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Na página ao lado,
a entrada do evento; 
na foto acima,
o brasileiro Armando 
Martini, da Casa
do Vinho, BH, após
o lance vencedor;
ao lado, imagens
de uma das bandas
que se apresentou
e as casas decoradas 
com bonecos

	 Limoux	é	uma	das	mais	interessantes	apelações	do	Languedoc-Roussillon,	especializada	

na	produção	de	vinhos	espumantes,	os	famosos	Blanquette de Limoux	e	Crémant de 

Limoux,	muito	conhecidos	por	serem	os	primeiros	espumantes	produzidos	no	mundo.	

A	 uva	 típica	 do	 Blanquette	 é	 a	 Mauzac	 e	 o	 espumante,	 fresco	 e	 delicado,	 é	 ideal	 para	

enfrentar	o	clima	quente	da	região	e	ótima	companhia	para	os	pratos	baseados	em	peixes	

e	 frutos	 do	 mar.	 Outra	 especialidade	 da	 região	 são	 os	 vinhos	 produzidos	 com	 a	 uva	

Chardonnay,	que	aqui	encontra	ótimas	condições	de	cultivo.	

	 A	 principal	 referência	 vinícola	 é	 a	 importante	 cooperativa	 Vignerons	 du	 Sieur	

d’	 Arques,	 que	 reúne	 os	 mais	 conceituados	 produtores	 da	 região.	 Os	 melhores	 vinhos	

são	 rotulados	 com	 o	 nome	 Toques	 et	 Clochers	 e	 provêem	 de	 quatro	 terroirs	 bastante	

distintos:	Autan,	Océanic,	Méditerranéen	e	Haut	Valée,	e	em	cada	um	deles	os	brancos	

de	 	 Chardonnay	 (e	 também	 os	 tintos	 baseados	 em	 Syrah,	 Grenache,	 Mourvèdre	 e	 Cinsault	 e	

eventualmente	Merlot,	Cabernet Franc,	Cabernet Sauvignon	e	até	Malbec)	se	expressam	de	modo	

bastante	distinto	e	peculiar.	No	departamento	dos	Chardonnays,	os	vinhos	em	Autan	são	

estruturados, com notas florais e de tostado; Océanic dá origem a vinhos intensamente 

aromáticos, com aromas frutados (pêssego, damascos), com notas florais e frescor na boca; 

t e x t o  e  fo t o s  po r  ARTHuR	AzeVedO

A pequenA Limoux, mAis umA vez,

teve A presençA do BrAsiL nA 

trAdicionAL festA toques et cLochers, 

umA trAdição que já durA 19 Anos
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Méditerranéen	 se	caracteriza	pelas	 frutas	maduras	e	

riqueza	 de	 sabores,	 com	 bom	 corpo	 e	 untuosidade	

na boca, e finalmente Haut Valée, o mais valorizado, 

tem	na	mineralidade	e	na	marcante	acidez,	além	de	

intenso floral, sua marca registrada.

 Dentro de uma área de 2.400 hectares, foram 

selecionadas	 85	 parcelas	 para	 os	 vinhos	 Toques	 et	

Clochers, o que representa no final algo como 24 

hectares,	 ou	 seja	 1%	 do	 total.	 estas	 parcelas	 são	

constituídas	 principalmente	 de	 vinhas	 velhas,	 com	

baixo	 rendimento	 natural,	 cujas	 uvas	 são	 colhidas	

manualmente	 e	 processadas	 com	 todo	 cuidado,	

dando	 origem	 a	 vinhos	 muito	 especiais.	 São	 estes	

vinhos	que	foram	leiloados	num	dos	mais	disputados	

leilões	 de	 todo	 o	 sul	 da	 França,	 num	 ritual	 que	 se	

repete há 19 anos. O Brasil esteve mais uma vez 

representado	no	leilão,	mantendo	a	tradição	iniciada	

pelo empresário Péricles Gomes, da Casa do Porto, 

que	arrematou	duas	barricas	de	Baron D’Arques	da	

safra 2002. Este ano, o Brasil esteve representado pelo 

importador	Armando	Martini,	da	Casa	do	Vinho,	de	

Belo	Horizonte,	que	adquiriu	um	dos	cobiçados	barris	

de	puríssimo	Chardonnay da safra 2007.

