
viagem

	 O	Chile	não	parece	disposto	a	abrir	mão	da	privile-

giada	posição	que	alcançou	no	mercado	internacional	e	

no	Brasil,	em	particular,	onde	mantém	o	primeiro	lugar	

no	ranking	de	vinhos	 importados,	em	disputa	cada	vez	

mais acirrada com a Argentina. É o que ficou claro em 

recente	viagem	dos	editores	de	Wine	

Style	 ao	 país	 vizinho,	 para	 conhecer	

o	 trabalho	 de	 seis	 vinícolas	 relativa-

mente	 novas	 no	 cenário	 internacio-

nal,	representadas	no	Brasil	pela	Ana	

Import,	 de	 Salvador:	 William	 Cole,	

Encierra,	Lagar	de	Bezana,	Tuniche,	

Gillmore	e	Miravalle.	Além	do	inves-

timento	na	melhoria	da	qualidade,	condição	indispensá-

vel	para	disputar	o	mercado	mundial,	Wine	Style	cons-

tatou	 também	a	preocupação	em	produzir	vinhos	com	

variedades	(e	cortes)	não	tradicionais	no	país.	

	 Uma	das	estrelas	dessa	nova	fase	da	vitivinicultura	chi-

lena	é,	sem	dúvida,	a	Syrah;	e	um	dos	enólogos	que	aposta	

em	seu	potencial,	especialmente	em	zonas	mais	frias,	é	Ro-

berto	Millán,	 da	William	Cole,	 situada	 no	 vale	de	Casa-

blanca,	a	uma	hora	de	Santiago.	Curiosamente,	a	própria	

William	Cole	não	tem	Syrah	em	seu	portfolio.	Ela	apostou	

suas fichas em duas outras varietais que também se dão 

muito	bem	no	clima	frio	de	Casablan-

ca:	Sauvignon Blanc	e	Pinot Noir.	E	está	co-

lhendo	bons	resultados.	Prova	disso	foi	

a	escolha	do	ótimo	Sauvignon Blanc 

Mirador Selection 2007	 como	 me-

lhor	vinho	chileno	dessa	uva,	no	último	

Cata	d´Or	do	Hyatt,	a	mais	importante	

premiação	de	vinhos	do	país	(ver quadro 

com uma seleção dos melhores vinhos das vinícolas visitadas).	A	linha	

Mirador	é	a	porta	de	entrada	da	William	Cole,	seguida	

pela	Alto Vuelo	e,	no	topo,	a	“Bill”.	Esta	última	foi	inau-

gurada	com	o	Bill Sauvignon Blanc 2006.	Parcialmen-

te	 fermentado	em	barricas	 (75%	do	 lote),	 o	 vinho	passa	

mais	dois	meses	em	barricas	francesas	novas	(sem	tostado)	
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duas vinícolas, a mesma enóloga

 A definição de vinícola-boutique é perfeita para a 

Encierra,	pois	sua	produção	atual	é	de	apenas	20	mil	gar-

rafas. A filosofia da empresa, na definição de Maria Ignacia, 

é	produzir	“o	melhor	do	melhor”.	O	único	vinho	que	pro-

duz	atualmente	(Encierra)	

é	 um	 corte	 feito	 com	 uvas	

das	melhores	parcelas	de	vi-

nhedos	das	diferentes	varie-

dades.	No	Encierra 2004,	

Cabernet Sauvignon	 e	 Syrah	

entram,	 cada	 uma,	 com		

40%	 do	 corte;	 o	 restante	

é	 completado	 pelas	 outras	

três	 variedades.	 No	 2005,	

a	Syrah	entra	com	50%	e	a	

Cabernet	 Sauvignon	 cai	 para	

30%		(registre-se	que	ambos	são	muito	interessantes).	Como	

que a confirmar sua crença no potencial da Syrah	na	região,	a	

enóloga	Adriana	Cerda	informa	que	o	próximo	lançamen-

to	deve	ser	um	varietal	100%	Syrah,	com	uvas	provenientes	

de	vinhedos	plantados	em	solo	de	piçarras.	A	Encierra	ex-

porta	90%	de	sua	produção	e,	além	do	Brasil,	seus	vinhos	

são	encontrados	na	Holanda,	Alemanha,	Coréia	e	EUA.	

