
 Dizem que os vinhos de Toro foram os pri-

meiros a chegar à América. Potentes, concen-

trados, estruturados e alcoólicos, sua elaboração 

era apropriada para as longas travessias maríti-

mas, o que lhes trouxe reputação, mas também 

o estereótipo — o de vinhos rústicos — que per-

maneceu quase imutável ao longo do tempo. 

 Mas, para além desse reconhecimento e da 

delimitação de sua área geográfica em 1933, foi 

só em 1987 que os vinhos de qualidade desta re-

gião, no centro-oeste da Espanha, tiveram sua 
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denominação de origem. A partir de então a era 

moderna de Toro começou: a data assinalou o iní-

cio de novos investimentos no setor (sem alterações 

no solo ou nas videiras), transformando os vinhos 

da região sem, contudo, subtrair-lhes a essência.

 Manuel Fariña, da Bodegas Fariña, comenta 

o potencial dos vinhos da região: “O problema 

é que elaborávamos mal os vinhos, sem atualizá-

-los e sem evoluir com o consumidor”, afirmou 

ele à Wine Style. Por isso, ao retomar os negó-

cios da bodega após concluir seus estudos em 

Bordeaux, Fariña logo transformou seus vinhos 

a granel em rótulos engarrafados e de qualidade. 

 Seu esforço rapidamente rendeu frutos: em 

1988, Robert Parker concedeu pontuação altís-

sima ao seu tinto Gran Colegiata, o que fez de 

seus vinhos uma referência em Toro, atraindo olha-

res atentos para a região. Um deles foi o de Ma-

riano García, conhecedor da tinta Tempranillo de 

Ribera del Duero. Em pouco tempo, García fixou-

-se em Toro, atraído pelo potencial do solo, do 

clima e das vinhas antigas — que prenunciavam 

vinhos longevos, com caráter, fruta e estrutura. 

 García desejava também prestar tributo aos tin-

tos de qualidade histórica que, por algum motivo, 

ainda não tinham manifestado toda a sua grandeza: 

“Toro sempre foi um bastião de tintos, mas, por al-

guma razão, seus vinhos mantiveram-se rústicos e 

pouco elegantes, com a má fama de grosseiros, du-

ros e agressivos”, avalia García. “Isso se deveu à má 
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viticultura e à falta de atenção no trata-

mento da uva”, completa.

 No início da década de 1990, García 

passou a observar as vinhas da região e a 

fazer microvinificações. Em 1997, elaborou 

ali sua primeira colheita. 

 No ano seguinte, atraída pela qualidade 

das elaborações experimentais de um pro-

jeto de pesquisa de cepas antigas de Duero, 

a empresa Vega Sicilia interessou-se pela 

região, o que estimulou outras vinícolas e 

grupos a investirem em Toro. Desde 2000, 

36 novos produtores se estabeleceram na re-

gião, que hoje conta com 50 vinícolas. 

 Um dos que seguiu os passos da mais fa-

mosa vinícola espanhola foi a família Eguren, 

de Rioja, que chegou por lá na mesma épo-

ca para estabelecer a Bodegas Numanthia.

TinTa de Toro,
a esTrela da região 
 O que Toro tinha de tão especial para 

que, de repente, todos começassem a se in-

teressar por ela? O mais importante era a 

uva: a cepa autóctone Tinta de Toro, grande 

protagonista da denominação, cujos bagos, 

menores do que os da Tempranillo, são ex-

tremamente ricos em cor e taninos. A cepa 

oferece ali um dos menores rendimentos do 

mundo, além de obter uma personalidade 

única, graças à boa maturação (fruto da ex-

celente exposição ao sol), oferecendo vinhos 

com muita estrutura, taninos redondos, boa 

concentração, fruta e potência, além de evi-

tar notas vegetais ou taninos em excesso.

 Além das uvas, o solo é um fator im-

portante. Arenoso e bem drenado, permi-

tiu que uma variedade de vinhas — em 

pé franco, plantadas em vaso e com tron-

cos de enorme diâmetro, quase rentes ao 

chão — resistissem naturalmente à filo-

xera, mostrando a qualidade de videiras 

que, antigas, são a base da modernidade 

de Toro. Essas cepas fazem com que Toro 

seja, provavelmente, a zona de maior ex-

tensão de vinhedos antigos da Europa. 

