 

Patrick Lescain. Aqui as parreiras têm em 

média 35 a 40 anos, sendo a Merlot predomi-

nante (75%), seguida pela Cabernet Franc (25%) 

e Cabernet Sauvignon (5%). O rendimento mé-

dio dos vinhedos é de 35 a 40 hectolitros por 

hectare. A boa maturidade das uvas se explica 

pela perfeita exposição ao sol, com ajuda da 

brisa do mar, que está a apenas 60 quilômetros 

em linha reta. A elaboração dos vinhos se dá 

numa vinícola moderna, e os vinhos amadu-

recem calmamente em barricas que repousam 

nas frias e úmidas galerias subterrâneas. 

 O Château Berliquet 2004, degustado 

na bela casa da vinícola, espelha bem o cui-

dado em todas as fases da produção. Fruto 

de uma safra mais fria, é intenso e mediana-

mente concentrado, com aromas e sabores 

muito agradáveis, que remetem a frutas es-

curas, café e floral. Na boca, tem bom cor-

po, taninos finos e muito boa persistência.

Rauzan-Ségla
e Mouton-Rothschild, muita 
classe em dois estilos

 Mudando de lado, o grupo visitou algumas 

vinícolas na margem esquerda da Gironde, onde 

a Cabernet Sauvignon reina soberana. Para com-

provar as diferentes personalidades dos vinhos 

das diferentes regiões demarcadas, visitamos o 

belíssimo Château Rauzan-Ségla, em Margaux 

e o nobre Château Mouton-Rothschild, que 

dispensa apresentações, em Pauillac. Rauzan-

Ségla é hoje propriedade do grupo Chanel e, 

como Canon, transpira modernidade. Evidente 

que se teve o bom senso de preservar intacto o 

château propriamente dito, construído em 1904, 

e que hoje é usado para recepcionar visitantes 

e para almoços de negócios. Na visita à viní-

cola, chamou a atenção a sala de recepção das 

uvas, com mesas de seleção e equipamentos de 

última geração, mostrando que Bordeaux não 

dormiu sobre a fama e está buscando melhorar 

cada vez mais as condições para a elaboração 

dos vinhos que expressem fielmente seu terroir.

 As mudanças também foram sensíveis nos vi-

nhedos da Rauzan-Ségla, a exemplo da coloca-

ção de tubos de drenagem a cerca de um metro 

de profundidade, para retirar o eventual exces-

so de água e permitir que as raízes das videiras 

se aprofundem cada vez mais em busca de nu-

trientes. A densidade de plantação é de 6.060 a 

10.000 plantas por hectare e o rendimento mé-

dio é de 45 hectolitros por hectare. Outra mu-

dança foi no perfil dos vinhos. No passado, se 

produzia 70% do primeiro vinho e 30% do se-

gundo (Ségla); depois, a proporção mudou para 

30/70 e, agora, para 50/50. Na vinificação é 

feita dupla seleção – de cachos e de grãos – e as 

uvas são separadas em parcelas. Os vinhos são 

colocados nas barricas separadamente e, após 

Solo calcário do 
vinhedo do Château 
Berliquet e Château 
Canon ao fundo

Foto de cima: sala 
de fermentação do 
Château Berliquet. 

Abaixo, barricas 
descansam nas 

caves subterrâneas 
escavadas no solo 
calcário e, ao lado, 
Péricles Gomes e 

o proprietário do 
Berliquet, Patrick 

Lescain



o corte final, feito em fevereiro do ano seguinte 

à colheita, o vinho volta para as barricas, onde 

permanece, em média, por 14 meses.

 Um detalhe interessante é o uso de pequenos 

tanques para se colocar o vinho de prensa, que 

depois vai ser utilizado parcimoniosamente (em 

torno de 14%) no corte final. A degustação do 

Château Rauzan-Ségla 2004 comprova que os 

cuidados valeram a pena. Bela cor rubi, com discre-

to halo de evolução e aromas instigantes de frutas 

maduras, intensas notas florais (violetas, a impres-

são digital de Margaux), levemente minerais e de 

fino carvalho tostado. Na boca, é equilibrado, com 

bom corpo sustentado por estrutura de taninos 

de ótima textura, boa concentração e longa per-

sistência. Por ser fruto de uma safra pouco valori-

zada, oferece excelente relação preço/qualidade.

