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50  Os 20 Prémios Especiais 2016
Empresas e cooperativas, enólogos e viticultores, wine 
bars e garrafeiras, enoturismo e publicidade. A Revista 
de Vinhos escolheu os melhores do ano de 2016 e, desta 
vez, alargou o leque aos escanções. São 20 prémios, 
outras tantas razões para olhar para o ano que passou e 
fazer um balanço muito positivo do sector. 

92   Prémios de Excelência sob o 
signo dos brancos

Todos os anos escolhemos os melhores vinhos da 
campanha que passou e a tarefa nunca é fácil. Da lista 
de 2016 destacam-se a presença maciça de vinhos 
brancos e as nove regiões representadas. Neste patamar 
de excelência, temos 15 tintos, oito brancos (dois Verde 
Alvarinho), três Porto, dois Moscatel de Setúbal, um 
Madeira e um espumante.

38  Amora Brava e Casa S. Matias: 
boas notícias no Dão

Amora Brava e Casa de São Matias são dois novos 
projectos no Dão, apontados à qualidade e à 
diferenciação dos seus vinhos. Na génese de ambos 
há gente com largos pergaminhos ligados ao vinho e 
à vinha e o futuro promete. É também pela actividade 
destes pequenos produtores que se constrói a imagem 
de uma região.

46  Jorge Monteiro antevê um bom 
2017 para as exportações

A quebra do mercado angolano não impediu novo 
crescimento das exportações de vinhos portugueses 
em 2016. Os produtores apostaram noutras frentes e 
a margem de crescimento em países como os EUA ou 
a França permite antever um bom ano de 2017 para o 
sector. O balanço, em entrevista, é de Jorge Monteiro, 
presidente da Viniportugal.
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112  Qualidade e sedução em todas 
as regiões

Abaixo do pódio dos Prémios de Excelência, há dezenas 
e dezenas de vinhos que montam a guarda de honra dos 
melhores do ano. Este ano são 219 os eleitos, mais 27 
do que em 2015. A qualidade não pára de crescer, com 
Douro e Alentejo em posições de destaque e os Açores a 
afi rmarem-se como região de referência.

164  Quem são as empresas que 
mais vendem?

A história do vinho tem raízes europeias e é na Europa 
que estão os países maiores produtores mundiais. Mas 
quando se fala de empresas, a realidade é bem diferente. 
No “top 10” das maiores produtoras há cinco dos EUA, 
quatro da Austrália e uma do Chile. Estamos no reino das 
centenas de milhões de garrafas por ano…

170  Enoturismo Alenquer
Por terras do concelho de Alenquer, sempre com a serra 
de Montejunto no horizonte, encontramos pequenos 
produtores e grandes exportadores, vinhos de nicho 
e operações comerciais, passado, presente e futuro. 
Casa Santos Lima, Quinta de Chocapalha e Quinta do 
Convento: estilos diferentes, vinhos de qualidade.

190  Fogões: chefes com a cozinha 
às costas

Chamar um chefe de cozinha a casa para uma refeição ou 
ocasião especial não é nada de novo. O que é novidade 
é haver cada vez mais profi ssionais que transformaram 
esta área de negócio na sua ocupação principal. Com o 
apoio, ou não, de restaurantes tradicionais, eles andam 
por aí, com a cozinha às costas.
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Ao longo do ano a equipa de cinco provadores 

desta revista avalia, individual ou colectivamente, 

milhares de vinhos. É evidente que as provas 

efectuadas nos vão dando em cada momento 

determinadas pistas sobre o comportamento 

deste ou daquele produtor, região ou tipo de 

vinho. Mas é apenas quando anualmente pegamos 

no conjunto de todas as provas, para produzir o 

Guia de Compras e para obter as bases que con-

duzirão aos prémios de Os Melhores do Ano, que 

verdadeiramente nos apercebemos de como os 

vinhos portugueses evoluíram, evidenciando-se 

então confi rmações, surpresas, tendências. São 

muitos os aspectos a destacar 

relativamente à “época” de 2016, 

quase todos eles muito positivos 

e abrangendo a generalidade 

das regiões e tipos de vinho 

produzidos em Portugal. Mas, 

por óbvia falta de espaço nesta 

página, permitam-me que refi ra apenas cinco.

Douro e Alentejo. Estas duas regiões continuam 

a ser as maiores potências, quando se trata de 

contabilizar vinhos de topo. Curiosamente, não 

poderiam ser mais distintas. O Douro, mais 

pequeno, mais fechado, é identidade e solidez; 

o Alentejo, maior, mais aberto, é irreverência e 

diversidade, até quando recupera antigas tradi-

ções como a dos vinhos de talha.

Brancos de referência. A quantidade de vinhos 

brancos de muito elevado nível provados ao longo 

de 2016 não tem paralelo na já longa história da 

Revista de Vinhos, originando nada menos do 

que oito Prémios de Excelência, um recorde 

absoluto. E a qualidade vem de todo o lado, de 

regiões atlânticas e continentais, abrangendo uma 

enorme variedade de castas e perfi s de vinho. Os 

brancos portugueses alcançaram defi nitivamente 

um patamar superior.

Espumantes. É verdade que difi cilmente con-

seguimos exportá-los, mas o país rendeu-se aos 

espumantes. São poucos os produtores que os 

não fazem, e há belos espumantes não apenas nas 

clássicas Bairrada e Távora-Varosa mas também 

em muitas outras regiões. Depois de dominada 

a técnica, o grande desafi o dos produtores passa 

agora por conseguir uma maior 

complexidade e riqueza nos vi-

nhos, dando-lhes mais tempo 

de estágio. 

Licorosos Setúbal. O Moscatel de 

Setúbal e o Moscatel Roxo produ-

zidos e envelhecidos nesta região 

ombreiam com os melhores Porto e Madeira, 

o que é o mesmo que dizer, com os melhores 

licorosos do mundo. Em 2016 tivemos oportu-

nidade de provar diversos Setúbal absolutamente 

extraordinários e que merecem muito mais 

atenção dos apreciadores.

Açores. É, para mim, a grande surpresa das 

provas de 2016. A oportunidade de apreciar 

um “pacote” de singulares brancos açoreanos, 

sobretudo do Pico, deixou-me convencido do 

vasto potencial para fazer belíssimos vinhos de 

nicho numa região vinícola que a maior parte dos 

consumidores portugueses nem sabe que existe.

Siga-nos no Facebook. Pesquise por Revista de Vinhos PT

editorial

DETENTORES DE 5 % OU MAIS 
DO CAPITAL DA EMPRESA

Erigo VII - Fundo de Capital de Risco 51,00%; 
Até ao Fim do Mundo, Lda 25,00%; 
Tito Z. de Mendonça 16,00%; Sérgio Valentim Neto 7,00%; 
Semba Comunicação, Lda 1,00%

pode consultar o estatuto editorial desta publicação 
em www.revistadevinhos.pt/institucional

Açores é a 
grande surpresa 

das provas

Quando olhamos para os vinhos premiados nas várias 
categorias de Os Melhores do Ano, deparamo-nos, é claro, 
com referências concretas, correspondendo a 
determinadas marcas e colheitas. Mas se procurarmos uma 
visão de conjunto, deixando a árvore para olhar para a 
fl oresta, obtemos resultados interessantes, alguns 
expectáveis, outros surpreendentes.

O que nos dizem 
os vinhos do ano

Luís Ramos Lopes

R E V I S T A  D E  V I N H O S   F E V E R E I R O  2 0 1 74
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AA Casa Santos Lima é uma empresa familiar 
que produz, engarrafa e comercializa 
anualmente mais de 11 milhões de litros de 
vinho, a partir de 400ha de vinhas próprias. 
Com uma aposta estratégica em boas 
relações qualidade/preço, a empresa faz 
vinhos nas regiões de Lisboa, Algarve, 
Alentejo, Douro e Vinhos Verdes, dos quais 
cerca de 90% são exportados para 50 países 
nos 5 continentes. Outra aposta estratégica 
é a proliferação de marcas, desenhadas para 
abordar os variados mercados em múltiplas 
vertentes. O total de referências é 120, 
contando as cinco regiões. A empresa 
notabilizou-se ainda por vinifi car e 
engarrafar dezenas de vinhos varietais, 
permitindo uma abordagem e 
conhecimento exaustivo de um número de 
vinhos estremes que surpreendiam os 
enófi los mais dedicados. Para concretizar a 
estratégia de atacar os mercados em várias 
frentes, a Casa Santos Lima criou marcas 
como este OMG, um vinho de gama média/
alta cujo nome apela a um público jovem e 
irreverente, com potencial para ser 
consumido em diversos mercados, de 
língua inglesa, mas não só. O vinho é feito a 
partir de uvas de Syrah, Touriga Nacional, 
Tinta Roriz e Alicante Bouschet, que foram 
maceradas a frio antes da fermentação, feita 

em cubas de 10 mil litros, com controlo de 
temperatura. O vinho fi cou depois em 
maceração durante 15 dias, antes de um 
estágio de 8 meses. Com uma imagem 
contemporânea e um nome jovem e 
internacional, este vinho estruturado e 
afável de preço comedido tem tudo para se 
tornar um sucesso entre apreciadores 
neófi tos e outros mais experimentados.

Mostra um aroma com madeira fragrante 
muito agradável, que dá “salero” aos frutos 
pretos e azuis. Leve e texturado na boca, 
vagamente lácteo, com um ligeiro 
adocicado namoradeiro, termina vibrante e 
afi nado. (14%) LA

16,5  €4,99
Casa Santos Lima OMG
Reg. Lisboa tinto 2014
Casa Santos Lima

Um vinho consensual 
a belíssimo preço

Fazer vinhos com boa relação preço/qualidade parece fácil… 
mas não é. Mas quando o conhecimento se alia à capacidade 
de gestão, aparecem empresas como a Casa Santos Lima, 
especialistas em fazer belos vinhos a custos moderados. 
Como este…

Para acompanhar, sugiro costeletas de porco preto grelhadas, com molho de cebola e maçã 
reineta salteadas e uma pitada de malagueta.
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Um grande bordalês… 
de Portugal
Quinta da Bacalhôa tem mostrado uma notável 
consistência ao longo dos anos e não estaremos longe da 
verdade se dissermos que é das marcas mais prestigiadas 
do nosso mercado.

18,5  €50
Palácio da Bacalhôa
Reg. Península de Setúbal tinto 2013
Bacalhôa Vinhos

E

Apesar de estar ainda muito jovem, este vinho pode desde já ser apreciado à mesa, com pratos de 
sabores intensos, como uma paleta de cordeiro assada no forno.

