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Safra 2007 da linha que repreSenta a própria 

tradição da ConCha y toro ganha o aCréSCimo 

de um Carmenère de peumo e Confirma 

qualidade e ConSiStênCia

por  GUILHERME VELLOSO
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degustação esPeCIaL

Vinhedo de Puente Alto, o mais 
famoso da Concha y Toro, berço 
de seus grandes vinhos à base
de Cabernet Sauvignon



               DOn MELcHOR, nome que 

homenageia seu fundador, Don Melchor de Santiago 

concha y Toro, é o vinho ícone da vinícola fundada por 

ele no século 19. Mas a linha que, em seu conjunto, me-

lhor expressa a filosofia e tradição da concha y Toro é a 

Marques de casa concha. Ela foi lançada em 1976, em 

homenagem ao título nobiliárquico que o rei Felipe V de 

Espanha concedeu, em 1718, a Don José de Santiago 

concha y Salvatierra, por serviços prestados como 

governador do chile. Don Melchor, seu descendente, 

foi o sétimo Marques de casa concha. O primeiro 

vinho da linha, obviamente, foi o Cabernet Sauvignon, 

seguido pelo Chardonnay, em 1989, e pelo Merlot, um 

ano depois. Em 2003 foi introduzido o Syrah. Por 

último, pelo menos até agora, o Carmenère, safra 

2007, lançado em 2008. Em recente viagem ao 

chile, Wine Style teve oportunidade de pro-

var todos os vinhos da linha, da safra 2007, 

a mais recente disponível, em companhia de 

Marcelo Papa, enólogo responsável por ela e 

também pela casillero del Diablo. Também 

foi incluído na degustação o Chardonnay da 

safra 2008, o primeiro feito com uvas pro-

venientes dos vinhedos de Limarí (ver texto 

sobre esse novo terroir chileno nesta edição). 

Os Marques são vinhos de produção limi-

tada e preço atraente para seu nível de qualidade; e 

tem como característica comum o fato de serem “sin-

gle vineyard”, ou seja, as uvas de cada uma das varie-

dades que compõem a linha são provenientes de um 

único vinhedo, embora, em alguns casos, o vinho fi-

nal receba pequenos aportes de outras cepas. Por isso, 

“o vinhedo tem que ser muito bom”, afirma Marcelo.

 A degustação começou com os dois Chardonnays, 

uma eloquente demonstração das diferentes “persona-

lidades” dos terroirs chilenos. O 2007 é, segundo Mar-

celo, o “melhor Chardonnay” produzido com uvas do 

vinhedo Santa Isabel, localizado na parte mais alta do 

Maipo, a 715 metros. notas de frutas tropicais como 

manga e abacaxi maduro dominam seu perfil aromá-

tico. E, embora seja 100% fermentado em barricas de 

carvalho francês da Borgonha, a madeira (em forma de 

baunilha) tem presença discreta, já que apenas 1/3 das 

barricas utilizadas eram novas. na boca, é seco, mas tem 

muita fruta e ótima acidez, muito bem integradas ao ál-

cool (14%) e à madeira, num vinho gastronômico, mas 

não muito encorpado. Já o 2008, o primeiro Marques 

com uvas provenientes de Limarí, é intensamente mi-

neral e cítrico, com notas mais austeras de frutas como 

maça verde e pera. Em que pese a alta acidez, é qua-

se macio em boca, apesar de um ano mais jovem do 

que seu irmão do Maipo (a passagem por barricas é 

igual nos dois); e, como ele, tem ótima persistência. 

É um vinho muito elegante, que evocará mais um 

bom branco da Borgonha, como um chablis, que 

do novo Mundo. como curiosidade, Marcelo in-

formou que a bâttonage (processo pelo qual se agita 

o vinho na barrica com ajuda de um bastão) é 

feita sempre em períodos de lua crescente, se-

guindo os preceitos da biodinâmica.

 Abrindo o time dos tintos, o Mar-

ques Merlot é feito com uvas provenien-

tes dos vinhedos da cyT em Peumo, no vale 

do cachapoal, fonte também de seus pres-

tigiados Carmenère. Marcelo chama a aten-

ção para o fato de os solos de Peumo terem 

características similares aos de Apalta. São 

terraços aluviais, que alternam pedra e areia. 