	 Adriana	 Cerda	 não	 é	 adepta	 dos	 cânones	 em	 geral	

associados	 ao	 famoso	 crítico	 Robert	 Parker.	 Ela	 se	 revela	

encantada	com	vinhos	“delicados	e	elegantes”,	com	baixo	

grau	alcoólico	e	muita	fruta,	acha	que	o	carvalho	deve	ser	

muito	bem	dosado	(“não	somos	cupins”),	e	diz	que	o	im-

portante	é	produzir	vinhos	que,	ao	ser	bebidos,	“evoquem	

o	lugar	de	onde	provêm”.	Além	da	Encierra,	Adriana	tam-

bém	assessora	a	Lagar	de	Bezana,	cujo	dono	é	o	empresá-

rio	 das	 comunicações	 Ricardo	 Bezanilla,	 proprietário	 de	

quatro	 emissoras	 de	 rádio	

em	 Santiago.	 descontraído	

e	 informal,	 Bezanilla	 viveu	

e	 trabalhou	 muitos	 anos	

no	Brasil,	 onde	 foi	 advoga-

do	 da	 varig.	 Como	 Cole,	

investiu	 em	 vinho	 por	 pai-

xão.	 Os	 vinhedos	 (60	 hec-

tares)	 foram	comprados	em	

1999	 e	 a	 primeira	 colheita	

foi	 em	 2001,	 ano	 de	 cons-

trução	 da	 adega.	 São	 cul-

tivadas	 apenas	 uvas	 tintas:	 36	 hectares	 de	 Cabernet 

Sauvignon,	13	de	Syrah	e	11	distribuídos	entre	Cabernet Franc,	

Merlot,	Petit Verdot,	Grenache,	Tintorera,	Carmenère	e	Mourvèdre.

Quatro clones de syrah,
na busca pelo equilíbrio

	 digno	de	nota	 é	o	 fato	de	que	 foram	plantados	qua-

tro	 clones	 diferentes	 de	 Syrah	 (seu	 vinho	 top,	 o	 Limited 

Edition,	 é	um	varietal	 100%	Syrah). Para exemplificar a 

depois	da	 fermentação.	Perde	em	 frescor,	mas	ganha	em	

complexidade.	 dessa	 primeira	 edição	 foram	 produzidas	

apenas	300	caixas,	número	que	subiu	para	2.200	na	versão	

2007.	A	ele	veio	se	somar	o	Bill Pinot Noir,	cuja	safra	de	

2007	ainda	está	em	barricas	e	só	será	lançada	em	2008.	

tK2t, um novo sistema de cultivo 
importado da nova Zelândia

	 O	 “Bill”	 em	 questão	 é	 William	 Cole,	 fundador	 da	

vinícola,	um	americano	jovial	e	simpático,	que	construiu	

sua	fortuna	na	indústria	de	softwares.	depois	de	vender	

sua	empresa	no	Colorado,	Bill	decidiu	comprar	 terras,	

em	1999,	e	construir	uma	vinícola	no	Chile.	A	constru-

ção	da	adega	foi	iniciada	em	2001.	Hoje,	Bill	mora	par-

te	 do	 ano,	 com	 sua	 mulher	 chilena,	 na	 magnífica	 casa	

construída	 em	 meio	 aos	 vinhedos.	 Ao	 todo,	 a	 proprie-

dade	tem	aproximadamente	160	hectares,	dos	quais	131	

estão	plantados	com	quatro	variedades:	Sauvignon Blanc	

(mais	de	um	terço	do	total),	Chardonnay,	Pinot Noir	e	Merlot.	

A	 Carmenère,	 plantada	 inicialmente,	 não	 se	 adaptou	 à	

região	e	foi	substituída	pela	Merlot.

