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Em sua oitava Edição, o

Encontro dE PEdra azul,

EsPírito santo, rEuniu

EsPEcialistas dE todo o 

mundo Em torno

da EstrEla maior do

EvEnto, o vinho
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 a oitava edição do encontro Internacional do vinho, realizada 

em Pedra azul, no município de domingos martins, no espírito 

santo, sob a inspiração e a organização do médico roberto serpa

e seus fiéis escudeiros (leia-se Podestá, Jesse e Eidi), atingiu 

plenamente seus objetivos congregando enólogos, enófilos

e importadores, do Brasil e de diversos países produtores de vinhos. 

 Neste ano, várias degustações muito especiais e almoços

de harmonização (com a chef  Bel Coelho e o sommelier

Manoel Beato) fizeram a alegria dos privilegiados que se deslocaram

para o cinematográfico Parque Nacional de Pedra Azul,

motivados por sua imensa paixão pelo vinho.

dEstaquEs do Encontro
 Dentre as muitas atrações do encontro, algumas atividades 

merecem destaque pela inovação, pela profundidade com

que assuntos técnicos foram abordados ou, simplesmente,
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Cheval des Andes (Cheval Blanc/Terrazas), 

matetic syrah e Neyem, este último

um corte das uvas carmenère e cabernet 

sauvignon, provenientes do vale

de Apalta, vinificadas com maestria

por Patrick valette.

a grandiosidadE
do chEval Blanc
E as notávEis   
BorBulhas francEsas

 Philipe mevel, especialista em 

borbulhas e enólogo da chandon, 

apresentou espumantes e champanhes 

franceses numa degustação em que

a taittinger Brut 1996 e a Gosset Grand 

rose Brut mostraram toda a classe

dos vinhos de champagne, na França.

 a grande atração do encontro 

foi o francês Pierre Lurton, enólogo 

e administrador de duas vinícolas 

emblemáticas da França e veneradas em 

todo o mundo: a château cheval Blanc 

e a Château de Yquem. Num primeiro 

momento, ele discorreu sobre o terroir 

e as particularidades de Saint-Émilion, 

mostrando as sutilezas dos diferentes 

solos e microclimas encontrados nesta 

que é uma das mais interessantes regiões 

pelo imenso prazer 

que proporcionaram. 

vale menção a degustação de novos vinhos 

espanhóis, conduzida por Arthur Azevedo (diretor-editor 

de Wine Style) que apresentou produtos inéditos no Brasil, 

trazidos pela Península Importadora. alguns exemplos 

são: o estupendo Numanthia 2002 (Toro), o Casa Cisca 

2002 (Alicante) e o ótimo Abadia Retuerta Cuvée

El Campanário 1999 (Sardón de Duero).

 A palestra sobre Vinho e Madeira, que enfocou

a influência do carvalho sobre o vinho, teve profundidade 

e didatismo poucas vezes vistos no Brasil.

Dois supercraques – o enólogo Pascal 

Marty, que já trabalhou no Château 

Mouton-Rothschild e hoje é consultor

de inúmeras vinícolas e o especialista

em barricas, Louis Blanchard, consultor 

da Seguin-Moreau, maior produtor 

mundial de barricas de carvalho 

– uniram-se para mostrar de forma 

definitiva os diferentes aspectos do uso do carvalho

no amadurecimento dos vinhos. Partindo de um mesmo 

vinho como base, mostraram nada menos do que nove 

amostras com diferentes tratamentos de carvalho, o que 

resultou em nove vinhos diferentes em seus

aspectos organolépticos.

vinhos dE cortE,
o Polêmico sidEways
E o magnífico montrachEt
 o presidente da associação Brasileira de sommeliers 

ABS-SP e também diretor-editor de Wine Style, Mario 

Telles Jr., conduziu duas interessantes degustações.

Na primeira, abordou o difícil tema 

dos vinhos de corte, explicando

os diferentes aspectos da decisão de se 

mesclar duas ou mais uvas, mostrando 

as vantagens e as desvantagens

de tal associação. Em outro desafio,

foi discutido o polêmico filme Sideways,

devidamente ilustrado com uma impecável seleção

de vinhos. Desfilaram estrelas como o Ancien Pinot Noir 

(Russian River), o notável Clos Eglise 2001 (Pomerol),

o clássico Sassicaia 2000 (Bolgueri, Itália) e nada menos 

que duas safras, 1992 e 1998, de um dos ícones da 

Borgonha, o Richebourg (Domaine Mongeard-Mugneret). 

 O jornalista e consultor de vinhos Jorge Lucki teve 

destacada participação ao conduzir uma degustação

do mítico Montrachet – um Borgonha raro

e de qualidades inegáveis (ver quadro). Lucki também 

comandou uma das 

degustações paralelas

de grande apelo, a dos 

vinhos de Bordeaux em 

garrafas magnum (1,5 litros). 