A marca Palácio da Bacalhôa nasceu em 2000, 
como forma de assinalar a passagem de um 
século e a aquisição de um dos mais relevantes 
monumentos da História de Portugal – o Palácio 
e Quinta da Bacalhôa. Teria assim de ser um 
vinho especial e assim foi desde início. Desde 
logo porque nenhum rótulo é igual ao anterior: 
todos eles incluem uma frase personalizada e 
assinada pelo Comendador José Berardo, 
proprietário da casa e um fervoroso adepto da 
arte. A imagem central muda também todos os 
anos e a frase de José Berardo, diz-se na 
comunicação da empresa, “refl ete o seu próprio 
estado de alma, acerca do mundo, da vida e do 
vinho”. 
O vinho, esse, é também alvo de cuidados 
especiais. As uvas são provenientes de vinhas de 
solos argilo-calcários, escolhidas pela enóloga 
Filipa Tomaz da Costa, que optou por um lote ao 
estilo de Bordéus, com as castas Cabernet 
Sauvignon e Merlot em predomínio. O clima 
temperado pela infl uência atlântica e um ano 
agrícola favorável permitiu maturações suaves e 
equilibradas em 2013. Um excelente começo, 
portanto. As castas foram vinifi cadas em 
separado e o vinho resultante fermentou a 
temperatura controlada (25º C). Os vinhos 
fi caram depois uma semana em maceração 
pelicular. O resultado foi para barricas novas de 
225 litros de carvalho francês grão fi no, durante 

19 meses. Para se fazer o lote fi nal deste vinho, a 
enologia da Bacalhôa fez uma selecção barrica a 
barrica e as melhores foram para o lote fi nal, que 
fi cou com 61 % de Cabernet Sauvignon, 34,5 % 
de Merlot e 4,5% de Petit Verdot. O Palácio da 
Bacalhôa 2013 foi engarrafado em Junho de 2015 
e produziram-se 14.360 garrafas numeradas. 
Este vinho nunca sai para o mercado sem um 
ano de garrafa e é por isso que só agora começou 
a ir para as prateleiras. O resultado é de excepção 
e podemos afi rmar, sem perigo de grandes 
erros, que este vinho de estilo bordalês deverá 
ser, dos que existem em Portugal, o que mais 
consistência de qualidade tem mostrado ao 
longo dos anos. (AF)

Com Cabernet Sauvignon, Merlot e um pouco 
de Petit Verdot, é um vinho de excelente 
presença aromática, complexo e profundo, 
com apontamentos de vegetais secos, 
chocolate, bagas silvestres, especiarias. 
Na boca poderosa mas ao mesmo tempo 
elegante surgem taninos sólidos envolvidos 
pelo corpo cheio e texturado, suaves 
balsâmicos, cacau amargo, pimenta preta. 
Ainda muito jovem, rico, fi rme, com enorme 
potencial de envelhecimento em garrafa, 
é um tinto notável, uma referência absoluta 
para todos aqueles que ambicionam um 
lote “bordalês” oriundo de terras lusitanas. 
(14,5%) LL
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ESPUMANTES

17  €14,99
QM
Espumante Monção Melgaço 
Alvarinho Super Reserva branco 
2013
Quintas de Melgaço
Aroma muito fi no, com elegância 
de fruta, leve nota de brioche e 
tosta, tudo muito ponderado e 
subtil. Redondo e com boa textura 
de boca, resulta muito fresco e 
elegante, fruto da boa acidez que 
apresenta. Final macio, enrolado, 
longo. (12%) JPM

16  €11,75
Casa Senhorial do Reguengo
Espumante Vinho Verde Extra 
Bruto tinto 2015
Casa Senhorial do Reguengo
Bastante carregado na cor, aroma 
de fruta vermelha e abundantes 
notas vegetais, todo ele sisudo e 
ainda um pouco fechado. 
Desenvolve uma boa prova de 
boca, macio, assente na fruta, a 
mousse dá-lhe ainda mais 
frescura. (12,5%) JPM

VINHO VERDE

16  €8,50
Pluma 
Reg. Minho Alvarinho Reserva 
branco 2015
Casa de Vila Verde
Com carvalho húngaro, francês e 
americano, a dar um aroma rico e 
envolvente, tem boa intensidade 
aos frutos amarelos e fl ores secas. 
Na boca surpreende pela leveza, a 
acidez é alta e viva, mas a 
envolvência permanece até ao 
fi nal seco e frutado. (12,5%) LA

DOURO

18  €28,85
Redoma
Douro Reserva branco 2015
Niepoort (Vinhos)
Aroma subtil, fechado ainda, 
enorme percepção de frescura, 
louro, citrino maduro, barrica 
quase discreta. Belíssima prova de 
boca, meio corpo, fi no e elegante, 
acidez muito presente e retendo 
sabor, com complexidade e 
sofi sticação. Um perfi l delicado 
aliado a uma boa colheita! (12,5%) 
NOG

17,5  €30
Ma ritávora n.º 1
Douro Grande Reserva branco 
2013
Maritávora Investimentos
Vinha velha com predomínio para 
Códega do Larinho, Rabigato e 
Viosinho. Fermenta em barrica 
(Carvalho Francês).  Aroma 
contido e focado, madeira 
delicadamente em destaque, 
fl ores brancas, giz e pendor 
mineral. Prova de boca ampla e 
segura, acidez quase crocante, leve 
citrino maduro, muita fi xação no 
fi nal de boca. Um vinho que 
impressiona pela qualidade e 
dimensão. Grande branco! 
(12,5%) NOG

17,5  €26,65
Redoma
Douro tinto 2014
Niepoort (Vinhos)
Em linha com a edição anterior, 
aroma fi no e elegante, fruto 
encarnado vivo e barrica bonita. 
Prova de boca meio corpo, perfi l 
seco mas com complexidade e 
sabor, acidez muito presente, 
taninos fi rmes e fi nal em 
construção. Muito fresco e 
autêntico, melhor para a mesa. 
(13%) NOG

17  €16,90
Dona Berta
Douro Reserva tinto 2012
Hernâni Verdelho – Hos
Muito atractivo no aroma, aqui a 
mostrar notas elegantes de fruta 
vermelha e sensações fl orais, tudo 
bem desenhado. Taninos fi nos e 
boa estrutura de boca, elegante 
sem cansar, e a mostrar-se grande 
parceiro para a mesa. (13,5%) JPM

17  €16
Poças
Douro Reserva tinto 2014
Manoel Poças Junior
Lote de quatro variedades: 
Tourigas e Tintas (Roriz e 
Barroca). Fruta madura com 
abundantes notas de frutos 
vermelhos, madeira a mostrar-se 
bem integrada. Grande vivacidade 
na boca, os taninos estão 
presentes mas são fi nos, o vinho 
resulta gastronómico e sedutor. 
(14%) JPM

17  €21,90
Quinta de Fafi de 12 Barrels
Douro tinto 2014
António Emílio Rocha
Três castas com Touriga Nacional a 
60%. Boa densidade aromática, 
predominância das notas fl orais 
da Touriga mas há fruta madura 
negra e um perfi l sério e bem 
comportado. Macio e texturado na 
boca, boa acidez, conjunto muito 
afi nado. (14,5%) JPM

17  €19,90
Talentus
Douro Grande Escolha branco 
2015
Soc. Agr. Quinta Seara d’Ordens
Gouveio Real, Viosinho, Rabigato 
e Arinto, 18 meses em barrica 
(carvalho francês). Aroma com 
madeira à frente, baunilha e turfa 
fresca. Prova de boca fresca, meio 
corpo com boa estrutura, acidez 
equilibrada. Um branco 
envolvente, de meia estação, com 
ambição. (13,5%) NOG
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16,5  €13
Casa Burmester 
Douro Reserva tinto 2014
Sogevinus Fine Wines
Fruto azul muito maduro, 
chocolate preto, madeira com leve 
baunilha. Muito bem na boca, 
lácteo, para lá do meio corpo, 
saboroso e polido, taninos 
cooperantes, muito elegante e 
equilibrado. Pronto a beber e 
agradar. (13,5%) NOG 

16,5  €19,80
Dona Berta
Douro Sousão Reserva tinto 
2013
Hernâni Verdelho – Hos
Cor menos carregada do que é 
habitual nesta casta, ambiente 
rústico e vegetal no aroma mas ao 
mesmo tempo polido e cativante. 
Austero, sério na boca, médio 
corpo e taninos ainda presentes, 
requer algum tempo de cave ou 
pratos fortes. (13,5%) JPM 

16,5  €14,70
Dona Berta Vinhas Velhas
Douro Rabigato Reserva branco 
2015
Hernâni Verdelho – Hos
Boa expressão da casta, sempre 
com um lado vegetal mais 
evidente, podendo assim 
sobressair um lado também mais 
mineral. Na boca sente-se um 
branco com largura, com bom 
equilíbrio ácido, resultando muito 
harmonioso. (14%) JPM

16,5  €14,99
Quinta de Ventozelo
Douro Touriga Franca tinto 2014 
Quinta de Ventozelo
Média concentração de cor, aroma 
denso, com fruta madura mas 
vermelha, sem peso de barrica 
mas a mostrar estar ainda em 
crescimento. Polido e elegante na 
boca, é vinho com muito carácter, 
com notas vegetais a ajudarem ao 
conjunto. (14%) JPM

16,5  €9,99
Quinta do Estanho 
Douro Reserva tinto 2011
Jaime Cardoso
Sente-se o Douro e as suas 
Tourigas e Tinta Roriz. Pulsa no 
nariz e na boca. Muito fruto, 
capitoso e morno de estilo. Boa 
estrutura de boca, taninos afoitos 
e bem polidos, alguma confeitaria 
de barrica e fi nal comprido com 
leve chocolate. (15%) JA

16  €14,99
Quinta de Ventozelo
Douro Touriga Nacional tinto 
2014
Quinta de Ventozelo
Mostra fruta madura associada a 
leve nota fl oral, com as notas de 
madeira bem inseridas no 
conjunto. Muito harmonioso e 
guloso na boca, é um tinto afi nado 
e pensado para o consumo em 
novo, polido e de fi nal macio. 
(14%) JPM

16  €14,99
Quinta de Ventozelo Unoaked
Reg. Duriense Syrah tinto 2015 
Quinta de Ventozelo
A ausência de madeira faz aqui 
sobressair a fruta madura, com 
ameixas vermelhas e amoras a 
marcarem o compasso. Na boca 
temos taninos fi nos, um tinto 
robusto mas sem magoar, muito 
atractivo para a mesa. (14,5%) 
JPM

16  €4,99
Quinta do Cachão
Douro tinto 2013
Soc. Agr. Com. Vinhos Messias
Lote de cinco castas. São boas as 
notas da fruta madura, com 
ameixas, com amoras, tudo 
maduro mas sem pesar. Bom 
porte na boca, taninos presentes 
mas fi nos, boa acidez a conferir 
frescura, directo e bem agradável 
como conjunto. (13%) JPM

16  €7,50
Vallado
Douro tinto 2014
Qta. do Vallado
Concentrado na cor, aroma a 
mostrar uma boa ligação entre a 
fruta negra e as notas da madeira. 
Na boca mostra-se muito bem, 
com volume, textura e taninos 
presentes, tudo com um vigor 
muito bem conseguido. (13,5%) 
JPM

16  €9,99
Vinha de Mazouco
Douro Reserva tinto 2013
Unicer Vinhos
Touriga Nacional, Tinta Roriz e 
Touriga Franca. Fruto encarnado 
vivo, silvestre e licorado, esteva. 
Prova de boca convincente, bom 
corpo, taninos presentes, madeira 
seca. Um tinto com um perfi l em 
boca mais austero do que o aroma. 
Para a mesa. (14,5%) NOG

16,5  €9,50
Boina
Douro tinto 2014
Morais Vaz & Olazabal Ferreira
Estreia deste produtor que 
agrega dois jovens entusiastas, 
um deles enólogo. O vinho 
resulta de uvas de duas vinhas 
velhas, uma próxima da Régua 
e outra no extremo norte da 
região, a mais de 600 metros 
de altitude. As variedades que 
dominam são a Touriga 
Franca, Tinta Amarela, Tinta 
Carvalha, Tinta Francisca e 
Souzão. Um tinto a descobrir, 
sem Touriga Nacional e sem 
madeira, mas com 20% de 
engaço e muita qualidade!