Festa no tradicional 
bairro l’aragou
é o ponto de partida
do evento

 Em sua 19ª edição, a festa Toques et Clochers 

anima	 o	 bairro	 L’Aragou,	 em	 Limoux.	 desde	 o	

sábado de manhã, são inúmeras as festividades que 

antecedem o leilão, que se dá no domingo. A festa 

se	 apóia	 num	 tripé,	 constituído	 por	 Limoux,	 seus	

produtores	e	grandes	chefs	europeus	(lembre-se	que	

Toque	é	o	nome	do	chapéu	usado	pelos	chefs),	que	

todos	os	anos	vêm	prestigiar	e	participar	do	evento.	

O primeiro a comparecer, em 1990, foi o celebrado 

Pierre Troisgros e desde então ilustres personagens 

passaram pela cidade. Em 2008, nada menos que 

três	nomes	do	primeiro	 time	da	espanha	estiveram	

presentes: Juan Mari Arzak, Pedro Subijana e 

Martin	 Berasategui,	 todos	 agraciados	 com	 as	 mais	

do que famosas Três Estrelas do Guia Michelin, a 

máxima premiação almejada por um chef  em todo 

o mundo. A galeria dos chefs que já estiveram em 

Limoux, impressiona. Nomes como Paul Bocuse, 

Alain Ducasse, Joel Robuchon, Pierre Cagnaire, 

Michel	 Lorain,	 Jacques	 Lameloise	 e	 muitos	 outros	

marcaram	presença	no	Toques	et	Clochers.

	 A	outra	vertente	interessante	do	evento	diz	respeito	

aos Clochers (campanários), já que a cada ano, uma 

parte	do	que	é	arrecadado	no	leilão	é	utilizada	para	

restaurar o campanário de uma das muitas igrejas da 

região.	este	ano,	foi	escolhida	a	igreja	de	Notre	dame	

de	 L’Assomption	 de	 Limoux,	 localizada	 no	 bairro	

de	 Aragou.	 Construída	 a	 partir	 de	 1885	 por	 elie	

Sabatier, foi inspirada pela Annunciata de Gênova, 

um	 reconhecido	 modelo	 italiano,	 e	 em	 seu	 interior	

está a famosa imagem de Notre Dame du Rosaire, a 

quem	são	atribuídos	inúmeros	milagres.

 Durante a festa de sábado, dezenas de bandas se 

revezaram	nas	ruas	de	Aragou,	alegrando	os	milhares	

de	 participantes,	 que	 tiveram	 a	 oportunidade	 de	

provar	 os	 vinhos	 dos	 quatro	 terroirs,	 que	 estavam	

fartamente	disponíveis	em	todas	as	ruas	do	bairro.	

Para os  apreciadores  de sons  mais  re f inados, 

alguns	 conjuntos	 de	 jazz	 também	 se	 exibiram	 em	

Leilão em andamento com produtores ao fundo O brasileiro Armando Martini e o produtor Jacques Sire; o chef Juan Mari Arzak e imagens da festa nas ruas
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locais	 selecionados.	 uma	 atração	

extra	 foi	 a	 decoração	 que	 os	

habitantes	preparam	nas	casas,	

com	 interessantes	 bonecos,	

vestidos a caráter.

no leilão, 
compradores 
de todo 
o mundo 
disputaram
os barris

	 No	domingo	de	manhã	começou	realmente	o	

trabalho.	Logo	cedo,	centenas	de	 interessados,	entre	

importadores,	 donos	 de	 restaurantes,	 donos	 de	 lojas	

e	até	consumidores,	partiram	para	a	degustação	dos	

vinhos,	que	seriam	leiloados	no	período	da	tarde.	No	

total,	 eram	 116	 barricas	 “Les	 Clochers”	 de	 vinho	

branco, da Sieur d’Arques da safra 2007 e 8 barricas 

“Les	 Clochers”	 de	 vinho	 tinto,	 da	 Sieur	 d’Arques	 e	

do Domaine de Baron’arques, safra 2006, todos da 

apelação	controlada	Limoux.

