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Bierzo é uma comarca dentro da província de Léon, 

que faz fronteira a sudeste com a cidade de Léon, ao 

norte com Astúrias e ao oeste com a Galícia. Esta 

região de transição, de uns 3.000 qui-

lômetros atravessados pelo Caminho 

de Santiago, abriga um conjunto de 

pequenos vales, com montanhas e pla-

nícies. Essa formação topográfi ca per-

mite produzir vinhos de montanha e 

outros de vale. Mais: com altitudes en-

tre 450 e 1.000 metros acima do nível 

do mar, as montanhas que circundam 

o vale protegem a região da umidade e 

do frio e criam uma espécie de microclima continental 

de infl uência atlântica. O clima ameno, leve, modera-

do, regulado por certa umidade e com longas horas de 

sol é muito propício ao cultivo e maturação das uvas.

 O nome Bierzo deriva de Castro Bergidum, antiga 

Bergidum Flavium que se estabeleceu no noroeste da 

Espanha como centro administrativo 

da exploração do ouro Las Médulas, 

hoje declaradas patrimônio da huma-

nidade, pela Unesco. De lá se enviava 

o metal para Roma. Em contraparti-

da, os romanos trouxeram as vitiviní-

feras à região de Bierzo, isso há mais 

de 2.000 anos. Dentre elas, encon-

trava-se a Mencía, uma das primeiras 

cepas a ser introduzida na Península 

Ibérica. Desde esse tempo, as regiões onde hoje rei-

na a Mencía se destacavam como pontos de passagem 

das legiões romanas, que plantaram as primeiras vi-
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deiras e construíram 

adegas, sendo desde 

então áreas de grande 

tradição vitivinícola.

 Semelhante a outras 

partes do mundo, o 

desenvolvimento viti-

vinícola da região de 

Bierzo consolidou-se 

nas mãos dos mon-

ges cistercienses, es-

pecialmente duran-

te a Idade Média, 

época de esplendor 

para o Caminho de 

Santiago, em cujas 

margens os vinhedos 

foram se multipli-

cando. Nos monasté-

rios medievais, o vinho não era apenas elemento de 

culto, mas também produto essencial da alimentação. 

Além disso, foram os monges que introduziram novas 

técnicas de cultivo e elaboração. Portanto, já aqueles 

primeiros peregrinos de Santiago contavam com a ex-

celência dos rótulos produzidos ao longo do caminho.

 Os vinhos de Bierzo adquiriram renome em re-

giões vizinhas, mas a fi loxera arrasou todos os seus 

avanços. A produção foi retomada na primeira meta-

de do século 20, com um importante aporte do setor 

cooperativo, que antecedeu aos novos ventos de qua-

lidade que cobraram impulso a partir do estabeleci-

mento do Conselho Regulador em 1989.

 Com longa tradição familiar em vitivinicultura 

em Bierzo, Raúl Pérez é um produtor inquieto que 

colaborou com o projeto familiar de Castro Ventosa, 

para em seguida tocar seus projetos próprios. Nos úl-

timos anos, tornou-se um dos enólogos mais “fashion” 

do panorama vinícola espanhol. E em 1999 começou 

outro projeto em Bierzo: a fundação das bodegas Es-

tefanía, da família Frías. 

 Nascidos em Burgos, os Frías trabalharam por 

quatro décadas como leiteiros. Com a entrada da 

Espanha no mercado comum europeu, o negócio 

feneceu, motivando-os a trocar a bebida láctea pelo 

fermentado de uva, por conta de algumas vinhas 

familiares. Propuseram a Raúl o desafio de desen-

volver o projeto e dar-lhes todo o apoio técnico, 

incluindo a aquisição de novos vinhedos.

 Ah, os vinhedos! Grande desafi o na Galícia e em 

Bierzo, onde dominam os minifúndios, as parcelas não 

superam a média de dois hectares. Agrupá-las é como 

um quebra-cabeças. Mas esta é também sua grande 

vantagem e riqueza, por conta das diferenças entre um 

e outro vinhedo vizinho. Hoje, as bodegas Estefanía dis-

põem de 60 hectares, dos quais 40 são cultivados por vi-

nhas. As últimas áreas adquiridas pela vinícola em 2005 

ostentam certifi cação ecológica e são enxertadas com a 

Mencía, em vez da Tempranillo.

 Destas, surgiram os Castillo de Ulver e outros 

rótulos, da uva Prieto Picudo, tinta autóctone da re-

gião, que saem para o mercado com a marca Clan, 

sob a denominação Vinhos de la Tierra de Castilla 

León. Mas o protagonismo é assumido por Tilenus, 

marca principal da adega, que tem o nome empres-

tado do Monte Teleno, deus da guerra que remonta 

às origens romanas de Bierzo.