Muito aromático com fruto 
azul, pimenta, esteva do 
Douro, e percepção de 
frescura. Na prova de boca 
revela-se com meio corpo, 
fresco e elegante, boa fi xação 
de sabor e acidez perfeita. Um 
tinto de enorme equilíbrio e 
tensão, sem perder o foco da 
fruta. Muito bem. (13%) NOG

a escolha de

Nuno Oliveira Garcia
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16  €5,30
Utopia
Douro tinto 2014
Soc. Agr. Quinta de Porrais
Aroma sui generis, com tosta, 
café, frutos pretos fumados e 
especiarias, tem um perfi l 
clássico, com um nada de 
borracha fresca a pedir 
decantação. Fresco e macio, leve e 
fragrante, muito composto e com 
boa complexidade. (14%) LA

15,5  €4,59
Vinha de Mazouco
Douro tinto 2014
Unicer Vinhos
Aroma contido, fruto maduro, 
leve compota, alguma percepção 
regional. Prova de boca em linha, 
meio corpo, sensação de madeira 
seca, leve rusticidade, taninos 
vivos e irrequietos, melhor para a 
mesa. (13,5%) NOG

DÃOO

17  €24
Quinta da Gandara
Dão Touriga Nacional reserva 
tinto 2014
Soc. Agr. de Mortágua
12 meses de barrica nova (carvalho 
francês). Aroma exuberante, 
bonito fi rme e fresco, citrino 
maduro (bergamota) e chá 
earl-grey, com madeira doce ao 
fundo. Prova de boca de meio 
corpo, fresca e leve, taninos 
cooperantes e fi nal em 
construção. Perfeito para a mesa. 
(14%) NOG

16,5  €30
Pedro & Inês
Dão branco 2015
Magnum Vinhos
Bom o equilíbrio entre fruta e 
notas de barrica, ameixa branca e 
algum fl oral, todo bem composto. 
Correcto na boca, acidez no ponto 
para uma prova macia, fácil e 
envolvente, um branco com 
potencial de crescimento. (13%) 
JPM

16,5  €8,50
Soito
Dão tinto 2014
Soito Wines
Castas típicas da região. Muito 
sedutor no nariz, bem desenhado 
com fruto encarnado elegante 
envolvido com notas silvestres e 
fl orais. Prova de boca macia e com 
muito sabor, meio corpo, taninos 
aveludados e fi nal já conseguido. 
(14%) NOG

15,5  €5,99
Casa de Santar
Dão tinto 2014
Soc. Agr. de Santar
Média concentração de cor, aroma 
bem agradável, assente na fruta 
madura mas com energia, muito 
leve fl oral. Muito redondo e 
saboroso na boca, é tinto a dar boa 
prova desde já, muito 
gastronómico, envolvente e fácil 
de gostar. (13,5%) JPM

15,5  €6,49
Quinta do Penedo
Dão tinto 2012
Soc. Agr. Com. Vinhos Messias
Touriga Nacional (70%) e 
Alfrocheiro, pisado a pé em lagar 
de pedra. O lado exuberante da 
Touriga surge em evidência mas 
num registo moderado que resulta 
muito bem. Elegante na boca, 
graduação rara mas correcta. Evite 
guardar. (12%) JPM

BEIRA INTERIOR

    

16  €5,08
Doispontocinco Colheita 
Especial
Beira Interior Fonte Cal branco 
2014
2.5 Vinhos de Belmonte
Alguma palha seca e maçã num 
aroma já com alguma patina. Na 
boca é muito redondo e simpático, 
algum corpo e volume de prova, 
todo maduro e com apontamento 
compotado num fi nal com leve 
nuance fumada. (13%) JA

16  €5,65
Doispontocinco
Beira Interior Touriga Nacional 
tinto 2011
2.5 Vinhos de Belmonte
Uma Touriga fresca com alguma 
nota vegetal junto com leve 
mentol e fruto de cereja. Na boca 
tem estrutura e fi rmeza, bons 
taninos, muito fruto, leve 
baunilha, fi nal longo jovem, 
alegre com nuance franca e bem 
madura. (14,5%) JA

15,5  €5,42
Doispontocinco
Beira Interior Alfrocheiro Syrah 
tinto 2011
2.5 Vinhos de Belmonte
Aromas de fl ores secas e fruta 
macerada com notas especiadas e 
apimentadas. Na boca tem corpo e 
calor. Bons e maduros taninos, 
algum amargo vegetal a equilibrar 
o conjunto bem maduro e guloso. 
(14%) JA

17  €8,48
Doispontocinco Vinhas 
Velhas
Beira Interior Rufete tinto 
2013
2.5 Vinhos de Belmonte
A casta Rufete é uma casta tinta 
paradigma da raia continental 
do nosso país. Produz vinhos 
com pouca cor e pouco corpo, 
mas com uma capacidade de 
prova única. São vinhos que, 
em vez de encherem a boca, a 
massajam e refrescam. Este é 
mais um belíssimo Rufete de 
terras de Belmonte.

As notas vegetais com bagas 
do bosque dominam sobre 
fumado e mineral elegante. Na 
boca é estreito, mas incisivo. 
Taninos muito fi nos, mas com 
boa garra, corpo mediano mas 
elegante, alguma 
complexidade, focado e 
determinado, fi nal longo e 
guloso. (14%) JÁ

a escolha deJoão Afonso
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15,5  €6,78
Doispontocinco
Beira Interior Reserva tinto 2012
2.5 Vinhos de Belmonte
Uma notas de fumado/
aborrachado com algum café, 
nougat e vegetal. Aroma sisudo 
mas interessante. Na boca tem um 
perfi l robusto, tanino bem 
presente, alguma confeitaria e 
fi nal seco a lavar a boca. (13,5%) 
JA

LISBOA

17  €16
Têmpera
Reg. Lisboa Tinta Roriz tinto 
2013
José Bento dos Santos
Elegante e fi no no aroma, assente 
na fruta mas também em notas 
especiadas, com pimenta e ervas 
aromáticas. Macio na boca, muito 
bom volume e envolvência, com 
acidez perfeita, barrica bem 
integrada. Bom polimento geral. 
(14%) JPM

16  €6
Astronauta
IG Lisboa Touriga Nacional tinto 
2015
Quinta do Gradil
Aroma exuberante, violetas e 
citrino, ameixa. Prova de boca 
láctea, com bom sabor, sedoso e 
envolvente, boa cremosidade, 
com frescura e taninos maduros. 
Um tinto moderno, sofi sticado, 
com a casta bem presente. 
(13,5%) NOG

16  €6,50
Casa Santos Lima
Reg. Lisboa Touriga Nacional 
tinto 2013
Casa Santos Lima
Frutos e fl ores de cor violeta, 
notas de mato seco e ervas 
aromáticas, muito vibrante e 
focado. Guloso e fresco, com 
taninos fi rmes e uma secura 
herbácea que lhe traz seriedade, 
termina com bom comprimento. 
(14%) LA

16  €4,99
Palha Canas 
Reg. Lisboa tinto 2012
Casa Santos Lima
Duas Tourigas (Nacional e 
Franca), Tinta Roriz e dois 
Castelãos (Francês e Nacional, ou 
seja, Camarate). Aroma preso e 
sério, com frutos pretos e tostados 
da barrica, algumas notas vegetais 
bem maduras. Focado e fi rme na 
boca, macio e redondo, com fi nal 
fresco, sério, salino e espevitado. 
(14%) LA

16  €3,99
Tarambola
Reg. Lisboa tinto 2014
Casa Santos Lima
Touriga Nacional, Syrah e 
Cabernet Sauvignon. Madeira 
fragrante num fundo de frutos do 
bosque maduros e alguns 
fumados. Texturado, vibrante, 
acidez e taninos em uníssono a 
dar um fi nal redondo e cheio. 
(14%) LA

15,5  €3,99
What Else? 
Reg. Lisboa tinto 2014
Casa Santos Lima 
Muita fruta preta madura, notas 
de madeira e chocolate, capitoso e 
intenso. Na boca corresponde ao 
nariz com uma inesperada 
suavidade, tem um lado salino e 
achocolatado que lhe traz apelo 
imediato. Final poderoso e focado. 
(15%) LA

TEJO
15,5  €4,50
Côro
Reg. Tejo Cabernet 
Sauvignon tinto 2013
Mascata 
Aroma bem composto, com frutos 
azuis, terra e minerais, um nada 
de pimentão. Na boca apresenta-
se fresco e macio, suave e terroso, 
com corpo ligeiro, mas muito 
agradável e gastronómico. (13,5%) 
LA

ALENTEJO

17  €14,90
Herdade Perdigão
Reg. Alentejano Reserva branco 
2015
Herdade do Perdigão
Antão Vaz e seis meses de estágio 
em barrica. Bons tostados de 
madeira, leve nota tropical aqui na 
dose certa para dar vivacidade ao 
aroma. Elegante na boca, com 
acidez viva e notas amendoadas, 
resultando envolvente e 
aveludado. (13%) JPM

17  €21,90
Reserva do Comendador
Reg. Alentejano tinto 2013
Adega Mayor
Alicante Bouschet, Syrah e Touriga 
Nacional. Aroma bonito, fl oral 
maduro, ginja, funcho, madeira 
ao fundo. Prova de boca de meio 
corpo, com tanino vivo e boa garra 
no geral, saboroso e fi nal fresco. 
Um vinho sedutor. (14,5%) NOG

17  €11,99
Tiago Cabaço Vinhas Velhas
Reg. Alentejo tinto 2014
Tiago Cabaço e Cabaço
Aroma bonito com boa 
complexidade, fruto maduro, 
alguma madeira, especiarias 
também. Prova de boca com 
sabor, taninos fi rmes, corpo 
cheio, lácteo, madeira também 
presente. Um tinto muito bem 
desenhado na adega e com muita 
qualidade. (14,5%) NOG

17  €10
Volte Face
Reg. Alentejano Reserva tinto 
2014
Wines of Change
Alicante Bouschet (75%) e Syrah. 
Muito boa densidade de cor e 
aroma, com frutos negros, bons 
fumados, tosta e cacau amargo. Na 
boca sentem-se taninos ainda 
atrevidos, há contudo uma 
elegância a destacar e frescura a 
assinalar. (14,5%) JPM
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16,5  €10
Monte da Ravasqueira 
Reg. Alentejano Reserva branco 
2015
Soc. Agr. Dom Diniz
Um branco com bastante 
cremosidade aromática e também 
de prova de boca. Confi t de 
laranja, algum pêssego, baunilha 
com tosta muito suave. Todo 
redondo com textura sedosa, fruto 
bonito, alguma complexidade e 
muita franqueza. Um belo branco. 
(12,5%) JA

16,5  €19,90
Monte do Pintor
Reg. Alentejano Reserva tinto 
2014
Soc. Agr. da Sossega
Aragonez, Trincadeira e Cabernet 
Sauvignon. Atractivo no aroma, 
com frescura de fruta e leves notas 
verdes, resulta equilibrado e 
atractivo. Macio na boca, taninos 
fáceis e escondidos, pronto a 
beber. Com prazer. (14%) JPM

16,5  €9,90
Ouzado
Alentejo Reserva tinto 2012
Soc. Agr. Gabriel Francisco Dias & 
Irmãs
Muito escuro de cor. Aroma denso 
com algum cacau e compota de 
frutos. Na boca é espesso, gordo e 
encorpado, com taninos polidos e 
uma prova muito larga e 
volumosa. Preferir o consumo de 
Inverno a temperatura fresca. 
Final ardente. (16%) JA

16  €6,99
Couteiro-Mor
Reg. Alentejano Reserva tinto 
2013
Menir BR Soc. Agr. 
Estilo austero com esteva, resinas, 
fruto e algum balsâmico de cola. 
Na boca é acetinado, taninos 
fi nos, bom equilíbrio com muito 
boa frescura a apoiar o conjunto 
maduro. Agradável e fácil de 
gostar. (15%) JA

16  €8,40
EA
Reg. Alentejano Reserva tinto 
2014
Fundação Eugénio de Almeida
Aragonez, Alicante Bouschet, 
Trincadeira e Syrah. Fruto muito 
defi nido no aroma, encarnado e 
com bagas esmagadas. Prova de 
boca de meio corpo, com frescura, 
acidez presente, fruto encarnado 
novamente e ligeira especiaria. 
Especialmente bem para a mesa. 
(13,5%) NOG

15,5  €4,99
Couteiro-Mor
Reg. Alentejano Escolha 
Aragonez & Syrah tinto 2014
Menir BR Soc. Agr. 
Fruto de ameixa e cereja em passa, 
algumas fl ores e feno seco. Bonito 
e atraente. Na boca o tanino está 
correcto apesar de menos polido, 
corpo mediano, equilibrado e 
arrumado mas sem deslumbrar. 
(13,5%) JA

VINHO DO PORTO

18,5  €112
Kopke White 40 years old
Porto
Sogevinus Fine Wines
Engarrafamento de 2016. 
Enorme complexidade num 
aroma vibrante e tenso, fruto seco, 
madeiras exóticas, tabaco doce. 
Prova de boca enorme, sabor 
intenso e quase perpétuo, boa 
percepção de frescura e fi nal meio 
doce. Grandioso! (20%) NOG

17  €96,45
Quinta do Estanho
Porto 30 Anos
Jaime Cardoso
Engarrafado em 2014. Bonito na 
cor, aroma fi no com fruta em 
calda, fi gos e nozes, leve nota de 
tabaco. Fino e bem conseguido. 
Macio e elegante na boca, não 
muito complexo mas com fi nal 
longo e acetinado. (20%) JPM

16  €5,21
Pulo do Lobo
Reg. Alentejano Syrah tinto 
2015
Soc. Agr. Pias

Pias, 800 hectares de vinhas, 
olivais, campos abertos e 
barrancos, e ainda zonas de 
caça entre Serpa e Moura, um 
projecto iniciado em 1973 por 
José Veiga Margaça e gerido 
hoje pelos seus fi lhos e netos. 
Neste Pulo do Lobo Syrah vi 
uma rara frescura e precisão, 
um vinho de leveza e prazer 
vindo do Alentejo mais remoto.