 O Mouton-Rothschild é um caso à parte, a 

começar pelo fato de ser um dos quatro Premiers 

Grands Crus Classés, segundo classificação origi-

nal de 1855. A essa aura por si só quase sagrada, 

somem-se instalações primorosas, uma invejável 

coleção de vinhos e um museu que abriga gran-

des obras de arte. A propriedade tem 86 hectares, 

sendo 6 plantados com uvas brancas. Como seria 

de se esperar, a Cabernet Sauvignon é a dominan-

te, com 77% da área. Os vinhos são mais inci-

sivos e musculares que os produzidos em Mar-

gaux e sua longevidade é de há muito conhecida.

 A fermentação dos vinhos em Mouton é mui-

to cuidadosa e se dá em 28 balseiros de carva-

lho, trocados a cada 25 anos, com capacidade 

aproximada de 4 mil litros e controle de tem-

peratura. São também usadas mesas de seleção 

de uvas e vinificação separadas por parcelas. 

O tempo médio de permanência do vinho nas 

barricas de carvalho, 100% novas, é de 18 me-

ses. O vinho de prensa é utilizado no corte final 

sempre em pequena quantidade e a fermenta-

ção maloláctica se faz em sua maior parte nos 

balseiros de carvalho e a restante nas barricas. 

 Por falar em barricas e em inovação, a Sala 

de Barricas (Chai) do Mouton foi inaugura-

da em 1926 e tem capacidade para 1.000 bar-

ricas. O Baron Philippe de Rothschild foi o 

primeiro a engarrafar seus vinhos no próprio 

château. Entre as outras curiosidades do Mou-

ton está a incrível La Vinotheque, uma cole-

ção de Moutons, que remonta a 1859, de fazer 

inveja a qualquer colecionador que se preze. 

Château Le Grand 
Verdus, um castelo
de 1579

 Na degustação, a surpresa ficou por con-

ta do ótimo e acessível Château Clerc Milon 

2007. Um belo vinho, com aromas de frutas 

escuras, mescladas a especiarias e carvalho tos-

tado, e com boa concentração de sabores, tani-

nos finos, equilibrado e persistente. O Mouton-

Rothschild 2007 ainda se encontra em fase 

embrionária e de difícil avaliação. Tem aromas 

discretos de frutas escuras, chocolate, tostado 

e café torrado; e na boca mostra austeridade, 

com boa acidez, taninos finos e boa persistên-

cia. Precisa de tempo para ser melhor avaliado.

Boas opções a preços acessíveis
em Entre-Deux-Mers 
 Algumas vinícolas situadas na, outrora pouco 

prestigiada, região de Entre-Deux-Mers (literal-

mente “entre dois mares”, na verdade os rios Ga-

ronne e Dorgogne) mostram que os consumido-

res devem ficar atentos aos vinhos hoje lá produ-

zidos, entre os quais os do Château de Rougerie 

e os do Château Le Grand Verdus. Os primeiros 

são produzidos por Patrick Valette, um enólogo 

muito talentoso que hoje se divide entre o Chile 

e a França, em sua minúscula propriedade de 4 

hectares. Tanto o tinto como o branco são muito 

agradáveis e com preços bastante atraentes. Já o 

Le Grand Verdus é uma vinícola familiar, per-

tencente aos Le Grix de la Salle e hoje dirigida 

por três gerações: Philippe, Antoine e Thomas. 

Os vinhos são classificados como “Bordeaux” 

genéricos e têm muito boa expressão. Na visita, 

degustamos, primeiro, a safra 2005 do Le Grand 

Verdus. De cor rubi/púrpura, mostrou boa fruta 

e taninos, corpo e persistência médios. Depois, a 

2006 do Le Grand Verdus Grande Reserve, 

de cor muito parecida, mas com aromas de fru-

tas escuras e defumado, que se mostrou bastante 

tânico, com média concentração e corpo e persis-

tência médios na boca. Certamente precisa ainda 

de algum tempo de adega para polir os taninos.

 Ao final da viagem, a comprovação de que 

mesmo vinícolas (e apelações) menos famosas 

guardam um pouco da magia que tornou Borde-

aux – e seus cultuados grand crus – uma espécie 

de território sagrado no mundo do vinho. 