	 Como	não	poderia	deixar	de	ser	numa	empresa	nova	

e	voltada	para	o	mercado	externo	 (100%	da	produção	é	

exportada),	a	William	Cole	segue	práticas	bastante	moder-

nas	e	até	inovadoras.	Um	sistema	de	controle	de	geadas,	

comuns	na	região	onde	está	localizada,	utiliza	dispersores	

de	 água	 para	 borrifar	 os	 vinhedos,	 ao	 primeiro	 sinal	 de	

perigo.	Ela	também	está	testando	um	novo	sistema	de	con-

dução	das	parreiras	chamado	TK2T.	O	sistema	foi	desen-

volvido	na	Nova	zelândia,	não	por	acaso	o	país	de	origem	

de	seu	principal	enólogo.	O	TK2T	é	uma	espécie	de	espal-

deira	dupla,	diferenciada	pela	altura,	com	duas	“linhas	de	

produção”	horizontais:	uma	a	50	cm	do	solo;	outra	a	1,80	

metros.	O	sistema	proporciona	grande	aumento	de	produ-

tividade	(25.000	kg/ha	no	caso	da	SB)	sem,	na	opinião	dos	

enólogos,	comprometer	a	qualidade.	Em	2006,	a	produ-

ção	total	da	William	Cole	foi	de	100	mil	garrafas,	número	

que	deve	dobrar	em	2007.	A	Inglaterra	é	o	maior	mercado	

da	empresa,	seguida	pelos	EUA.	O	restante	vai	para	países	

como	China,	Rússia	e,	mais	recentemente,	Brasil.		

	 Se	a	história	da	William	Cole	é	relativamente	comum,	

hoje,	 no	 mundo	 do	 vinho	 (estrangeiros	 que	 constroem	

vinícolas	em	países	do	Novo	Mundo),	a	da	pequena	En-

cierra	 tem	 suas	 raízes	 solidamente	plantadas	no	próprio	

Chile.	A	família	de	sua	proprietária,	Maria	Ignacia	Eyza-

guirre	Echenique,	possui	vinhedos	na	região	de	Peralillo	

desde	 1750.	 O	 pai	 de	 Maria	 Ignacia	 fundou	 a	 Los	 vas-

cos,	 no	 início	 dos	 anos	 80,	 mais	 tarde	 vendida	 para	 os	

franceses do château Lafite Rothschild. Mas conservou 

120	 hectares	 de	 vinhedos	 nessa	 zona	 que	 faz	 parte	 do	

vale	de	Colchagua,	duzentos	quilômetros	ao	sudoeste	de	

Santiago.	A	variedade	mais	plantada	é	a	Cabernet Sauvig-

non,	que	ocupa	67%	das	terras,	seguida	por	Syrah	 (15%),	

Merlot	 (10%),	Carmenère	 (5%)	e	Petit Verdot	 (3%).	O	rendi-

mento	médio	dos	vinhedos	é	de	8.000	quilos	por	hectare.
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Adriana Cerda: agora um varietal 100% Syrah
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importância	 de	 se	 usar	 clones	 diferentes,	 Adriana	 Cerda	

explica	que	dois	deles	produzem	uvas	com	grãos	maiores,	

mais	 frutadas,	 com	 maior	 concentração	 e	 estrutura	 tâni-

ca,	ao	passo	que	os	outros	dois	produzem	uvas	com	grãos	

menores	 e	 características	 opostas,	 o	 que	 garante	 perfeito	

equilíbrio	ao	vinho,	por	sinal	excelente	(foram	produzidas	

apenas	400	caixas	da	safra	2004).	Uma	particularidade	in-

teressante	é	que	os	rótulos	de	todos	os	vinhos	da	Lagar	de	

Bezana	reproduzem	obras	de	um	conhecido	pintor	chile-

no,	Carlos	Maturana,	mais	conhecido	como	“Bororo”.			

	 A	Lagar	de	Bezana	produz	apenas	três	vinhos	(os	outros	

dois	 são,	 respectivamente,	 um	 corte	 de	 Cabernet Sauvignon	

e	Syrah	e	outro	que,	além	dessas	duas	variedades,	leva	um	

pouco	de	Merlot	 e	de	Cabernet	Franc).	Mas	promete	 lançar	

em	breve	um	rosé	de	Cabernet	 e	um	novo	vinho	com	um	

corte	curioso,	pois	associará	variedades	típicas	do	vale	do	

Rhône,	na	França	(Grenache	e	Mourvèdre)	com	a	Petit	Verdot,	

cuja	presença,	em	pequena	quantidade,	é	mais	comum	nos	

cortes	bordaleses.	A	Lagar	de	Bezana	é	uma	exceção	entre	

as	novas	vinícolas	chilenas,	porque	70%	de	sua	produção	é	

vendida	no	mercado	interno	e	apenas	30%	exportada	para	

EUA,	Brasil	e	países	da	Europa.	