Frutos vermelhos e rochas que 
evocam o sítio que dá nome 
ao vinho, ainda pimenta, ervas 
aromáticas e fumo. Simples, 
fresco, macio e focado, uma 
boa surpresa. (13,5%) LA

a escolha de

Luís Antunes

17,5  €154,90
Quinta do Estanho
Porto 40 Anos
Jaime Cardoso
Este tawny, que tem por base 
um vinho de 1945, mostra 
grande elegância e fi nura, num 
registo de grande 
complexidade que me 
impressionou. É daqueles 
tawnies que merecem longa 
apreciação pelo aroma refi nado 
e textura acetinada que 
apresentam. Servido fresco, 
claro.

Engarrafado em 2014. Cor de 
aguardente velha, há pontos 
de contacto com o 30 Anos, a 
mesma sensação de fruta 
delicada, de frutos secos, tudo 
com bom equilíbrio. É na boca 
que surge o tom mais austero 
e sério dos 40 Anos, com fi nal 
rico e longo. (20%) JPM

a escolha de

João Paulo Martins



Há razões fortes que explicam a preferência dos portugueses pelos Vinhos do Alentejo. Além da diversidade de 
solos que permitem a criação de vinhos ricos, únicos e diferenciados, os néctares aqui produzidos refletem 
o caráter persistente e singular das suas gentes. São vinhos com personalidade e bem estruturados. Intensos, 
mas também suaves. Este é o mérito dos Vinhos do Alentejo: não basta pensar além, é preciso ir. 
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16,5  €36
Quevedo 
Porto 20 Year Old Tawny
Vinoquel
Engarrafado em 2015. Aroma 
fragrante, com frutos amarelos 
compotados, ervas aromáticas, 
muito caramelo e especiarias. 
Muito fresco, ligeiro mas 
equilibrado entre a doçura, acidez 
e secura. Final longo e com alguma 
complexidade. (19,5%) LA

15,5  €14,66
Quinta do Estanho
Porto 10 Anos
Jaime Cardoso
Engarrafado em 2014. Cor mogno, 
aroma com alguma evolução e um 
tom um pouco torrado, com 
caramelo e frutos secos, 
parecendo mais velho. Macio e 
fácil na boca, boa frescura, 
correcto, um pouco cansado. 
(20%) JPM

AGUARDENTES

17  €19,99
Martha’s
Aguardente Vínica Velha
Gold Mountains Company
Cor topázio, aroma com notas de 
caramelo, de madeira velha, de 
licor, leve sensação de fruto seco e 
erva seca. Na boca é macia e 
envolvente, com sensações de 
alperces secos e amêndoas. Boa 
untuosidade, fi nal logo e quente. 
(40%) JPM

w

17  €33,94 (500ml)
Quinta do Estanho
Aguardente Bagaceira Velha
Jaime Cardoso
A cor denuncia já algum 
envelhecimento em madeira e os 
aromas ganharam complexidade, 
agora com notas de frutos secos 
além dos clássicos aromas de 
bagaço. Na boca surpreende pela 
macieza e harmonia, deixando 
uma muito boa impressão fi nal. 
(45%) JPM

VINHO VERDE

15  €4,09 | Quinta do Minho
Vinho Verde branco 2015
Quinta do Minho (11,5%) NOG

DOURO

15  €5,95 | Messias Unoaked
Douro tinto 2014
Soc. Agr. Com. Vinhos Messias
(14%) JPM

15  €5,65 | Quinta da Leira
Douro tinto 2014 | ESF Soc. Agr. 
Unip. (14%) LA

15  €4,52 | Quinta da Leira
Douro branco 2015 | ESF Soc. Agr. 
Unip. (13,5%) LA

BEIRA INTERIOR

14,5  €2,88 | Doispontocinco
Beira Interior branco 2015 
2.5 Vinhos de Belmonte
(12,5%) JA

TEJO

15  €4,50 | Côro 
Reg. Tejo Syrah tinto 2013
Mascata (14%) LA

ALENTEJO

15  €6,99 | Couteiro-Mor
Reg. Alentejano Syrah tinto 2015
Menir BR Soc. Agr. (14,5%) JA

15  €4,99 | Couteiro-Mor
Reg. Alentejano Antão Vaz Escolha 
branco 2015 | Menir BR Soc. Agr. 
(12,5%) JA

14,5  €2,78 | Couteiro-Mor
Reg. Alentejano branco 2015
Menir BR Soc. Agr. (12,5%) JA

14  €2,78 | Couteiro-Mor
Reg. Alentejano tinto 2015
Menir BR Soc. Agr. (13,5%) JA

14  €5,48 | Encostas 
do Enxoé
Reg. Alentejano Colh. Selec. branco 
2014 | Soc. Agr. Pias 
(13,5%) LA
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A “SEGUNDA VOLTA” NÃO PRETENDE SER MAIS UMA PROVA DE VINHOS. AQUI RELATAMOS SENSAÇÕES, MOMENTOS, 
REDESCOBERTAS. SÃO VINHOS DE DIVERSAS PROVENIÊNCIAS, CORES E ESTILOS, TODOS COM ALGUNS ANOS DE CAVE E 
TODOS, TODOS MESMO, BEBIDOS (NÃO PROVADOS, QUE ISSO É OUTRA COISA!) À MESA, COM PRAZER E MUITA CONVERSA.

volta

18  
QUINTA DO VALLADO
DOURO TOURIGA NACIONAL 
TINTO 2009
O ano foi quente mas o terroir do 
produtor (junto ao Baixo-Corgo) permitiu 
vinhos como este: exuberantes na fruta e 
sem excesso visível de sobrematuração, 
com a mais-valia de uma enologia muito 
precisa, onde a barrica confere 
sofi sticação. Está no seu melhor 
momento. Fantástico. (NOG)

16,5  
ESPORÃO
ALENTEJO RESERVA BRANCO 2008
Provado já em 2017, este branco mostrou as conhecidas 
(e muitas vezes inesperadas) virtudes destes Reserva 
para evoluírem bem em cave. A cor um pouco carregada 
pode assustar mas logo no aroma vemos que estamos 
perante um branco de grande complexidade, evoluído 
mas rico e sem quaisquer sinais de cansaço ou 
oxidação. A boca confi rma tudo isso, o resultado é um 
vinho de enorme vocação gastronómica. Prazer em 
estado puro. (JPM)
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18,5 
VINHA BARROSA 
VINHA VELHA
REG. BEIRAS TINTO 
2003
Sempre bem guardado, este 
tinto mostrou agora uma 
evolução notável. Ganhou fi nura 
com o tempo, adquiriu aromas 
requintados de fruta madura e 
em calda mas com enorme 
classe. Os convivas não só não 
lhe adivinharam a nacionalidade 
como não identifi caram a região, 
de tal forma ele se mostra 
personalizado e longe dos 
parâmetros habituais. Um 
grande tinto, agora no seu 
melhor. (JPM)

17,5 
QUINTA DO VESÚVIO
PORTO 1995
Depois de dois anos clássicos de 
fantásticos Porto (1992 e 1994), o 
ano de 1995 fi cou algo esquecido. 
Ainda assim o Vesúvio 1995 agora 
provado mostra que não existem 
anos menos bons para esta 
mítica propriedade do DouRo 
Superior. Já plenamente em forma, 
pode ser ainda guardado com 
evolução garantida por mais 5 
anos. (NOG)

18  
MOUCHÃO TONEL 3-4
REG. ALENTEJANO TINTO 
2001
Após vários anos guardado em 
armário frigorífi co sem que ninguém 
se preocupasse com ele, eis que 
chegou a sua hora. Rolha muito boa, 
decantado a preceito e sem depósito 
signifi cativo, este tinto mostrou que 
está no seu melhor momento. 
Perdeu alguma rusticidade e o 
Alicante Bouschet mostra agora as 
virtudes que sempre lhe foram 
reconhecidas no terroir  especifi co do 
Mouchão. Dá grande prova e poderá 
mesmo confundir os que mais 
habituados estão à casta. O que é 
excelente sinal. (JPM)
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correio do leitor
Este é um espaço dedicado aos leitores, às suas dúvidas, às suas opiniões. 
Dúvidas e questões concretas serão respondidas pelos membros da redacção. 
Se pretender deixar apenas uma opinião sobre um vinho, uma região, o mercado, 
ou sobre aquilo que escrevemos, faça-o igualmente. Escreva-nos.

No ano passado ofereceram-me 
uma garrafa de Vinho do Porto, 
caseiro, datado de 1892. Tenho 
um cuidado enorme com a 
garrafa, não só pela estima que 
tenho pela pessoa que a ofereceu, 
como também porque é um vinho 
com mais de um século.
Claro que ainda não tive a ousadia 
de a abrir e provar, estou à espera 
“do momento”. Não sei há quanto 
tempo está engarrafado, mas 
provavelmente passou parte da 
vida num pipo. 
Será que tenho realmente uma 
preciosidade? Ou será uma 
decepção? É provável que o mosto 
tenha tido origem numa vinha 
nova de então, pois, após a época 
da fi loxera, grande parte do 
Douro foi replantado. No entanto,  
a minha questão vai no sentido de 
saber o que posso esperar 
daquele vinho.

José Afonso Matos Castro Gonçalves
Santa Marta de Penaguião

22

esta garrafa
ganhe

carta

premiada

O QUE ESPERAR DE UM PORTO CASEIRO COM MAIS DE UM SÉCULO?

Caro leitor, 
O que pode esperar de um vinho 
desse tipo é de facto uma 
incógnita. O chamado vinho do 
lavrador, ou “Vinho Fino”, como 

gostam de olhe chamar no Douro, 
é por norma um vinho sem selo 
de Denominação de Origem, não 
tendo passado na Câmara de 
Provadores do IVDP. Legalmente 

não pode, por isso, ser chamado 
Vinho do Porto. Isso não invalida 
que possa ser um vinho muito 
bom. Tal como diz, e bem, por 
norma estes vinhos estavam 
muito tempo em casco antes de 
serem engarrafados e por isso 
entram sempre na categoria 
“tawny”. Nada se pode concluir 
antes de abrir a garrafa e por isso 
acho que deve mesmo pôr fi m ao 
tempo de espera. Pode encontrar 
um vinho muito rico 
aromaticamente, eventualmente 
com um toque de vinagrinho, ou 
seja, com uma leve percepção 
acética, frequente nos vinhos 
que estiveram muitos anos em 
casco. Sendo particular e sem 
selo do IVDP, o valor comercial é 
tão reduzido que não justifi ca 
pensar em vender. Neste 
sentido, após decantação 
cuidada por causa do depósito, 
deverá servi-lo à sobremesa 
ligeiramente refrescado. E boa 
prova! (JPM)

Todos os meses escolhemos um mail enviado pelos leitores, 
que é eleito como “mail do mês”. O autor receberá na morada que indicar, 
uma garrafa do vinho Periquita Superyor 2014, em caixa individual, 
oferta da casa José Maria da Fonseca. 
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Uma colheita muito aplaudida na qualidade. Excelentes 
uvas a saírem das vinhas de quase todo o país. 
Foi um ano com um Verão fresco e vinhos à partida 
muito equilibrados. Passados dez anos, medimos-lhes 
a têmpera e os resultados são extraordinários.