Destacaram-se: o Château

La Gaffeliere 1998,

o Tertre-Rotebeuf  1999,

o cos d’estournel 1999 e o ótimo 

Château Pichon-Longueville Contesse de Lalande 1996.

 A clássica uva Riesling foi mostrada em detalhes

na palestra de Euclides Penedo, da ABS-Rio. Os vinhos 

do chile e da argentina também tiveram seu momento 

nas degustações temáticas sobre o Alto Maipo e numa 

divertida disputa entre os dois países, representados 

por dois de seus mais destacados enólogos, o argentino 

Roberto de La Motta (Terrazas) 

e o chileno rodrigo soto 

(Matetic). Quem ganhou com 

isso foram os enófilos presentes 

que tiveram a chance de 

conhecer vinhos do quilate

do CARO (Catena-Rothschild), 

Vertical do château 
cheVal Blanc 
	 A	degustação	vertical	de	um	vinho	é	a	oportunidade	pouco	freqüente	de	penetrar	

na	essência	de	um	vinho	e	descobrir,	por	exemplo,	que	suas	características	nunca	

mudam,	independentemente	da	safra	ou	da	forma	com	que	as	safras	mais	jovens	

evoluem	no	futuro.	Quando	a	degustação	vertical	é	de	um	vinho	extremamente	raro

e	cultuado,	como	o	Château	Cheval	Blanc,	ela	passa	a	ser	incomum	e	se,	além	disso,	

for	orientada	pelo	enólogo	que	produz	o	vinho,	transforma-se	em	um	evento	único,	

como	o	ocorrido	no	8º	Encontro	Internacional	do	Vinho	do	Espírito	Santo.

	 A	degustação	revestiu-se	de	caráter	mais	didático	que	o	habitual,	já	que	o	Château

Cheval	Blanc	é	o	único	dos	vinhos	de	Bordeaux	a	apresentar	a	uva	Cabernet	Franc

como	importante	constituinte	(entre	45	e	55%),	o	que	o	torna	um	vinho	sem	parâmetros

de	comparação	em	relação	aos	outros	grandes	Bordeaux.	Para	exemplificar	o	que	

afirmamos,	descobrimos	por	meio	de	Pierre	Lurton	que	o	caráter	herbáceo	muito	

intenso	–	que	em	vinhos	como	Cabernet	Sauvignon	poderia	ser	visto	com	ressalvas	e	

até	como	um	pequeno	defeito	–	em	vinhos	com	predomínio	de	Cabernet	Franc,	como	

no	delicioso	1989,	é	uma	marca	de	perfeita	maturidade	das	uvas	e	sinal	de	excelência.	

	 A	experiência	serviu	para	confirmar	que	2001	e	1988,	apesar	de	bons,	estão	abaixo	

dos	demais	e	que	2000	é	realmente	um	ano	único	com	uma	associação	de	potência,	

fruta	e	elegância	únicas,	com	um	longo	futuro.	O	Cheval	Blanc	1995	apresenta	uma	

surpreendente	evolução,	mostrando-se	um	vinho	de	maturidade	precoce	e	de	menor	

guarda;	enquanto	o	1989	apresenta	todo	o	esplendor	da	fruta	madura	combinada

às	especiarias,	aos	toques	animais	e	herbáceos	frescos	e	secos,	de	boca	equilibrada

e	macia,	com	enorme	persistência	final.

	 No	entanto,	na	opinião	de	Pierre	Lurton,	a	grande	estrela	da	degustação,	com

um	potencial	de	guarda	e	crescimento	tão	grandes	quanto	o	2000,	foi	o	Cheval	Blanc	

1998.	Seus	aromas	balsâmicos	de	eucalipto	prevalecem	e	a	seu	ataque	intenso

e	pleno,	com	uma	concentração	de	fruta	incrível,	associam-se	um	delicioso	frescor

e	taninos	maduros	e	de	qualidade,	encontrados	apenas	nos	vinhos	especiais.	

	 Não	bastasse	esta	verdadeira	aula,	teríamos	ainda	reservada	uma	grande	emoção	

final:	a	chance	de	degustar,	praticamente	em	primeira	mão,	o	recém-engarrafado	

Château	D’Yquem	2001.	Para	descrevê-lo,	ocuparíamos	certamente	o	mesmo	espaço	

já	utilizado	para	esta	nota.	Portanto	vamos	apenas	qualificá-lo	de	maravilhoso,	

extraordinário	e	encantador	–	um	sério	candidato	a	se	tornar	o	melhor	Yquem	de	

todos	os	tempos	e	absolutamente	merecedor	da	nota	100	que	lhe	atribuiu	Robert	Parker.

por	Mario	Telles	Jr.
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Fotos: Cesar romero
Fone: (27) 3081-5884/9962-6797
romero@romero.Fot.br 

Montrachet – a MáxiMa
expressão da chardonnay
da Borgonha
	 Um	 dos	 pontos	 altos	 de	 qualquer	 degustação	 (ao	 contrário	 do	

que	imaginam	os	“entendidos”,	muito	encontrados	dentro	e	fora	da	

imprensa	brasileira)	é	a	escolha	de	o	que	degustar,	ou	seja,	a	pre-

ocupação	de	se	colocar	lado	a	lado	vinhos	que	sejam	comparáveis.	