	 Ao	contrário	das	 três	 anteriores,	 a	Tuniche	 (o	nome	

significa “homem que trabalha a terra”) é uma viníco-

la	de	grande	porte.	São	500	hectares	de	vinhedos	distri-

buídos	 por	 aproximadamente	 25	 propriedades,	 situadas	

num	raio	de	15	a	20	quilômetros	de	sua	sede.	A	Tuniche	

foi	fundada	em	1969,	em	Rancagua,	pelo	pai	dos	atuais	

proprietários,	Francisco	e	Gerardo	Butron	Weiffenbach,	

mas	o	avô	já	tinha	vinhedos	na	região	desde	a	década	de	

1940.	 Em	 1997,	 ela	 começou	 a	 engarrafar	 vinhos	 com	

marca	própria,	mas,	até	recentemente,	só	produzia	vinhos	

correntes,	 vendidos	 no	 mercado	 local.	 Atualmente,	 seus	

vinhos	são	exportados	para	diversos	países,	entre	os	quais	

o	 Brasil,	 mas	 ela	 produz	 extensa	 linha,	 inclusive	 vinhos	

vendidos	a	granel.	Talvez	por	isso,	no	campo,	há	vinhedos	

plantados	 em	 espaldeira	 e	 outros	 que	 usam	 o	 chamado	

“parrón”	espanhol,	correspondente	à	nossa	latada.

	 As	 variedades	 tintas	 correspondem	 a	 70%	 do	 total	

plantado	 e	 a	 Tuniche	 produz	 vinhos	 à	 base	 de	 Malbec,	

Merlot,	Carmenère,	Cabernet	Sauvignon	e	Syrah,	embora	tam-

bém	cultive	Pinot Noir	 e	Tintorera,	 uma	casta	nativa.	En-

tre	as	brancas,	há	vinhos	de	Sauvignon	Blanc,	Chardonnay	e	

Riesling	(também	são	cultivadas	a	Gewürztraminer,	Moscatel	

e	Semillon,	usadas	em	outros	vinhos	da	linha).	O	enólogo	

daniel	 Rivera	 não	 foge	 à	 regra	 e	 ressalta	 os	 resultados	

“realmente	espetaculares”	obtidos	com	a	Syrah	na	região.	

Entre	 os	 novos	 lançamentos,	 Rivera	 menciona	 o	 Rosé	

de	 Cabernet	 e	 o	 Pinot	 Noir	 varietal,	 que	 têm	 boa	 deman-

da	 na	 Europa;	 e	 o	 Late	 Harvest,	 um	 interessante	 corte	

de	Riesling	e	Gewürztraminer	(o	2006	provado	mostrou	boa	

palheta	 aromática,	 embora	 na	 boca	 falte	 um	 pouco	 de	

acidez	para	contrabalançar	o	açúcar).	Merece	registro	o	

fato	de	que	a	Tuniche	comprou	tanques	de	aço	inoxidável	

de	menor	capacidade	(2.000	litros),	que	oferecem	ao	enó-

logo	a	possibilidade	de	acompanhar	a	evolução	de	vinhos	

produzidos	com	uvas	provenientes	de	diferentes	parcelas	

do	vinhedo,	bem	como	de	testar	novas	mesclas,	antes	de	

lançá-las	comercialmente.

	 A	 Gillmore,	 aproximadamente	 duzentos	 quilômetros	

ao	sul,	no	vale	de	Loncomilla,	é	uma	vinícola	singular	em	

muitos	aspectos,	a	começar	pelo	fato	de	que	é	um	empre-

endimento	totalmente	familiar.	As	terras	(54	hectares),	vi-

nhedos	 e	 instalações	 foram	 comprados	 pelo	 pai	 da	 atual	

proprietária,	daniella	Gillmore,	um	engenheiro	químico,	

em	1990,	mas	sabe-se	que	parte	dos	vinhedos	é	muito	an-

tiga.	Um	deles,	de	Carignan,	tem	bem	mais	do	que	sessenta	

anos;	em	outro,	a	Merlot	foi	plantada	sobre	raízes	centená-

rias	de	País,	casta	nativa	do	Chile,	provavelmente	da	épo-

ca	colonial.	É	o	tipo	de	cenário	que	encanta	os	enólogos,	

no	caso	a	própria	daniella	e	seu	marido,	Andrés	Sanchez.	