 Como os Frías, os Fernández de Casar de 

Burbia começaram no mundo do vinho como um 

complemento aos negócios. De origem galega, 

Nemesio, o patriarca, mantinha projetos agrícolas de 

exploração de frutas e foi em 1989 que começou a 

comprar vinhedos nas partes mais altas da comarca, 

cujo objetivo era obter vinhos de maior sutileza.

 Aproximadamente uma década mais tarde, seu 

filho Isidro, engenheiro agrônomo, começou a elabo-

rar vinhos. Depois de estudar enologia, empenhou-se 

em levar adiante o projeto, construindo uma adega no 

antigo barracão agrícola da família, cujo sobrenome 

empresta o nome ao rio que corta a região. Hoje, a bode-

ga elabora cerca de 80 mil garrafas e está em expansão.

 Mas, junto a esta iniciativa, foi feito um outro 

esforço titânico: o replantio de todas as espécies 

antigas, incluindo a Mencía, em 27 hectares de vi-

nhedos. Levou uma década para completar o pro-

jeto. “Não há como explicar Bierzo; é preciso ex-

perimentá-lo”, diz Isidro, que crê em vinhos com 

identidade, mas passíveis de serem compreendidos. 

“Nossas garrafas têm alma bordolesa. Mas Bierzo é 

Bierzo, não a Borgonha”, sintetiza. Para ele, Bierzo 

deve expressar a mineralidade – e isso é o que bus-

ca em seus vinhos –, ainda que também a fruta, que 

é o que o mercado busca.

 Amancio é de Ponferrada, cidade de tijolos e ardó-

sia à vista, picos nevados e um castelo templário, que 

lembra a Escócia. Também tem Fernández no sobre-

nome, mas não é parente de Isidro. Sua família, sim, é 

de viticultores de Bierzo e, desde muito jovem, Aman-

cio seguiu os mesmos passos. De fala pausada e mansa 

e olhar sedutor, Amancio Fernández foi um menino 

de Bierzo criado com Mencías, Tempranillos, Prietos Pi-

cudos e outras cepas dos vinhedos espanhóis, antes de 

sua chegada ao projeto de Losada Vinos de Finca.

 A bodega baseia-se em três pilares: a uva Men-

cía, vinhedos velhos e o solo argiloso, que predomi-

na na parte baixa de 

Bierzo. A argila é ou-

tra faceta da minera-

lidade de seu terroir, 

c a rac t e r í s t i c a  que 

também prevalece nos 

vinhedos mais altos, 

localizados na monta-

nha. O substrato mar-

ca a mineralidade do 

vinho e ressalta também as diferentes expressões e 

concentrações da fruta. Os de argila fazem com que 

a casca da Mencía fique mais fina, conferindo po-

tência, profundidade, fineza, fragrância e frescor.

 É nisso que a bodega aposta: vinhos frescos, 

perfumados, frutados, com expressão de terroir 

e vocação internacional. Para tanto, foi feito um 

trabalho em todo o vale berciano, recuperando 

vinhas velhas a fim de alcançar vinhos mais ele-

gantes e volumosos. E acertaram plenamente. 

Trabalham em dois grupos de vinhedos, os pró-

prios e os alugados. Mas o grupo é responsável 

por todo processo, incluindo o ciclo vegetativo.

 A Puerta del Perdón (ou em bom português, 

“porta do perdão”) fica na igreja de Santiago, 

junto ao albergue dos peregrinos. Não se trata 

de uma catedral mas, sim, de uma pequena igreja 

em Villafranca no Bierzo. Ali, rumo à Santiago de 

Compostela, bebe-se vinho de produtores locais, 

como Amancio, Isidro, Raúl, Alejandro, Alvaro 

ou Herminio, sempre em taças borgonha, próprias 

para a Pinot Noir, também ideais para a uva Mencía.

 Alejandro Luna, outro “Bierzo boy”, não é 

diferente. Seus vinhedos ficam na aldeia de Dra-

gonte, a cinco quilômetros de Villafranca. O 

antigo Caminho de Santiago cruzava Dragonte. 

Um caminho mais curto, porém mais abrupto do 

que o atual. Alejandro explica que a migração fez 
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Frescos, frutados e com
vocaçao internacional

Mineralidade
e personalidade bordalesa

Os rotulos fashion
do irrequieto Pérez

De cima para baixo,Vina Valdaiga, da 
Casar de Burbia; vinhas de J. Palacios; 
vinha velha de Mencía, de Losada  

Adega Tilenus, abaixo à esquerda; vinha de Tilenus, no centro; cacho da Mencía



nome. Em terceiro, vinhos locais como San Martín, Mon-

cerbal e Las Lamas, elaborados a partir de vários lotes 

de diferentes fazendas. Por último, os vinhos de uma única 

fazenda, como o La Faraona.