Devemos	pensar	qual	estilo	ou	características	avaliar,	para	que	as	

conclusões	possam	revelar	um	mínimo	de	consistência	e,	principal-

mente,	que	alguma	coisa	possa	ser	aprendida.	Foi	exatamente	o	que	

fez	com	maestria	o	crítico	de	vinhos	do	jornal	Valor Econômico,	Jorge	

Lucki,	cuja	degustação	foi	uma	das	mais	didáticas	dentre	as	que	foram	

realizadas	no	8º	Encontro	Internacional	do	Vinho	do	Espírito	Santo.

	 Inicialmente,	 a	 clara	 diferença	 entre	 um	 Chassagne	 Montrachet	

Marquis	 de	 Laguiche	 2002	 (Joseph	 Drouhin),	 mais	 aberto	 e	 volup-

tuoso	 com	 toques	 minerais,	 frutas	 secas,	 frutas	 tropicais	 (caju)	 e	

defumados	–	mas	também,	menos	profundo	e	denso	–	e	um	Puligny	

Montrachet	1er	Cru	“Les	Perrieres”	2002	(Louis	Carillon),	bem	mais	fe-

chado,	com	toques	animais	e	tostados,	com	frutas	brancas,	mel	e	uma	

acidez	tão	intensa	que	chega	a	sugerir	a	sensação	de	adstringência,	

indicando	ser	vinho	de	maior	guarda.

	 Seguiram-se	três	Grand	Crus	sendo	um	deles	o	Bienvenue	Batard	

Montrachet	 Domaine	 Leflaive	 1999,	 com	 aromas	 maravilhosos	 de	

frutas	tropicais,	torrefação	(gergelim)	e	especiarias	(gengibre),	muito	

macio,	mas	ainda	com	ótima	acidez	e	grande	persistência	final,	per-

mitindo	imaginar	a	possibilidade	de	guarda	para	mais	5	a	10	anos.

	 Lado	a	 lado,	desfilaram	um	Batard	Montrachet	2003	Verget,	mais	

delicado	e	floral,	com	uma	certa	 falta	de	concentração	e	acidez,	e	

um	 Chevalier	 Montrachet	 1998	 Domaine	 Leflaive	 maravilhosamente	

complexo	 nos	 seus	 aromas	 de	 mel,	 tostado,	 manteiga	 com	 toques	

minerais	(iodo),	frutas	maduras	ou	em	calda	(marmelo)	e	frutas	secas	

(amendoim)	que,	na	boca,	revela	maciez	sem	arestas,	típica	dos	gran-

des	Borgonhas	maduros,	embora	sua	excelente	acidez	permita	ainda	

alguma	guarda	(3	a	5	anos).

	 Para	completar	a	grande	festa,	restava	a	atuação	da	grande	estre-

la,	que	não	decepcionou:	um	magnífico	Montrachet	Jacques	Prieur	

2001,	 com	 aromas	 exóticos	 de	 avelãs,	 florais	 e	 terrosos,	 toques	 de	

cogumelos	e	lácteos,	potente,	com	intensa	acidez	na	boca	e	uma	per-

sonalidade	digna	e	representativa	dos	vinhos	das	comunas	de	Chas-

sagne	e	Puligny	Montrachet,	que	evoluirá	por	pelo	menos	mais	10	a	

15	anos.	Uma	festa	para	os	sentidos,	absolutamente	inesquecível!

arthur azevedo e mario telles jr.
são diretores-editores da wine style

vinícolas do mundo. No entanto, a expectativa

era para a imperdível oportunidade de degustar 

nada menos do que seis grandes safras do Château 

cheval Blanc, na companhia de Pierre. 

 trinta e seis privilegiados acompanharam

com reverência e atenção as explanações

de Lurton, sorvendo seus ensinamentos e seus

vinhos com a devida consideração (ver quadro).

Para encerrar o momento tão especial, Lurton

e Davide Marchovich, presidente da LVMH

para a América Latina ofereceram aos enófilos

(em estado de êxtase!) a oportunidade de degustar 

pela primeira vez no Brasil o estupendo

Château de Yquem 2001.

 Como se vê, Serpa mais uma vez conseguiu 

surpreender e até superar as mais otimistas 

expectativas, o que apenas confirma sua fama

de “ligeiramente louco” (no bom sentido, é claro!). 

Ficam as lembranças de bons momentos

em companhia de grandes amigos e a torcida

para que o tempo passe rápido para que

o 9o encontro chegue logo.

por	Mario	Telles	Jr.