A Carmenère, explica Marcelo, se dá melhor nos solos 

mais profundos e de boa drenagem, onde a água é 

encontrada 5 metros abaixo da superfície. Já a Merlot 

prefere solos intermediários, com água a aproximada-

mente 3 metros. O Merlot da linha Marques recebe 

aporte de 12% de Cabernet Sauvignon do Maipo, o que 

explica ser relativamente encorpado para um vinho 

chileno dessa casta. O nariz é elegante, com predomi-

nância de frutas vermelhas como ameixas e madeira 

ainda evidente. Todos os tintos da linha Marques per-

manecem de 16 a 18 meses em barricas, sendo 1/3 

novas, como no caso dos brancos. notas de chocolate 

e café e uma ponta de álcool a mais completam o perfil 

aromático. na boca, é um vinho com boa acidez e ex-

celente estrutura tânica (taninos bem presentes mas fi-

nos), que se beneficiará com mais um ou dois anos em 

garrafa. Ao final mostra boa persistência, com muita 

fruta e um pouco de bala de café.

 Mais nova adição à linha Marques, o Carmenère 

2007, com uvas de Peumo, recebe o aporte de 15% de 

C.S. e apresenta a habitual cor violácea intensa. Seus 

aromas mesclam frutas tipo ameixa com notais florais 

(violetas) e de café e de especiarias. A boa acidez des-

mente o que, em geral, é considerado o calcanhar de 

Aquiles dos vinhos chilenos dessa uva. Mas o domínio 

é de fruta madura, já praticamente em compota, que, 

somada aos taninos macios e sedosos e aos 14% de ál-

cool resultam num final quase doce, sem ser enjoativo.

 

No futuro, talvez, um CaberNet fraNC
 Já o Marques Syrah 2007 é mais uma comprova-

ção do excelente potencial dessa uva no chile, desde 

que cultivada no terroir adequado. Quando começou 

a fazer esse vinho, a cyT usava uvas de um vinhedo 

em Rapel, mas o resultado primava mais pela potên-

cia do que pela elegância, como muitos Shiraz aus-

tralianos. com o objetivo de fazer um Syrah mais 

redondo e suave em boca, foi comprado o vinhedo 

Quinta de Maipo, a aproximadamente 500 metros de 

altitude, que apresenta dois tipos de solo: um prati-

camente só de pedra; outro, com pequena camada 

(80 cm) de argila antes da pedra. São solos aluviais, 

de excelente drenagem pela presença de pedras, mas 

muito pobres em nutrientes e praticamente sem água, 

que, segundo Marcelo, encontra-se a 100 metros 

de profundidade. O Marques Syrah é um reflexo 

desse conjunto de características. Rubi-violáceo, exi-

be aromas intensos de frutas negras, como amoras 

e ameixas pretas, com notas de especiarias (pimen-

ta) e uma ponta de álcool perceptível. Muito vivo e 

fresco em boca, exibe grande concentração de fru-

ta madura, com ótima acidez, taninos (finos) ainda 

presentes e final longo e frutado. Um ótimo vinho, 

já muito gostoso para tomar, mas que certamente fi-

cará ainda melhor com um a dois anos de garrafa.

 Para encerrar a degustação, o pioneiro Cabernet 

Sauvignon, sempre um dos melhores vinhos dessa 

Marcelo Papa, responsável pelas linhas “Marques” e “Casillero”, e cacho de Carmenère de Peumo
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linha. Ele é feito com uvas do vinhedo Puente Alto, 

no Maipo, o mais renomado da concha y Toro, cujas 

diferentes parcelas fornecem a base também do Don 

Melchor, do Almaviva e do Viñedo Chadwi-

ck. Trata-se de um terraço aluvial que se carac-

teriza pelos solos pedregosos puros ou com, no 

máximo, 30 centímetros de argila. Marcelo lem-

bra que quanto menos argila, mais delicado será 

o Cabernet Sauvignon. O Marques Caber-

net Sauvignon tem 92% dessa uva, com-

plementados por 7% de Carmenère de Peumo 

e 1% de Petit Verdot, para aportar um pouco 

mais de cor, acidez e taninos, estes em geral 

mais rústicos que os da CS. O Marques Ca-

bernet Sauvingon 2007 é rico em aromas de 

frutas escuras maduras (cassis/cerejas), com 

notas de especiarias, chocolate/café, madeira 

tipo cedro e leve mentol. na boca, é um vinho 

de bom corpo, mas muito elegante, com boa 

acidez, taninos muito finos (ainda marcados) e álcool 

na medida certa. Muito equilibrado, já pode ser de-

gustado com prazer, mas recompensará quem tiver a 

paciência de esperar dois ou três anos para abri-lo. 

É, sem dúvida, um “clássico” do Maipo.

   Perguntado se, no futuro, a linha Marques po-

derá ganhar novos integrantes, Marcelo Papa 

admitiu apenas que gostaria de contar com a Ca-

bernet Franc, hoje destinada integralmente ao 

corte do Don Melchor.

Todos os vinhos da linha Marques de Casa Concha 

estarão disponíveis no mercado brasileiro até

o final do ano.           

  

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

Cuidado em todas as etapas da colheita é essencial para assegurar qualidade da uva e do vinho
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