Tipicidade e modernidade
 A denominação de origem Toro localiza-

-se na comunidade de Castilla y León, entre 

as províncias de Zamora e Valladolid. O rio 

Duero funciona como a coluna dorsal de um 

território condicionado pela altitude (entre 

650 e 850 metros), por solos de areia e pe-

dra (e subsolos de argila, que retêm água) e 

pelo clima continental extremo, com grandes 
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amplitudes térmicas no verão, influências 

atlânticas e chuvas médias (no limiar da 

aridez), que favorecem a saúde das vinhas.

 A ampla exposição ao sol confere às vi-

nhas de Toro uma capacidade singular 

de amadurecimento dos açúcares e poli-

fenóis. Isto originou, durante muito tem-

po, uvas excessivamente maduras e, 

consequentemente, vinhos com mais 

álcool, taninos e concentração — ou 

seja, vinhos de perfil rústico, lem-

brando “uva queimada”, o velho es-

tereótipo de qualidade na Espanha. 

 O que foi feito, então, para que 

os vinhos se adaptassem aos novos 

tempos mas mantivessem tipicida-

de? A solução foi mudar o modo 

de elaborá-los: adiantar a colhei-

ta, evitando o amadurecimento ex-

cessivo da uva e buscando reduzir o grau 

alcoólico, quase de vinho fortificado, para 

cerca de 13%, 14% de álcool. Outras 

medidas incluíram adotar o controle de 

temperatura e investir em barricas, dan-

do uma nova fisionomia à denominação.

 Assim, surgiram estoques como os de 

Fariña, que tem 1,5 milhão de garrafas 

distribuídas em 15 rótulos, entre tintos, 

brancos e rosados. Colegiata é a linha 

emblemática, cujo nome remonta ao 

principal monumento da cidade de 

Toro — a Iglesia Colegiata de 

Santa María la Mayor — e 

referência arquitetônica. Os 

tintos dessa linha são elabo-

rados com 100% Tinta de Toro 

e tem variações de crianza, cujo 

perfil “domesticado”, de complexi-

dade e finesse (além de estrutura e 

capacidade de envelhecimento), é o 

que Fariña buscou para a nova Toro. 

 Outro exemplo são os vinhos de 

Maurodos, vinícola que tem dois ró-

tulos: o top San Román é feito com 100% 

Tinta de Toro e passa entre 20 e 24 meses 

em barrica. É um vinho complexo, po-

tente e de personalidade, com estrutura e 

equilíbrio entre opulência, profundida-
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da três anos depois. A partir da safra 2007, 

o vinho passou a ser comercializado no 

quarto ano. “Comprovamos que o Pintia 

se dá muito bem na garrafa”, diz Begoña 

Jovellar, que, ao lado de Javier Ausás, é 

a enóloga de Pintia. “A safra de 2007 foi 

transitória, pois foi inicialmente comer-

cializada com três anos; mas guardamos 

parte da produção que, em 2011, será 

comercializada com quatro anos”, com-

pleta ela. Após oito safras, Pintia releva 

um estilo bem definido, que reúne potên-

cia, concentração, opulência e elegân-

cia.  Atualmente, tem 15% de álcool, mas 

os vinhos já foram mais concentrados.

 Ao lado dessas vinícolas ímpares, esta-

beleceram-se outras bodegas espanholas, 

como a Vetus, do grupo riojano Viña Izadi, 

e a Valduero, de Ribera del Duero. Outras 

atraíram investimentos estrangeiros, par-

ticularmente franceses, como a Dominio 

del Bendito, que chamou a atenção por 

seguir a mesma linha elegante dos vinhos 

da região. Outros nomes famosos, como 

os irmãos Lurton e o ator francês Gérard 

Depardieu, fazem investimentos na região.

em busca de mercados
 Sem limitar-se aos vinhos de Fariña, Ro-

bert Parker considerou que Toro seria uma 

das denominações de futuro em 2004. Esse 

potencial vitivinícola, entretanto, ainda pre-

cisa ser comprovado com relação à qualida-

de, mais do que em termos de crescimento, 

já que a extensão da denominação é limi-

tada (são 62 mil hectares de terreno), o que 

restringe as oportunidades de incremento 

de sua produção. Ao todo, Toro conta com 

cerca de 50 vinícolas, que produzem, anu-

almente, dez milhões de garrafas de vinho 

a partir de oito mil hectares de vinhas, das 

quais apenas cinco mil estão inscritas no 

Conselho Regulamentador. 