Um	dos	mais	respeitados	de	sua	geração	no	Chile,	Sanchez	

     

William cole 
mirador selection sauvignon blanc 2007 –
estupendo exemplar desta varietal , 
exuberante e muito típico, com aromas 
de maracujá, maçã verde e toques cítri-
cos e herbáceos, mesclados a aspargos 
e “xixi de gato”. Mais típico, impossível. 
Na boca, é uma explosão de sabores, 
com elevada acidez e longa persistência. 
Merecidamente, recebeu o título de “Me-
lhor Vinho” dessa varietal no Cata d’Or do 
Hyatt deste ano.
bill sauvignon blanc 2006 – a mesma 
varietal, numa outra roupagem,  conferi-
da pela fermentação de 75% do vinho em 
barricas de carvalho francês, SEM tosta-
gem. O resultado é um vinho de aromas 
mais focados na fruta, revelando-se mais 
redondo e civilizado. Lembra os bons 
Fumé-Blanc da Califórnia.
bill pinot noir 2006 – uma grata surpresa, 
esse vinho de boa tipicidade da caprichosa 

varietal francesa. Mostra aromas de fru-
tas vermelhas (cereja), com carvalho bem 
integrado. Tem boa acidez, corpo médio, 
taninos finos, boa concentração e persis-
tência média. 
bill pinot noir 2007 (amostra de barrica) –
guarde bem este nome, pois é um vinho 
que tem todas as credenciais para ser 
uma das grandes expressões da Pinot 
Noir no Chile. Intenso e concentrado, tem 
excepcional acidez, taninos muito finos, 
longa persistência e retroolfato exube-
rante. Vale a pena aguardar!

encierra
encierra 2004 – um corte de Cabernet Sau-
vignon 40%, Syrah 40% e Merlot/ Carmenè-
re e Petit Verdot (20%), muito interessante e 
sofisticado, com aromas de frutas escuras, 
notas florais e toques de chocolate. Equili-
brado, macio e muito persistente, tem tani-
nos finos e boa concentração de sabores.

encierra 2005 – aqui houve aumento de 
10% na porcentagem da Syrah, o que 
deixou o vinho ainda mais agradável, 
especialmente no quesito aromas, que 
agora revelam frutas em compota, notas 
de pimenta, chocolate e tostado. Tani-
nos finíssimos e acidez na medida certa 
marcam este vinho na boca, que mostra 
ótima persistência, bom corpo e retrool-
fato delicioso. 

lagar de bezana 
aluvión 2004 –  proveniente do Vale 
de Cachapoal, este tinto é constituído 
por Cabernet Sauvignon  (60%), Syrah 
(30%) e Merlot/Cabernet Franc  (10%). 
Tem aromas delicados e textura macia, 
com boa expressão na boca.O retrool-
fato remete a frutas escuras, mescla-
das a chocolate e carvalho tostado.
syrah limited edition 2004 – este é o vi-
nho premium da vinícola, produzido com 

uvas de 5 diferentes clones e passagem 
de 18 meses em barricas de carvalho 
francês. Elegante e sofisticado, tem 
aromas de frutas maduras, entreme-
adas a especiarias, notas de cana de 
açúcar e toques florais. Na boca mostra 
todo seu caráter, com acidez e álcool 
equilibrados, bom corpo, concentração 
adequada e longa persitência. Um dos 
melhores exemplares da varietal produ-
zidos no Chile. 

tuniche 
syrah gran reserva 2004 – um puro 
varietal, com aromas sutis de frutas 
mesclados a notas mentoladas. Equili-
brado e muito agradável na boca, tem 
taninos muito finos, boa concentração 
e longa persistência.
late harvest 2006 – um corte de Riesling 
e Gewürztraminer, é um vinho doce inte-
ressante, com aromas bastante típicos 
das duas varietais, como os de lichia, 
além de notas florais. Na boca, o equi-
líbrio tende para o doce, com textura 
untuosa e retroolfato de mel. Boa com-
panhia para frutas ácidas.