	 O	 detalhe	 é	 que	 os	 vinhos	 foram	 servidos	 por	

seus	produtores,	o	que	permitiu	saber	com	detalhes	

a	 história	 de	 cada	 vinho,	 que	 estava	 identificado	

quanto	à	sua	localização	dentro	dos	quatro	terroirs.	

Um catálogo indicava o histórico de cada amostra 

nos	leilões	anteriores,	dando	idéia	do	comportamento	

de	 cada	vinho	específico.	degustar	as	 amostras	 foi	

um trabalho árduo, mas muito interessante, pois 

ficaram	bem	evidentes	as	características	de	cada	um	

dos	terroirs	de	Limoux.

	 N o 	 p e r í o d o 	 d a 	 t a rd e , 	 c o m e ç o u 	 o 	 l e i l ã o	

propriamente	 dito,	 com	 a	 entrada	 solene	 de	 todos	

os	 produtores,	 portando	 o	 estandarte	 de	 cada	

propriedade,	num	ato	emocionante.	Os	lotes	foram	

anunciados	pelo	leiloeiro,	que	chamava	cada	produtor	

pelo	nome.	este	 se	 levantava	 e	 todo	o	processo	do	

leilão	seguia	sob	a	ansiosa	observação	do	produtor,	

que	 via	 os	 pretendentes	 lutarem	 arduamente	 por	

cada	uma	das	barricas.	A	barrica	que	teve	o	maior	

lance neste ano, alcançando 7.700 

euros, foi o lote 47, um vinho tinto 

do	 Baron	 d’Arques,	 de	 Saint	

Polycarpe, de Haut Valée, um 

corte	de	Merlot	 (56%),	Cabernet 

Franc (19%), Cabernet Sauvignon 

5%,	 Syrah	 15%	 e	 Malbec	 5%,	

com 12 meses de passagem 

por barricas de carvalho (25% 

novas).	 Tratava-se	 de	 um	 vinho	

de	cor	púrpura	intensa,	aromas	de	

frutas	e	floral,	ainda	com	fortes	notas	

de	carvalho.	Macio	e	com	taninos	de	fina	

textura,	mostrava	bom	corpo,	boa	concentração	

e	longa	persistência.

 A boa surpresa estava reservada para o final, mais 

especificamente no lote 113, um chardonnay de Gardie, 

produzido	por	Jacques	Sire,	no	terroir	Méditerranéen.	

degustado	 pela	 manhã,	 destacou-se	 pelos	 aromas	

frutados	 intensos,	 com	 elegantes	 notas	 de	 tostado,	

textura	macia,	boa	concentração	e	 longa	persistência.	

Foi intensamente disputado e no final, arrematado pelo 

brasileiro	 Armando	 Martini.	 Curiosa	 foi	 a	 reação	 da	

platéia,	que	ao	saber	a	nacionalidade	do	lance	vencedor,	

aplaudiu	intensamente,	vibrando	muito.	

 O vinho ficará na barrica até dezembro, quando será 

engarrafado,	recebendo	um	rótulo	especial	numerado	

– serão apenas 300 garrafas –	 e	 posteriormente	

enviado ao Brasil, onde será comercializado com 

exclusividade	pela	Casa	do	Vinho,	de	Belo	Horizonte.	

Será certamente um vinho “cult”, disputado por 

consumidores	e	colecionadores.

Arthur Azevedo pArticipou do evento toques et 

clochers A convite de vignerons du sieur d’Arques 

e de septimAnie export/sud de FrAnce. 

A g r A d e c i m e n t o s  e s p e c i A i s  A  r o g é r i o  e  e d i t h 

r e b o u ç A s  p e l A  A s s i s t ê n c i A  d u r A n t e  t o d o s  o s 

eventos em limoux.

Arthur@Artwine.com.br