 Um dos desafios da denominação é evi-

tar a poda de cepas centenárias, plantadas 

em vaso e cada vez mais raras, que tanto 

brilho conferem aos vinhos de Toro. O ou-

tro é controlar os taninos, e saber distinguir 

entre os vinhos que o consumidor procura 

e aqueles produzidos para impressionar em 

degustações. “Parece que as pontuações 

crescem com os taninos. Os Toros de pon-

tuação conferem boa imagem, mas não são 
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de e elegância. Prima, a segunda marca, 

tem um perfil diferente, de preços mais 

contidos (mas sempre um bom vinho), 

que busca atingir um consumidor inician-

te. O Prima leva Tinta de Toro e um pouco 

de Garnacha, com 12 meses em carvalho.

 Os vinhos da Bodegas Numanthia 

são verdadeiros “Toros de resistência”. 

Primeiro, porque a filosofia do projeto 

dos Eguren manteve-se intacta quando, 

em 2008, a Moët Hennessy adqui-

riu a vinícola; em segundo, por-

que seu vinho top, Termanthia, 

origina-se de cepas centenárias 

e singulares, como as de Teso los 

Carriles, uma excepcional parcela 

de quase cinco hectares contíguos 

de vinhas — um vinhedo impres-

sionante, magnético e irresistível, 

como o vinho que sai dele: os ca-

chos têm seleção bago a bago, são 

cuidadosamente vinificados com 

pisa a pé e recalque, de modo a cuidar da 

impressionante concentração e intensidade 

oferecidas pelas cepas. Surge daí um vi-

nho colossal, com a potência de Toro mas 

de perfil elegante, percebido antes mesmo 

de o vinho terminar o período de crianza. 

Não é à toa, portanto, que sua repercussão 

internacional converteu-se numa verdadei-

ra locomotiva para toda a denominação. 

 Além do Termanthia, há o Nu-

manthia e o Termes, que seguem a fi-

losofia dos Toros finos, nascidos de 

cepas que, em sua maioria, têm en-

tre 70 e 100 anos, o que proporcio-

na vinhos concentrados e aromáticos. 

 Em busca da mesma essência e ele-

gância, Toro recebeu em 1998 a vi-

nícola Vega Sicilia. Seu projeto na 

região, denominado Pintia, foi o es-

topim para que outras vinícolas, de 

Duero e de outras regiões espanho-

las, decidissem investir em Toro. 

Em 1997, a vinícola começou a 

comprar vinhas em vasos e, três 

anos depois, iniciou a construção da 

estrutura da bodega, concluída em 

2008. O edifício projeta de manei-

ra cristalina o vinho e o espírito do grupo.

 Em Pintia, qualidade, elegância e so-

briedade reúnem-se em linhas modernís-

simas. A bodega produz um único rótulo, 

que estreou com a colheita de 2001, vendi-
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garantia de venda”, acredita Fariña. “Nas 

degustações, temos de aprender a falar do 

terroir, da história e do solo, coisas que nada 

têm a ver com os taninos que se percebem 

na boca”, diz o produtor. 

 Fariña acredita que em breve chegarão 

à região vinícolas maiores do que as já 

existentes, com vocação para fazer vinhos 

de alta qualidade. “As empresas maio-

res ajudarão a dar força à denominação, 

o que será bom para todos”, diz Fariña. 

“Mas temos que alcançar mercados em 

que a denominação ainda não é conheci-

da”, lembra o espanhol.

 O futuro da região, ao que parece, já 

está assegurado com a nova geração de vi-

nhateiros, que seguem de perto os passos 

de seus pais. É o caso de Bernardo, filho 

de Manuel Fariña, e de Eduardo García, 

de Maurodos, filho de Mariano García. 

Ambos vislumbram o imenso potencial do 

solo da região, que confere mineralidade 

aos vinhos, e a possibilidade de criar bons 

vinhos mesclando diferentes parcelas e 

com intervenção mínima nas videiras. 

 Eduardo Eguren também mantém 

seus pés em Toro, depois da venda da 

Numanthia. Ele é responsável pelos vi-

nhos da Teso La Monja, outro projeto 

fantástico da família na região, que pro-

duz tintos potentes e finos, como o Vic-

torino e o Alabaster. 

 Além da Tinta de Toro que lhe dá 

fama, a região também possui a Garna-

cha Tinta, utilizada em vinhos rosados e 

tintos, bem como Malvasia e Verdejo bran-

ca, que são a base da produção de bran-

cos, rosados, tintos e doces em diversos 

estágios de amadurecimento. 
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