A PRIMEIRA DÉCADA 
DOS TINTOS DE 2007

TEXTO  João Afonso 

FOTOS  Ricardo Palma Veiga
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O

painel de prova
S

O painel de tintos com 10 anos de idade entrou na rotina na Revista de 
Vinhos no ano de 1997. Vamos para 20 anos de provas de tintos com 10 
anos de idade. Ao longo do tempo decorrido, vamos somando sensa-
ções, ideias ou conceitos acerca de alguns dos principais tintos portu-
gueses.
Naquela época estávamos em plena revolução vitivinícola e enológica 
nacional e os vinhos de mesa portugueses começavam a assemelhar-se 
a “estrelas” mediáticas. Os controlos de temperatura de fermentação, a 
generalização das barricas novas de carvalho, a utilização de apenas al-
gumas das castas selecionadas e clones respectivos e a introdução nos 
mostos de leveduras também elas selecionadas, entre muitas outras 
técnicas enológicas modernas, faziam nascer vinhos nunca dantes vis-
tos, cheirados ou bebidos, e toda uma nova história de vinho português 
começava. 
Por isto, no início e em cada painel, havia sempre “no ar” uma certa 
questão: seria que estes vinhos modernos iriam evoluir tão bem quan-
tos os vinhos produzidos pelos métodos clássicos de fermentação em 
lagar e estágio tonel? 
Alguns dos tintos clássicos eram absolutamente extraordinários. E es-
tes modernaços, seriam?
Recordo que nesses primeiros painéis, encontrávamos uma boa parte 
dos vinhos no momento aconselhável de consumo e outros um pouco 
para lá desse mesmo momento. E a pergunta ou questão enólogica da 
durabilidade ou longevidade dos vinhos modernos subsistia... 
Estamos agora, passadas duas décadas, preparados para tomar uma po-
sição e esclarecer esta dúvida dos fi nais do século passado. A tendência 
de vinhos com 10 anos prontos a beber ou para além do auge da evolu-
ção em garrafa tem vindo a desvanecer-se e mesmo vinhos vindos de 

anos inferiores (como o foram os da colheita de 2006) mostram-se na 
maior parte dos casos em excelente forma e prontos a enfrentar mais 
uns não-sei-quantos anos dentro da garrafa.
Este foi o caso do painel de 2007, com a esmagadora maioria dos vinhos 
ainda aquém do seu ponto óptimo de consumo. Muitos vinhos ainda 
pujantes de vida e força e muito longe de apresentarem requerimento 
à jubilação.
Vários factores estão na base desta evolução extremamente positiva que 
temos vindo a comprovar ao longo de todos estes anos; obviamente, e 
como já foi abordado, o sector está cada vez mais profi ssional e efi cien-
te, mas não podemos menosprezar o sector corticeiro, que tem, também 
ele, feito um claro esforço para melhorar a qualidade da rolha de corti-
ça – esta, como sabemos, no envelhecimento do vinho em garrafa, de-
sempenha um papel crucial na evolução ulterior e favorável dos vinhos.
Concluindo a prestação do brilhante painel de tintos de 2007, que tive-
mos o privilégio de provar e admirar, as grandes marcas portuguesas 
vieram para fi car, e à medida que vão crescendo em tempo e em histó-
ria parece que vão fi cando cada vez mais apuradas e desafi antes, tanto 
para nós, que as bebemos com respeitoso deleite, como para o “tempo” 
que lhes tece a forma e a erudição sápida.

A VINDIMA DE 2007 
Em plenas era de alterações climáticas, o ano de 2007 fecha um pequeno 
ciclo de três anos agrícolas bastante complicados. Segundo os dados do 
IPMA (Instituto Português do Mar e Atmosfera), tivemos um ano de 2005 
que foi, em resumo, o mais seco desde 1931. Um ano de 2006 que foi o 
mais quente desde 1931, com um fi nal de Verão e Outono em que as tem-
peraturas médias mínimas do ar foram as mais altas desde 1931. E, por 



www.amorabrava.pt
info@amorabrava.pt 

facebook/amorabrava
+351 927 710 467

BY CARLOS SILVA
AB Winemaker

UM CAMINHO
A PENSAR NO 
FUTURO POR 

QUEM MELHOR 
CONHECE O 

DÃO
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fi m, o ano vitícola de 2007, que, tal como 2005, foi extremamente seco (o 
2º mais seco desde 1931), salvo, em termos vitícolas, apenas pelos meses 
bem molhados de Outubro e Novembro de 2016, mas com a importante 
particularidade de ter tido um Verão sem ondas de calor, a temperatura 
média mais baixa desde 1990. E foi também o ano do século XXI com o 
Verão mais chuvoso. Alguma chuva em Maio, bastante chuva em Junho e 
os meses de Julho e Agosto com chuva acima da média. Resultado? O míl-
dio veio baixar a produção, que desde o abrolhamento já trazia alguma 
decepção aos viticultores pelas poucas “penduras” (nome vulgar dado às 
infl orescências da videira) que a vinha mostrava, anunciando uma pro-
dução inferior a 2006. 
Com um Verão ameno e boas amplitudes térmicas diurnas, as uvas que 
restaram nas videiras fi zeram a festa da esmagadora maioria das empre-
sas de vinho, com uva de grande qualidade apta a fazer obras-primas. Ano 
de declaração generalizada de Porto Vintage e nos vinhos de mesa a festa 
foi idêntica ou superior.
Falámos com os vencedores e apurámos que o facto de termos noites mais 
frescas e não ter havido ondas de calor possibilitou, por exemplo, ao Tor-
re do Esporão ser feito com base em Aragonez, fazendo deste vinho (ape-
nas lançado em 2004, 2007 e 2011) um tinto mais estruturado, mais aus-
tero e mais duradouro do que o 2004, feito com base em Touriga Nacional 
e um pouco mais plano.
O Poeira do Douro foi favorecido por condições de maturação pouco ha-
bituais no Douro: água sufi ciente no solo e temperaturas amenas que 
provocaram uma vindima tardia, com maturações muito completas, sem 
qualquer stress, preservando a cor, aromas, sabores frescos e a acidez. É 
o ano da “fruta” no Poeira – diz Jorge Moreira. 
Boa fruta foi, é, e será este fantástico ano de 2007. A primeira década já lá 
vai. Quem sabe não se não iremos à segunda?

Com o estágio em garrafa o vinho perde e muda a cor (de purpura fechado 
passa a tijolo vermelho), ganha sedimento, o aroma perde a exuberância 
do fruto, substituída por uma paleta multivariada de outras nuances, e na 
prova torna-se menos espesso, mais elegante, macio e complexo.
Tudo devido a fenómenos de oxidação e redução que permitem a 
polimerização (aglomeração de moléculas) entre compostos fenólicos, 
como as antocianas e os taninos (responsáveis, respectivamente, pela cor 
e sabor do vinho), que deste modo se vão precipitando no fundo da 
garrafa. Dá-se também a separação de vários ácidos que estão ligados à 
glucose e que contribuem para determinados aromas de estágio, assim 

como a interacção de vários componentes aromáticos, entre si e destes 
com compostos fenólicos, contribuindo pouco a pouco para o chamado 
“bouquet” (aromas terciários) do vinho. A oxidação de aldeídos e a 
esterifi cação pela combinação de ácidos com o álcool traz novos aromas e 
o vinho perde alguma acidez. Tudo melhora, apura e enriquece num tinto 
capaz de envelhecer convenientemente em garrafa. 
Estes fenómenos de envelhecimento ou estágio são extremamente 
infl uenciados pela qualidade da rolha, pela temperatura, humidade e 
luminosidade do local de estágio e pelo pH e níveis de dióxido de enxofre e 
oxigénio dissolvidos no vinho à data de engarrafamento.

Como envelhece um grande tinto

Classificação

Poeira 2007
Torre do Esporão Garrafeira 2007

Casa Ferreirinha Reserva Especial 2007
J de José de Sousa 2007
Pintas 2007
Quinta do Ribeirinho 2007
Quinta do Vallado Field Blend Reserva 2007

Batuta 2007 (1,5 L)
Duas Quintas Reserva 2007
Duorum Vinhas Velhas 2007
Marquês de Borba Reserva tinto 2007 (1,5 L)
MR Premium 2007
Grande Rocim Reserva 2007
Portal Grande Reserva 2007
Quinta Vale D. Maria 2007
Quinta da Bacalhôa Cabernet Sauvignon 2007
Quinta da Pellada 2007
Quinta do Vale Meão 2007
Quinta do Vesúvio 2007
Scala Coeli 2007

Chryseia 2007
Conde D’Ervideira Reserva tinto 2007
Cortes de Cima Touriga Nacional 2007
Dona Maria Reserva tinto 2007
Hexagon 2007
Marias da Malhadinha 2007
Marquesa do Cadaval 2007
Monte d’Oiro Reserva tinto 2007
Mouchão 2007
Quinta do Crasto Vinhas Velhas 2007
Quinta do Noval 2007

Conde de Vimioso 2007
Quinta do Carmo 2007
Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo 2007
Quinta dos Roques Touriga Nacional 2007
Termeão 2007

19

18,5

18

17

17,5
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a escolha deLuís Lopes
19 
Poeira 
Douro tinto 2007
Jorge Moreira
O Poeira tem sempre um carácter muito próprio, 
mas aquilo que mais me impressiona neste 2007 é 
a sua pureza e expressão de fruta, ainda vibrante e
fresca, que conjugada com uma fi na mineralidade 
contribui para um vinho super equilibrado, muito 
elegante, absolutamente delicioso.

Mineral a pederneira, fruto azul, amora, gengibre, 
vegetal fresco, fl oral elegantíssimo. Excelente 
prova de boca, taninos, frescura, classe e 
carácter, um tinto cheio de vida e garra, 
especiaria, fruto e Douro em camadas de 
ambrósias. (14,5%)

19 
Torre do Esporão
Alentejo Garrafeira 
tinto 2007
Esporão
Estilo muito 
internacional, algum 
mineral, leve pimentão, 
fruto muito jovem. O 
deslumbramento vem na 
boca, todo seda e fl uidez, 
com densidade e gordura, 
lustroso, muito saboroso e 
cheio de matéria. Um 
regalo.

18,5 
Casa Ferreirinha 
Reserva Especial
Douro tinto 2007
Sogrape
Muito Douro neste vinho, 
muito estilo Ferreirinha, 
fi nura, excelente expressão 
aromática, complexo, nota 
alicorada, leve mala de 
senhora, madeira exótica, 
balsâmico cheio e leve. 
Muito saboroso na boca, 
equilíbrio total, todo cetim, 
textura elegantíssima, 
taninos perfeitos, um luxo 
de tinto pronto a deliciar. 
(14%)

18,5 
J de José de Sousa
Regional Alentejo tinto 
2007
José Maria da Fonseca
Terra, sous bois, turfas, 
argila ou barro, tosta de 
barrica. Na boca tem 
taninos de primeira, 
muito especiados, todo 
fi no e elegante com algum 
lustro, estamina, muito 
gastronómico, a beber até 
ao fi m da garrafa. (13%)

18 
Batuta (1,5 L)
Douro tinto 2007
Niepoort
Muito fresco e aberto, com 
fruto de cereja, algum lado 
terroso com nota de café, 
aposta mais na elegância 
do que na potência. Na 
boca, de novo, foco na 
elegância, fresco, taninos 
sedosos, todo charmoso, 
longilíneo, um Senhor. 
(14%)

18,5 
Pintas 
Douro tinto 2007
Wine & Soul
Muito denso e extraído 
apesar de contido, todo 
ginja e amora, ainda muito 
cheio, algum mineral, 
fumados elegantes. Muito 
tudo: taninos, fruto, 
corpo, doçura, todo 
extracto, fi nal gordo e seco 
com nuances maduras e 
capitosas. Tinto pujante. 
(15%)

18,5 
Quinta do Vallado Field 
Blend
Douro Reserva tinto 
2007
Quinta do Vallado
Muito complexo, 
enigmático, idóneo, cheio 
de sabedoria, especiaria 
exótica, algum gengibre, 
profundo e inebriante 
aroma. Muito fi no e fresco 
na boca, todo em veludo e 
suavidade, complexidade. 
Intraduzível tinto num 
excelentíssimo momento 
de forma. (14,5%)

a escolha deLuis Antunes
18,5 
Quinta do Ribeirinho
Regional Beiras tinto 2007
Luís Pato
Num ano em que não aparecem alguns dos vinhos 
históricos da Bairrada, o Pé-Franco da Quinta do 
Ribeirinho afi rma com bravura a qualidade e 
profundidade da região. Cheio de frescura e juventude, 
este Baga plantado directamente ao solo mostra-se 
alegre, complexo, elegante e longo. Um tinto de luxo. 