Estátua de
Baco menino 

no Château 
Mouton-Rothschild

a r t h u r @ w i n e s t y l e . c o m . b r
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VI N H O S  N ã O S ã O
O  ú N I C O  AT R AT I VO

Nem seria preciso enumerar as atrações 
de uma cidade como Bordeaux para 
quem aprecia grandes vinhos. Mas não 
custa lembrar que, em 2007, seu cen-
tro histórico foi declarado Patrimônio 
Mundial pela Unesco e que a cidade foi 
totalmente renovada nos últimos anos. 
Exemplos dessa renovação são o mo-
derno sistema de transporte público, 
inaugurado em 2003, o novo jardim botâ-
nico, completado em 2007, 
e a reabertura, em 2008, de 
um de seus hotéis mais tra-
dicionais, o regent grand 
hotel, na place de la Co-
médie, em frente à opera, 
cuja fachada original é do 
final dos anos 1770. Tam-
bém não seria necessário 
mencionar que Bordeaux 
conta com sofisticados 
restaurantes e ótimas lojas 
de vinhos. É recomendável 
consultar um bom guia de 
turismo para conhecer 
todas as opções em ma-
téria de hospedagem e de 
alimentação que a cidade – e a região 
que leva seu nome – oferecem. Aqui vão 
apenas algumas dicas selecionadas es-
pecialmente para os “enoturistas”.
Se Bordeaux é ponto de partida ou de 
chegada de qualquer roteiro pela região, 
Saint-Émilion, cidade medieval cujo char-
me transcende qualquer descrição, é uma 
parada imperdível. Visita quase obriga-
tória para os enófilos é à loja l’essentiel 
(Rue Guadet), do “bad boy” Jean-Luc 
Thunevin, “inventor” dos chamados Vins 
de Garage. Moderna e completamente 
destoante do clima da cidade, é um lo-
cal onde se pode conhecer alguns dos 
vinhos, vendidos em taças, que fizeram 
a fama do controverso produtor francês. 

Um bom bistrô para se deliciar com a tí-
pica comida francesa é o l’envers du 
decor (rue du Clocher, bem no centro da 
cidade, ao lado do Centro de Informa-
ções Turísticas), que oferece desde um 
ótimo Confit de Canard até as temíveis 
Andouillettes, um embutido francês para 
quem tem estômago forte. Os vinhos da 
reduzida carta têm preços muito aces-
síveis e o serviço é muito simpático.

Para se comprar bons vinhos de Bordeaux 
por preços em alguns casos incrivelmente 
baixos, a dica é a maison eyquard (rue du 
Clocher, 2). A seleção é impecável e você 
irá se surpreender com a variedade de vi-
nhos disponíveis. Eles ainda embalam para 
viagem, em caixas perfeitamente seguras.
Iguarias que você não pode deixar de pro-
var em Saint-Émilion são os deliciosos 
macarons e canelés, típicas especialida-
des da região. Não deixe de visitar uma 
pequena indústria dessas preciosidades 
gastronômicas, de muita fama e alta qua-
lidade, a mathieu mouliérac (rue Tente 1, 
travessa da Rue du Clocher).
Na região de Pauillac, uma boa dica para 
almoço é o café lavinal (Place Desquet- 

Bages – logo atrás do Château Lynch-
Bages). A comida é ótima, os preços são 
atraentes e o ambiente é acolhedor. Sain-
do do restaurante, não se esqueça de dar 
uma passadinha no Bages Bazaar, a loja 
do Lynch-Bages (na mesma praça), para 
comprar vinhos e tudo o mais que se re-
laciona ao Lynch. Lá também se encontra 
uma boa seleção de livros de vinhos.
Na própria cidade de Bordeaux, uma 

boa loja para se comprar 
vinhos é a Badie (Allees 
de Tourny, 60-62), bem no 
centro e próxima do Tea-
tro. Na verdade são duas 
lojas, uma delas especiali-
zada em champanhes, com 
uma seleção espetacular.
Por fim, o estrelado le 
saint-James hôtel restau-
rant, um deslumbrante “Re-
lais & Chateaux” situado em 
Bouliac (Place Camile Hos-
tein,3), pequena cidade ao 
lado de Bordeaux. Além de 
atraente opção de hospeda-
gem, para quem prefere fu-

gir do burburinho das grandes metrópoles 
e obviamente não está viajando com or-
çamento apertado, abriga um restaurante 
de primeira linha, conduzido com maes-
tria pelo chef Michel Portos e sua equipe. 
A culinária é sofisticada e a vista deslum-
brante. Procure chegar no final da tarde, a 
tempo de um aperitivo no jardim, com des-
lumbrante vista para a cidade de Borde-
aux. Não é barato, mas vale cada centavo.
Uma última recomendação: use a abuse 
do GPS, e não saia sem ele. Na região de 
Bordeaux é peça obrigatória do kit de via-
gem. Ao contrário do que costuma ocor-
rer no Brasil, lá a engenhoca funciona 
maravilhosamente bem.
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