gillmore
hacedor de mundos cabernet franc 2004 –
um belo exemplar dessa subestima-
da varietal. Aromas de frutas escuras 
maduras, entremeados a notas florais 
e herbáceo fino, precedem um vinho 
de ótima acidez, com estrutura tânica 
constituída por taninos finos ainda mui-
to presentes; encorpado, concentrado e 
longo. Precisa de adega, mas tem bom 
futuro. O mesmo vinho, só que da safra 
2005, é ainda melhor, com nariz de fram-
boesas, mais concentração e sabores 
inacreditáveis. Aguarde!
hacedor de mundos merlot 2005 – o me-
lhor exemplar dessa varietal degustado 
em toda a viagem, merece destaque es-
pecial. Aromas típicos de bolo de frutas e 
chocolate, fina textura, taninos maduros, 
ótima concentração e longa persistência. 
Com certeza vai para o pódio.
cobre 2003 – vinho premium da Gillmo-
re, mescla  Cabernet Sauvignon (60%), 
Cabernet Franc (20%) e Merlot (15%), 
num típico corte bordalês. Uma criança, 
certamente precisará de muitos anos 
de adega para mostrar seus melhores 

atributos. Agora, mostra-se tímido, com 
aromas de frutas escuras e carvalho 
tostado. Na boca, tem tudo acima: aci-
dez, álcool e taninos, com muita fruta 
para escorar toda a estrutura. Um vinho 
de longa guarda, com ótimo potencial.

miraValle
cabernet sauvignon / malbec 2004 gran 
reserva – um vinho em que a elegância dá 
as cartas. Aromas sutis de frutas escuras 
(cassis, ameixas) em compota, com notas 
de chocolate, tostado e floral. Agradável 
na boca, tem sabor intenso, textura macia 
e longa persistência. Um ótimo vinho, que 
tanto pode ser consumido agora como 
guardado por alguns anos.
cabernet sauvignon / syrah 2004 – inte-
ressante vinho de entrada de gama, aces-
sível e amigável. Tem aromas de frutas es-
curas, especiarias, chocolate e defuma-
do. Muito macio e equilibrado, apresenta 
bom corpo e ótima persistência. 

A seguir, umA seleção com os vinhos mAis interessAnte degustAdos pelA equipe de Wine style nAs seis vinícolAs

visitAdAs (obs: emborA todAs As vinícolAs sejAm representAdAs no brAsil pelA AnA import de sAlvAdor

(WWW.AnAimport.com.br), Alguns vinhos ou sAfrAs específicAs podem não estAr (AindA) disponíveis no mercAdo)
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também	dá	assessoria	à	Calina,	do	grupo	Kendall	Jackson,	

e,	agora,	à	El	Principal.

Além de vinhos,
um zoológico particular
	

	 valendo-se	dessas	parreiras	centenárias	e	do	clima	frio	

e	seco	da	região,	a	Gillmore	pratica	a	chamada	agricultura	

de	“secano”,	ou	seja,	sem	irrigação.	dentro	de	no	máximo	

cinco	 anos,	 segundo	 daniella,	 todos	 os	 vinhedos	 estarão	

sob	 cultivo	 orgânico.	 Atualmente,	 são	 cultivadas	 apenas	

variedades	 tintas,	 com	 destaque	 para	 Cabernet Sauvignon,	

Cabernet Franc	e	Merlot,	que	ocupam	12	hectares	cada,	con-

tra	dois	hectares	cada	no	caso	de	

Syrah,	 Carignan,	 Carmenère	 e	 Mal-

bec.	 O	 rendimento	 médio	 dos	

vinhedos,	baixo,	está	na	faixa	de	

4.500	a	7.000	quilos	por	hectare.	