Muitas resinas, algum cedro com notas de 
eucalipto, leve hortelã, fruto sóbrio. Muito 
fresco na boca, taninos cheio de garra, 
excelente acidez casada na madurez do fruto, 
todo mineral e sílica. Final muito longo, fi no e 
profundo. (13%)



EMPRESA: Maria Helena Sousa Alves
MORADA: Rua entre Quintas nº338 
Quinta da Barca – 5040-463 Mesão Frio
NIC: 142473600

CONTACTOS: 963208814; 961542444
E-MAIL: geral@quintadabarca.com
PÁGINA WEB: http://www.quintadabarca.com/
LOCALIZAÇÃO GPS:  41.159781-7.853255

VINHOS DO DOURO 
PREMIADOS
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18 
Quinta da Bacalhôa
Terras do Sado 
Cabernet Sauvignon 
tinto 2007
Bacalhôa Vinhos
Um Cabernet bem maduro 
com fruta azul, toque de 
grafi te, pimentão verde e 
vermelho, alguma 
paprika. Todo redondo e 
com gordura fresca na 
boca, taninos polidos, 
muito focado e frontal, 
com fi nal longo e delicado. 
(14%)

18 
Portal
Douro Grande Reserva 
tinto 2007
Soc. Quinta do Portal
Tourigas bem marcadas e 
muito bonitas, 
perfumado, alguma mala 
de senhora, chocolate, 
mentol. Taninos muito 
fi nos, todos fi bra e garra, 
mas feitos de cetim. Muito 
complexo e fi no. No ponto 
para beber. (14%)

a escolha deJoão Afonso
18 
Quinta Vale D. Maria
Douro tinto 2007
Lemos & van Zeller
Há tintos onde a solidez e a estrutura falam mais alto 
do que o fruto ou a doçura da barrica. Estes são os 
meus tintos preferidos; sólidos, altruístas, 
provocadores e que nos levam ao diálogo e debate 
sobre o “ser” vinho. 

Muito mineral com grafi te, apimentados, leve 
fl oral seco, alcaçuz. Impecável prova de boca, 
taninos cheios garra, muita especiaria, cheio de 
vigor e carácter, algum químico, fi nal longo com 
muito cacau e especiaria rugosa a lavar a boca. 
(14,5%)

18 
MR Premium
Regional Alentejano 
tinto 2007
Soc. Agr. D. Diniz
Mineral, fumados, pasta 
de azeitona, muito fruto 
jovem, algum cacau 
amargo. Muito bem feito, 
todo em harmonia, 
delicadeza e elegância, 
taninos saborosos e 
sedosos. Todo jovem, um 
tinto de presente e futuro. 
(14,5%)

18 
Grande Rocim
Alentejo Reserva tinto 
2007
Rocim
Vinho que impressiona 
pela concentração e 
voluntariedade. Mineral, 
fruto muito maduro, fruta 
passifi cada, algum 
químico, jovem e potente. 
Na boca, muito extraído,  
muito tanino forte, 
aveludado e duradouro, 
vegetal de casca de árvore, 
fi nal muito longo. (15,5%)

a escolha deJoão Paulo Martins
18 
Marquês de Borba (1,5 L)
Alentejo Reserva tinto 2007
J. Portugal Ramos
A presença do Cabernet Sauvignon neste vinho é uma 
marca e é uma mais-valia. O tinto, apesar dos 10 anos 
de vida que leva, mostra uma juventude e uma pujança 
dignas de nota, com muito carácter e a garra que por 
vezes aquela casta bordalesa imprime aos lotes onde 
entra. Notável. 

Grafi te, maduro, mas com um lado mineral 
bem marcado, fruto q.b. mas complexo e 
profundo. Na boca é todo estrutura, fi nura de 
taninos e riqueza. Algum tabaco, bom fruto, 
fi nal longo, maduro e fresco. (14%)

18  
Duas Quintas
Douro Reserva tinto 
2007
Ramos Pinto 
Aroma jovem, cheio e 
gordo com nota capitosa 
de cereja e amora bem 
maduras, balsâmico de 
especiaria num fundo 
mineral. A dar muito 
prazer a beber, muito 
corpo, algum calor de 
prova, taninos fi nos, 
texturado, volumoso, com 
leve herbáceo amargo a 
casar conjunto cheio de 
futuro. (15%)

18 
Duorum Vinhas Velhas 
Douro Reserva tinto 
2007
Duorum Vinhos
Notas austeras de algum 
alcatrão com fruta negra, 
um pouco fechado, sisudo, 
contido e promissor. Na 
boca é todo frescura com 
taninos de primeira, 
cheios de músculo e com 
textura sedosa, focado em 
frescura e elegância, é 
sedução pura. (13,5%)
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18 
Scala Coeli
Regional Alentejano 
tinto 2007
Fundação Eugénio de 
Almeida
Notas de mato rasteiro, 
cardo, carqueja, caruma, 
tabaco, compota de fruta 
negra. Na boca a Touriga 
está bem acomodada na 
textura acetinada dum 
tinto delicado suave e 
escorregadio, sem excesso 
e pontas soltas. Está 
pronto a beber e a 
encantar. (14%)

17,5 
Chryseia
Douro tinto 2007
Symington Family 
Estates
Barrica doce de grande 
qualidade envolvendo boa 
fruta madura, pimenta, 
cominhos, leve violeta 
seca. Taninos muito 
polidos, textura cremosa e 
magnífi ca, favorável aos 
palatos mais sensíveis e 
exigentes. Final muito 
longo e fi no, suavemente 
mentolado. (14%)

17,5 
Conde D’Ervideira
Alentejo Reserva tinto 
2007
Ervideira
Marroquinaria, algum 
couro e mala de senhora, 
fruta preta, apimentados, 
todo focado e bonito. Na 
boca está muito polido, 
aveludado, alguma barrica 
exótica, cânfora, boa 
aderência de sabor num 
fi nal longo, seco e sério. 
(13%)

18 
Quinta da Pellada
Dão tinto 2007
Álvaro Castro
Notas cítricas muito 
frescas, leve torrado 
elegante, sofi sticado, fi no 
e elegante. Na boca tem 
granito e frescura, puro, 
fresco, muito fi no, todo 
mineral e lutador. Para 
durar está este tinto. 
(13%)

18 
Quinta do Vale Meão
Douro tinto 2007
F. Olazabal & Filhos
A barrica ainda a 
comandar o conjunto 
jovem cheio de notas de 
Touriga, chocolate, fl oral, 
alguma grafi te/mineral. 
Na boca é todo impacto de 
fruto com algum fl oral, 
notas de baunilha e 
barrica de grande 
qualidade. Um tinto cheio 
de dinâmica e força, a 
prometer ainda muito 
futuro. (14,5%)

18 
Quinta do Vesúvio 
Douro tinto 2007
Symington Family 
Estates
Muito jovem, muito fruto 
alguma doçura do mesmo, 
todo achocolatado, toque 
de cacau, carácter bem 
vincado da casa, 
sentem-se as Tourigas 
muito jovens. Muito 
elegante e fi no na boca, 
quase citrino com 
bergamota, complexo, 
fácil, guloso e todo em 
charme e fi nesse. (14%)

17,5 
Cortes de Cima
Regional Alentejano 
Touriga Nacional tinto 
2007
Cortes de Cima
Aroma fi no e elegante, 
mas bastante discreto e 
um pouco afastado da 
variedade. Na boca 
revela-se, untuoso, 
compacto, embrulhado 
em fruto e tosta confeitada 
de doce barrica, fi nal 
longo e gordo. (14,5%)
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17,5 
Hexagon
Reg. Península de 
Setúbal tinto 2007
José Maria da Fonseca
Notas mentoladas, alcaçuz, 
pimenta com pimento 
verde, fruto silvestre azul. 
Muito limpo, bonito e 
focado. Notas amargas a 
casar a doçura de fruto e 
barrica, rico e complexo, 
cheio de garra e vida para 
dar. Tinto competente e 
bem defi nido. (13%)

17,5  
Marias da Malhadinha
Regional Alentejo tinto 
2007
Herdade da Malhadinha 
Nova
Notas compotadas algum 
vegetal seco, cacau, fruta 
passifi cada. Na boca é 
texturado e cremoso e 
apresenta ameixa secas 
com alguma doçura 
frutada fi nal. Um tinto 
fácil de gostar, de carácter 
consensual e 
conquistador. (14,5%)

17,5 
Marquesa do Cadaval
Ribatejo tinto 2007
Casa Cadaval
Muita especiaria, algum 
couro, todo vinoso, 
apimentado, um tinto com 
garra e carácter. Gordo e 
fresco na boca, toca em 
vários pontos ao mesmo 
tempo, especiaria picante, 
fruto, bonito e focado e 
com postura séria. 
Cumpre vários e 
excelentes requisitos. 
(14%)

17,5 
Monte d’Oiro 
Reg. Lisboa Reserva 
tinto 2007
José Bento dos Santos
Notas maduras de ameixa, 
fruto maduro, leve couro, 
resinas doces, cereja. 
Muito polido na boca, todo 
sedoso, suave, elegante, 
focado na polidez no fruto 
e na cremosidade. (13,5%)

17,5 
Dona Maria
Regional Alentejano 
Reserva tinto 2007
Júlio Bastos
Num perfi l escondido com 
algum químico de 
alcatrão, fruta preta, fi rme 
e convicto. Na boca está 
bastante sólido, taninos 
muito fi rmes, seguro, 
compacto, quase severo no 
estilo e a prometer vida 
pela frente. (14%)
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17 
Termeão 
Bairrada tinto 2007
Manuel dos Santos 
Campolargo
Tostados e torrados com 
alguma amêndoa amarga, 
resinas e cerejas, leve fl or 
seca. A boca é forrada com 
taninos ultra saborosos, 
especiaria, fruto, todo 
músculo e carácter, 
termina com fruto e 
tanino a lavar a boca. 
(14,5%)

17 
Quinta dos Roques 
Dão Touriga Nacional 
tinto 2007
Quinta dos Roques
Sente-se a Touriga, fresca e 
madura, pouco fl oral, mais 
cereja, couro bonito e 
elegante todo em frescura e 
sofi sticação. Na boca tem 
notas de fruto silvestre bem 
maduro, tanino adulto, 
tinto pronto a beber, todo 
elegante e muito fi rme na 
apresentação de prova. 
(13,5%)

17 
Conde de Vimioso
Reg. Tejo tinto 2007
Falua
Muito compota e 
confeitados, mentolado, 
eucalipto, todo dado ao 
gosto imediato. Muito 
bem na boca, guloso, 
frescos com taninos muito 
polidos, todo frescura e 
cremosidade. Um tinto 
para todos os gostos e 
pronto a beber. (14,5%)

17  
Quinta do Carmo
Regional Alentejano 
tinto 2007
Bacalhôa Vinhos
Muito especiado, raçudo, 
com carácter, pimenta, 
fruta sóbria, fi no todo ele. 
Na boca taninos sem 
aresta, mas a lavar a boca, 
com muita especiaria, 
fruto sóbrio, um tinto 
mais sisudo e sério do que 
doce e frutado. (14%)

17 
Quinta da Gaivosa 
Vinha de Lordelo
Douro tinto 2007
Alves de Sousa
Aroma muito maduro, 
alguma terra, nota de 
bacon, muito boa 
evolução, cheio, alguma 
madeira exótica tostada. 
Muito gordo e redondo na 
boca, todo corpo e calor, 
alguma gordura doce, todo 
em largura e impacto. 
Final explosivo.
(15,5%)

CLASSIFICAÇÃO 
QUALITATIVA

19-20 Grande vinho de 
classe mundial, impressiona 
extraordinariamente os sentidos

17,5-18,5 Excelente, de 
grande categoria e potencial.