 Ricardo é pouco intervencionista, razão pela qual, na viní-

cola, além de uma viticultura respeitosa, incorporam-se tam-

bém as práticas vinculadas à biodinâmica, precisamente com o 

arado a cavalo. Mais do que uma fi nalidade em si, isso é como 

um complemento a um bom trabalho no campo. “A biodinâmi-

ca ajuda a dar ao vinho um último passo espiritual. Mas está 

mais para uma adição a uma sólida base agrícola, com um bom 

vinhedo e com respeito a tradição e a paisagem agrícola; é uma 

maneira de harmonizar o conjunto”, salienta.

 Os vinhos do Bierzo são classificados em seis categorias: 

brancos, rosados, tintos jovens, vinhos Crianza (que levam 

dois anos para serem lançados, dos quais seis meses em bar-

rica) e Reserva (que repousam três anos, dos quais um ano 

em barrica de carvalho, no caso dos tintos; e dois anos, dos 

quais seis meses em madeira para brancos e rosados). As va-

riedades brancas autorizadas pelo regulamento do conselho 

regulador são Malvasia, Palomino, Godello e Dona Blanca, além 

das tintas Mencía e Ganacha Tintorera.

 E o que o futuro berciano reserva aos consumidores em 

matéria de rótulos? Um reinado de brancos ou tintos? Alguns 

projetos dos “Bierzo boys” começam a fazer ensaios de bran-

cos como as bodegas Tilenus e Casar de Burbia. A primeira 

elaborou o seu primeiro Godello experimental e a segunda o 

Liarán, um branco feito de Godello e Dona Branca. Com notas 

de frutas brancas (pera) e de mel e passas, em boca apresenta 

ótima acidez, paladar mineral e redondo. 

 A Mencía, em geral, origina rótulos de grande personalida-

de e mineralidade. A cepa berciana, porém, ostenta maior es-

trutura, potência e densidade em boca do que a mesma casta 

de origem galega. Na opinião de Ricardo Palacios, a Mencía é 

uma uva redonda, sedosa e amável. “Os vinhos são fáceis de 

beber, sensuais, frescos, muito frutados”, avalia. Para Alvaro 

Palacios, “Bierzo pode gerar um despertar da sensibilidade 

do vinho”, filosofa. “Hoje, os consumidores buscam vinhos 

mais frescos e autênticos, uma oportunidade e tanto para os 

vinhos bercianos”, completa, por sua vez, Raúl Pérez.

com que a vila fosse pouco a pouco abandonada. 

Hoje, os pouquíssimos habitantes deste povoado 

de montanha, com raízes ancestrais históricas no 

cultivo da videira, subsistem como agricultores.  

 Ao associar-se com Eduardo García, em 2000, 

Luna adquiriu algumas áreas e arrendou outros 

pequenos lotes de vinhedos com os parâmetros de 

qualidade que acreditava ideais para se criar um 

grande vinho de terroir com a Mencía: altitude, 

vinhas velhas de baixo rendimento (apenas meio 

quilo por videira) localizadas em encostas e mi-

croclima de montanha.

 Hoje, Alejandro e Eduardo dirigem as Bo-

degas y Viñedos Paixar que priorizam o “vi-

nho de raiz ou de montanha”, proveniente de 

vinhedos que parecem “flutuar no céu”. A vi-

nificação se guia por um processo de pouca in-

tervenção, que busca preservar a originalidade 

do terroir e sublinhar a complexidade aromá-

tica da Mencía, além de ressaltar seu frescor. 

 Por fora pareceria uma oficina qualquer se não 

fosse pelo letreiro que diz “Descendentes de J. Pa-

lacios”. Pode-se dizer que nesta “botica do vinho”, 

há uma década, começou o “boom” de Bierzo a 

partir de uma visão singular: a de Alvaro Palacios. 

Este “Bierzo boy” é um divisor de águas para a de-

nominação. Hoje, seu sobrinho Ricardo toca o dia 

a dia do projeto com pulso firme.

 Os vinhos da vinícola  nascem, como os de Pai-

xar, das encostas da montanha berciana. Um lugar 

onde não existe uniformidade. Ao contrário, “mui-

ta diferença entre um local e outro”. Sendo assim, 

como explica Ricardo, surgem quatro tipos de vi-

nho, seguindo conceitos emprestados da Borgonha. 

O primeiro, Pétalos, um vinho da comarca, com 

uva própria e adquirida em vários municípios. O 

segundo, Corullón, um rótulo feito com uvas pro-

venientes do município homônimo que lhe dá o 
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À esquerda, barricas da J. Palacios;  Vina Valdaiga da Casar de Burbia; Ricardo Perez Palacios na parcela Las Lamas; Vina Valdepine
(Casar de Burbia) e arado com mulas nas vinhas de J. Palacios

Alvaro Palacios; Isidro 
Fernandéz, da Casar de Burbia; 
Raúl Pérez, da Tilenus; Guillermo 
Prada e Amancio, da Losada; 
Eduardo Garcia, da Paixar

Palacios, o divisor de aguas”
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