As	instalações	da	vinícola	são	an-

tigas,	embora	novos	equipamen-

tos	 tenham	 sido	 incorporados	

nos	últimos	anos.	Não	estranha,	

portanto,	 que	 nelas	 convivam	

modernos	 tanques	 de	 aço	 com	

antigos	 lagares	de	cimento,	cujo		

revestimento	 de	 ladrilhos	 foi	

substituído	por	epóxi.	Mas	Sanchez	não	se	preocupa	com	

isso.	“O	mais	importante	é	a	uva”,	diz	ele.	“O	resto	é	de-

pósito	para	fermentar	de	forma	limpa	e	tanto	pode	ser	de	

aço	como	de	cimento”.	A	alta	qualidade	média	de	toda	a	

linha	 da	 Gillmore	 (vale	 a	 pena	 provar,	 por	 exemplo,	 seu	

Cabernet Franc,	presença	não	muito	comum	nos	vinhos	chi-

lenos,	 e	 seu	vinho	 top,	o	“Cobre”),	 certamente	dá	 razão	

a	ele.	Além	disso,	todos	os	vinhos,	independentemente	da	

variedade,	mostram	personalidade	e	tipicidade.	

	 As	atrações	da	Gillmore	não	se	limitam	aos	vinhos.	Para	os	

enoturistas,	ela	oferece	16	apartamentos	para	hóspedes	(fechados	

nos	meses	de	inverno),	cavalos,	piscina,	lago	e	até	tratamentos	de	

beleza	em	seu	spa.	Além	disso,	há	um	pequeno	zoológico	particu-

lar,	que	abriga,	entre	outras	espécies,	pumas	típicos	dos	Andes.

	 Última	 etapa	 dessa	 viagem,	 a	 Miravalle	 é	 uma	 das	 vi-

nícolas	mais	novas	do	Chile.	dos	35	hectares	de	área,	24	já	

estão	em	produção.	A	denominação	é	Cachapoal,	mas	par-

te	dos	vinhedos	está	situada	em	Colchagua.	As	terras	foram	

compradas	 em	 1998/1999	 por	 Pedro	 Larraín,	 engenheiro	

civil-industrial	que	fez	carreira	em	outras	atividades	(leasing,	

bancos,	computação).	Por	isso,	na	implantação	dos	vinhedos,	

ele	contou	com	a	assessoria	técnica	da	valdivieso.	Em	2002,	

Larraín	se	associou	ao	dono	da	maior	distribuidora	de	bebi-

das do Chile para construir a adega, que ficou pronta no ano 

seguinte.	A	primeira	safra	engarrafada	foi	a	de	2004.

	 Por	enquanto,	a	Miravalle	só	produz	vinhos	tintos	e	está	

lançando	um	rosé	à	base	de	Cabernet,	Syrah	e	Malbec,	como	

informa	 o	 enólogo	 Felipe	 Uribe.	 A	 Cabernet	 Sauvignon	 é	 a	

variedade	mais	plantada	 (51%),	 seguida	por	Merlot	 (16%),	

Malbec	(9%),	Cabernet	Franc	(8%)	e	

Syrah	(7%).	A	única	varietal	bran-

ca	é	a	Sauvignon	Blanc.	O	vinho	top	

é	um	corte	de	Cabernet	Sauvignon	e	

Malbec	e	o	rendimento	médio	dos	

vinhedos	usados	na	produção	dos	

vinhos	 “Reserva”	 oscila	 entre	

7.000	 e	 10.000	 quilos	 por	 hec-

tare.	A	vinícola	também	compra	

uvas	 de	 terceiros	 para	 produzir	

uma	 linha	 voltada	 para	 o	 mer-

cado	interno,	principalmente	su-

permercados.	 Atualmente,	 20%	

da	produção	é	exportada		(além	do	Brasil,	seus	vinhos	estão	

presentes	na	Costa	Rica,	Holanda	e	EUA).		

	 William	 Cole,	 Encierra,	 Lagar	 de	 Bezana,	 Tuniche,	

Gillmore	 e	 Miravalle	 são	 vinícolas	 novas,	 com	 propostas	

(e	linhas)	bem	diferentes,	o	que	é	sempre	interessante	para	

o	consumidor	em	busca	de	novidades.	Ainda	mais	que	só	

recentemente	seus	vinhos	(alguns	deles	em	pequenas	quan-

tidades)	chegaram	ao	mercado	brasileiro.
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