16-17 Muito bom, com 
personalidade e complexidade

14-15,5 Bom, sólido e bem 
feito, bebe-se com prazer

12-13,5 Médio, honesto, 
simples, correcto, sem grandes 
pretensões

10-11,5 Abaixo da média, sem 
defeitos graves mas também sem 
virtudes.

Menos de 10 Negativo, 
defeituoso ou desequilibrado

INDICAÇÃO 
DE CONSUMO

 beber ou guardar

 beber

 guardar

a escolha deNuno Oliveira Garcia
17,5 
Quinta do Noval
Douro tinto 2007
Quinta do Noval
Desde a primeira colheita (2004) que este tinto, de uma 
quinta clássica do Douro, é sempre muito vigoroso em 
novo, quase fechado até, mas evolui de forma fantástica. 
Continua estruturado e sério, mas a prova de nariz já 
deixou de ser sisuda e está agora belíssima, com um 
bouquet a fruto maduro complexo e intrigante. 
Claramente um (grande) tinto de cave! 

Notas tostadas muito marcadas e de grande 
qualidade, leve caril, fruta negra com algum cacau. 
Todo austero e afi rmativo. Muito terroso. Cheio de 
tanino na boca, muita garra e carácter um tinto de 
futuro, ainda cheio de coisas para dar. Sem 
elegância elitista, tem uma força e uma fi rmeza de 
eleição. (14,5%)

Nu
17,5 
Quinta do Crasto 
Vinhas Velhas 
Douro tinto 2007
Quinta do Crasto
Tostados, especiaria com 
alcaçuz, fruta doce, 
evolução no ponto certo, 
resinas aromáticas. Na 
boca é todo estrutura, 
poder, polimento e 
envolvência, taninos ainda 
para dar e vender, muito 
fruto, barrica em pano de 
fundo de muito boa 
qualidade e fi nal todo 
pomposo e cheio. (14,5%)

17,5 
Mouchão
Regional Alentejano 
tinto 2007
Vinhos da Cavaca 
Dourada
Um toque de couro 
suporta a nota de pimento 
e fruta passifi cada, muito 
cristalino, algum vidrado. 
Meio corpo na boca, muita 
frescura, boa acidez, prova 
fi rme e completa. Final 
fresco e apimentado. 
(14%)
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TEXTO António Falcão 
 *  NOTAS DE PROVA João Paulo Martins 

 *  FOTOS Ricardo Palma Veiga

Amora Brava e Casa de São Matias são dois produtores recentes do Dão. 
Mas na génese de ambos os projectos existem pessoas com largos 

pergaminhos ligados ao vinho e à vinha. Boas notícias para a região…

O

NOVOS 

PALADINOS 

DO DÃO

O Dão continua a assistir ao nascimento de produtores vo-
cacionados para a qualidade. Da nova fornada escolhemos 
dois que espelham bem o que uma região vitivinícola deve 
compreender: para além de grandes produtores, acolher 
outros, bem mais pequenos, mas com conhecimento e 
vontade para fazerem vinhos sempre diferentes e de mui-
ta qualidade.
Ambos estão na zona leste da região, mais encostada à Ser-
ra da Estrela. O denominador comum é um clima menos 
tépido, com maiores amplitudes térmicas, que potencial-
mente dá origem a vinhos mais frescos. O solo de pendor 
granítico desta zona também carimba positivamente a sua 
marca nos néctares. Esta é porventura das zonas menos 
conhecidas do Dão mas certamente aquela que começa a 
dar mais alegrias aos enófi los. Vamos então de viagem…

AMORA BRAVA, UM PROJECTO FAMILIAR

Susana Melo Abreu e o marido, Carlos Silva, são dois pro-
tagonistas bem conhecidos da região do Dão. Carlos é um 
dos sócios da Vines & Wines e provavelmente o enólogo 
que mais consultorias possui na região (e não só). E, pelos 
meus cálculos, será um dos 10 enólogos que mais vinho 
supervisiona em Portugal. Susana tem também educação 

superior em Agricultura (da UTAD), trabalhou em vários 
produtores, fez outras formações, incluindo o doutora-
mento em análise de vinhos (resíduos e pesticidas). Tra-
balhou em Itália durante 5 anos, deu formação na área em 
universidades e institutos e pelo caminho actuou como 
jurada em concursos de vinhos da região. Mais recente-
mente, cursou Arquitectura em Viseu, na Universidade 
Católica.
Como se calcula, nesta casa transmite-se muito conheci-
mento de parte a parte e respira-se vinho. É aqui a sede da 
empresa e onde Susana trabalha no dia-a-dia. As activi-
dades de ensino tiveram de ser relegadas para segundo 
plano para Susana se dedicar à Amora Brava. A casa possui 
mesmo um pequeno laboratório e um generoso espaço para 
garrafeira. Para além da produção de vinhos, a empresa 
está a distribuir vários outros produtos para o sector víni-
co, de que falaremos na secção de notícias.

O NASCIMENTO DOS PRIMEIROS VINHOS

O primeiro vinho chamou-se Psique, um nome que Susa-
na retirou de uma estátua do pintor e escultor italiano An-
tonio Canova, exposta no Louvre, em Paris. Mais tarde 
nasceu o Índio Rei, um nome originário de um painel do 
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museu Grão Vasco, em Viseu: “Este quadro mostrará a pri-
meira representação de um autóctone brasileiro na pin-
tura ocidental”, diz-nos Susana. “E decidi que o vinho ti-
nha que passar fronteiras. Pesquisei e encontrei um museu 
de arte indígena no Brasil, privado, e registei a marca nes-
se país.”
Susana viajou até Curitiba e chegou a acordo com os pro-
prietários do museu, que acolheram a ideia com todo o 
entusiasmo. O Índio Rei foi, aliás, ali lançado (fi cando 
como vinho ofi cial do museu) e foi decidido que uma per-
centagem das receitas da venda do vinho ia para as comu-
nidades índias que por ali ainda existem. A outra marca 
que a Amora Brava está a comercializar é a Quinta de Tral-
cume, em regime de exclusividade.

AS UVAS DA QUINTA DE TRALCUME

A Amora Brava não tem vinha própria. Nem quinta. Pelo 
menos por enquanto. Em vez disso, usa as uvas da Quinta 
de Tralcume, onde Carlos Silva é consultor desde 1999. 
Situada na freguesia de Vilar Seco (Nelas), esta quinta é 
propriedade de Armando Borges, um ex-emigrado na Ale-
manha, que a adquiriu nos anos 70. A localização num cume 
sugere o seu estranho nome. Mas é um facto que os vinhos 
já existem pelo menos desde os anos 90, embora nem sem-
pre engarrafados. O casal Susana-Carlos adquiriu a tota-
lidade dos vinhos em garrafa (alguns milhares de unida-
des) de vários anos. Mais do que a comercialização, 
Susana quer que estes vinhos sejam uma espécie de porta-

-bandeira da empresa e da região quando vão a eventos, 
como feiras.
Mas voltemos à quinta, que é muito bonita, com vista de-
safogada para a Serra do Caramulo. Possui 7 hectares de 
vinha, com mais de 30 anos de idade, que produzem cerca 
de 45.000 litros de vinho. A vinha está primorosamente 
tratada e foi das primeiras do Dão a possuir instalação de 
rega gota-a-gota. Tem uma exposição pouco comum, com 
orientação virada a norte. Ou seja, é das que mais tarde é 
vindimada no Dão (em Outubro) e por isso é maior o ris-
co de apanhar as primeiras chuvas. Mas nada que assuste 
Carlos Silva, que tira proveito do equilíbrio na maturação 
das uvas, criando vinhos mais “elegantes: Este é o Dão mais 
borgonhês”, diz-nos o técnico. A morfologia do terreno é 
de ligeira encosta e solo é de predominância granítica. 
“Digam o que disserem, o granito dá vinhos mais frescos, 
mais minerais”, afi rma Carlos Silva. E garante: “É muito 
raro fazermos correcções na acidez.”
Ao fundo, Armando Borges fazia correcções ao solo com o 
tractor mas veio ao nosso encontro. O proprietário é par-
tidário dos bons métodos antigos Por exemplo, toda a vin-
dima é manual: “Isto não é nenhuma indústria”, refere. E 
acrescenta: “Os vindimadores têm ordem para fazerem a 
selecção das uvas logo na vinha: um cacho ou bago verde, 
podre ou doente não entra na adega.” Vê-se a felicidade e 
o gosto na cara de Armando: “Tenho muito orgulho do que 
aqui fi z até agora, que me custou muitos dias sem ir à cama.”
Carlos e Susana são sempre bem-vindos. Nos dias mais 

Carlos Silva e Susana ainda não têm vinha própria 
e por isso usam as da Quinta de Tralcume

dão

Parceria familiar: Carlos Silva e Susana Melo Abreu 
na vinha de Tralcume.

Feliz no campo: Armando 
Borges, proprietário da Quinta 
de Tralcume, na sua adega.
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quentes costumam fi car os três no terraço da adega, a co-
mer um petisco, beber um bom vinho e a admirar a lar-
gueza da paisagem. “Conheço poucos lugares no Dão as-
sim, é fantástico”, diz-nos Carlos. Com 17 vindimas em 
Tralcume, já conhece esta vinha como a palma das mãos. 
Até agora têm saído apenas vinhos tintos mas o casal de 
enólogos quer também fazer brancos; na opinião de Car-
los, a zona é “interessantíssima”. O técnico vai contar com 
as castas Malvasia e Encruzado. Nos tintos, a Tinta Pinhei-
ra é uma das castas proeminentes, estando na estrutura do 
Índio Rei, mas a sua fama no Dão não é das melhores. Car-
los, contudo, acha que a casta é muito melhor do que a pin-
tam e isso vê-se nos seus vinhos.
O vinho é todo feito em lagar, de forma tradicional, na pe-
quena adega da quinta. “O que manda aqui é a vinha; o 
enólogo só tem que não estragar.”
O casal tem outros projectos na forja mas não são ainda 
para divulgar… Por isso vamos até ao próximo destino, não 
longe dali.

“Esta zona é interessantíssima 
para vinhos brancos”, diz-nos 
Carlos Silva
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RUMO À CASA DE SÃO MATIAS

Se chegar a Tourais, concelho de Seia (fi ca apenas a 5 km), 
e procurar pela casa da família Montenegro, toda a gente 
sabe onde fi ca. Será facilmente a maior casa da aldeia, fe-
rida pela forte emigração. E depois a casa está aqui há cer-
ca de 300 anos, na mesma família. Num dos extremos, com 
porta para a rua, está uma pequena capela. No altar, um 
santo domina as atenções: é ele São Matias, que dá nome 
aos vinhos da casa. 
António Montenegro, pai e fi lho, recebem-nos. O pai é 
advogado no Porto e a família tem tradições antigas na vi-
nha, no vinho e no azeite. Nas últimas décadas, a vida pro-
fi ssional dos elementos familiares – fora dali – não per-
mitia a continuação da actividade. Até que, há cerca de ano 
e meio, o fi lho António sentiu como que um “chamamen-
to” e propôs ao pai reiniciar a actividade com a criação de 
marca própria. O pai fi cou feliz, os outros sete irmãos con-
cordaram e a o projecto foi para a frente. Para António 
Montenegro (pai) até foi uma ajuda porque assim tem ain-
da mais vontade de regressar, agora que tem uma vida pro-
fi ssional um pouco mais desafogada. O seu local de refúgio 
é o monumental escritório, convertido de um antigo ar-
mazém onde se descobriu um antiquíssimo lagar de azei-
te em pedra, majestosamente mantido a meio do espaço. 
Outros armazéns vão servir para outras funções: um deles 
já foi reconvertido para levar as barricas e produto acaba-

do, por exemplo, mas não há planos, para já, de fazer ou 
instalar uma adega. Entretanto, os vinhos têm sido vini-
fi cados na Adega de Vila Nova de Tázem. A enologia está a 
cargo de Francisco Gonçalves e a viticultura pertence a José 
Manso, que se estreiam no Dão. Estes dois técnicos são 
mais conhecidos pelos vinhos e vinhas do Douro e, no caso 
de Francisco, também Trás-os-Montes. Mas António Mon-
tenegro (fi lho), Francisco Gonçalves e José Manso têm um 
histórico comum: os três trabalharam cerca de 10 anos na 
Sogevinus. Assim se explica a ligação nestas terras e, cla-
ro, a vontade de fazerem coisas diferentes.

UMA VINHA PRÓPRIA A NASCER

Com terrenos para plantar vinha mas sem videiras, Antó-
nio Montenegro recorreu desde logo a uma cuidada vinha 
de um agricultor vizinho, com quem fez um arrendamen-
to de longa duração. A matéria-prima já existia, com as 
castas típicas do Dão e plantas com mais de 20 anos de 
idade. Faltava, nas palavras de José Manso, “fazer umas 
afi nações”. 
Este técnico não é adepto de revoluções: “A vinha está bem 
implantada, bem conduzida, o viticultor trabalha bem e os 
resultados são bons”. Os terrenos são fundos e com boa 
estrutura, embora de fertilidade contida, esclarece José 
Manso. As uvas desta vinha, com quase 6 hectares de área, 
iam anteriormente para uma cooperativa mas o dono fi cou 

Um futuro risonho na Casa de São Matias: António Montenegro 
(pai e fi lho), José Manso (viticultura) e Francisco Gonçalves (enólogo).
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muito satisfeito por fi carem no local: “As pessoas aqui têm 
muito apego à terra”, recorda António Montenegro. Após 
esta parceria, muitos outros viticultores da zona mostra-
ram-se disponíveis para avançarem também… Há mais 
alguma uva comprada mas a conclusão deste gestor é que, 
“infelizmente ainda não se valoriza vinha; e isto é trans-
versal a todo o país”.
Mas a equipa não quer fi car por aqui. Num terreno próxi-
mo da casa, encostado à aldeia, vai nascer este ano uma 
vinha própria, em ligeira encosta. As oliveiras ali existen-
tes já foram transferidas para as margens e o solo vai ser 
preparado em breve para receber as videiras. São apenas 
3 hectares, mas existe outro terreno adjacente que poderá 
permitir aumentar a área. Curiosamente, o terreno está 
em patamares, um pouco à moda de (algum) Douro… Em 
perspectiva está uma das vinhas mais bonitas do Dão.
O lote de castas vai englobar Encruzado, para a parte de 
baixo, mais fresca e fértil, enquanto os patamares de cima 
recebem Touriga Nacional e Jaen. As preocupações esté-
ticas foram tidas também em conta, não estragando o que 
de bonito existe.
Esta é das sub-regiões mais frescas do Dão, proporcio-
nando vinhos com boa acidez. José Manso faz um paralelo 
com o Douro, onde existe muito frequentemente o perigo 
de as uvas “empassarem”. O técnico recorda ainda que o 
aquecimento do clima não deverá também ter aqui des-
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vantagens. “Não tenho dúvidas de que o clima vai aquecer; 
podemos depois discutir como é que vai aquecer…”, re-
mata. Mas até agora os maiores perigos vão para as vindi-
mas tardias – com a chuva a espreitar – e para as geadas.
A partir de agora é manter um fi o condutor e garantir uma 
consistência de qualidade. A equipa está sólida, a ganhar 
histórico, e muitas e boas coisas podem ser esperadas da-
qui. Ou, como diz António Montenegro, “temos que fazer 
vinhos que dignifi quem o Dão e a sub-região da Serra da 
Estrela”.

BOAS PERSPECTIVAS

Amora Brava e Casa de São Matias são dois produtores que 
prometem muito para os próximos anos. Nos dois existe 
um excelente conhecimento colectivo de vinha e adega, 
ideias sólidas e bem estruturadas e, claro, vontade de bem-
-fazer. Nenhum dos dois produtores está interessado em 
fazer vinhos vulgares. Só por isso estes dois exemplos me-
reciam uma atenção cuidada dos enófi los. E ambos os pro-
dutores serão certamente uma mais-valia para a região do 
Dão.

Na Casa de São Matias, a equipa está sólida e a ganhar histórico. 
Pode esperar daqui belíssimos vinhos no futuro próximo…

16,5  €14
Índio Rei
 Dão tinto 2014
Amora Brava
Lote de quatro castas, bem na cor e 
aroma, aqui a mostrar muita frescu-
ra, marcado por notas fl orais de 
violetas e citrinos de bergamota. Na 
boca há notas de tisanas e chás 
verdes, tudo num registo elegante e 
bem curioso. (14%) 

15,5  €12
São Matias
Dão Encruzado branco 2015
Casa de Tourais
Aroma suave e de média 
intensidade, marcado pelas notas 
de fl ores brancas, pêra e ameixa. 
Tem corpo e boa acidez, num 
registo algo contido, como que a 
dizer que pode precisar de tempo 
para se revelar totalmente. (13%) 
 

15,5  €5,99
São Matias
Dão tinto 2013
Casa de Tourais
Média concentração de cor, aroma 
muito vivo e focado nas notas de 
frutos vermelhos, directo, 
agradável e sem segredos. A boca 
corresponde a este estilo, 
elegante, bom de acidez e 
seguramente muito gastronómico. 
(13%) 
 

16,5  €14,90
São Matias
Dão Reserva tinto 2013
Casa de Tourais
Muito bem no aroma, com um 
estilo sério, concentrado mas não 
opaco, num bom diálogo entre 
sensações fl orais, fruta (negra) 
madura e a barrica. A boca 
prolonga esse perfi l, taninos muito 
fi nos, conjunto muito bem 
desenhado. (13,5%) 

em 

prova
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TEXTO Mariana Lopes 
 *  FOTOS Ricardo Palma Veiga

O dinamismo revelado pelos produtores nacionais, ao 
compensarem as perdas de Angola com ganhos noutros 

mercados, e a margem de crescimento em países como França 
ou Estados Unidos, levam Jorge Monteiro a encarar o futuro 

com optimismo. Em conversa com a Revista de Vinhos, o 
presidente da Viniportugal fez o balanço das exportações de 

vinho português.

2017 
VAI SER UM BOM ANO 
PARA AS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS

Com o mercado português a crescer em volume e horizon-
tes, as empresas nacionais a revelarem capacidade de adap-
tação às oscilações do mercado externo e alguns destinos de 
exportação em franco crescimento, Jorge Monteiro, presi-
dente da Viniportugal, assume o seu optimismo para 2017. 
É preciso continuar a trabalhar para subir o preço médio, 
acompanhar de perto a situação em Angola e no Brasil, apos-
tar em mercados emergentes e continuar a divulgar pelo 
mundo a qualidade dos vinhos portugueses. Mas o ano que 
agora começa promete continuar a trazer boas notícias para 
o sector.

 Antes de falarmos da exportação, abordemos o merca-
do nacional, que registou uma evolução positiva no último 
ano. Que factores estão na origem deste crescimento?  
Essencialmente, o aumento da confi ança do consumidor. 
Depois, um factor curioso, que é o crescimento do fl uxo de 
entrada de vinhos estrangeiros no país, algo que traz dina-
mismo para as empresas nacionais e concorrência para o 

mercado. Até aqui, as nossas empresas assumiam, por 
exemplo, que o concorrente do Alentejo eram os Vinhos 
Verdes ou que o concorrente do Dão era o Douro. Agora, esta 
introdução de vinhos de fora desloca o foco da competitivi-
dade para estes, que em muitos casos têm maior capacida-
de de posicionamento de marca. No entanto, importa lem-
brar que esta evolução positiva do mercado nacional ainda 
não chega aos valores de consumo patenteados em 2012.

 No mercado externo, pelo contrário, houve mais uma vez 
uma quebra em volume, depois de uma sucessão de anos 
de crescimento. As difi culdades de Angola continuam a ser 
a principal razão?  Sim, mas esse fenómeno tem mais 
para além do óbvio. Angola é, de facto, uma situação muito 
crítica que sabíamos que, mais tarde ou mais cedo, iria 
acontecer. Contudo, as empresas portuguesas demonstra-
ram uma grande fl exibilidade e dinamismo, com capacida-
de para colocar noutros mercados aquilo que deixaram de 
vender em Angola. Em 2015, perdemos cerca de 26 milhões 
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E mesmo não conseguindo recuperar tudo o que perdemos 
nesse mercado, se olharmos somente para os vinhos certi-
fi cados, já recuperámos. Estamos no caminho certo, sobre-
tudo nas categorias que mais nos interessam, que são os 
vinhos com Denominação de Origem e Indicação Geográ-
fi ca...

 ... porque é aí que se cria a marca “Portugal”.  Exacta-
mente, a exportação de granel é circunstancial. 
O caso do Brasil também não é o melhor, neste momento, 
pois começou a acusar a infl acção e perda de poder de com-
pra. O consumidor brasileiro mantém os níveis de consu-
mo, mas deslocou-se para preços mais compatíveis com o 
seu poder de compra. Isto, apesar de não ser mau, para nós 
não é bom, pois o Chile, que tem um regime aduaneiro mais 
fácil e preços mais competitivos, aproveitou esta quebra no 
Brasil para lá ganhar quota. Assim, perdemos uma oportu-
nidade para aumentar a nossa quota no mercado brasileiro.
Outra má notícia é o Reino Unido, onde vendemos menos 
de 5 milhões em vinhos com DO. É um mercado excessiva-
mente competitivo, onde a marca “Vinhos de Portugal” não 
é muito prestigiada, o preço tem uma carga fi scal muito ele-
vada e o “discount” um peso muito grande. Olhando para o 
que podemos chamar de “Nova Angola”, ou seja, o mercado 
angolano tal como é hoje em dia, em termos de vinhos com 
denominação de origem ou indicação geográfi ca (excep-
tuando Vinho do Porto e licorosos), esta importa mais do 
que o Reino Unido.

 Mesmo assim, globalmente, o preço dos vinhos portugue-
ses ainda é baixo...  Houve uma queda de preços na gene-
ralidade dos mercados, afectando, sobretudo, os países da 
Europa, à excepção de um ou dois, como é o caso da Polónia.
Os nossos vinhos têm a mesma qualidade do que os dos ou-
tros, o problema é que, precisamente, para a mesma quali-
dade nós estamos a vender mais barato. Isto é uma questão 
de atitude e de postura que as empresas nacionais têm de 
interiorizar, de preparação para o comércio internacional, 
de compreensão daquilo que são as nossas vantagens com-
petitivas. Algo que, obviamente, dá bastante trabalho.

  Para além dos mercados mais bem sucedidos, com os 
Estados Unidos à cabeça, que outros países merecem mais 
atenção e investimento nos próximos tempos?  O grande 
investimento do sector deve ser, por exemplo, na Alemanha, 
esta tratada como se fossem vários mercados diferentes e 
não um único. E também no Reino Unido, Suíça, Dinamar-
ca, Benelux, Polónia, Suécia e Rússia. Em França, dever-se-
-á trabalhar, sobretudo, a restauração.

 O que é que 2016 trouxe de mais positivo na exportação 
de vinhos portugueses?  Duas coisas. Primeiro, os EUA são 
agora o nosso primeiro destino de vinhos tranquilos. Já sa-
bíamos, quando analisávamos Angola, que a elasticidade 
económica deste país era muito condicionada. Em contra-
partida, quando olhávamos para os EUA, víamos uma mar-
gem muito grande para crescer e para pormos lá os nossos 
vinhos. Por outro lado, o mercado dos EUA é de primeira 
montra: tudo o que lá se passa produz efeitos imediatos, 
quer no México quer no Canadá, e também em alguns países 
asiáticos.

de euros em exportação para este mercado e fechámos 
esse ano a crescer sete milhões. Se olharmos para os 
números de outra maneira, podemos dizer que foram 33 
milhões, no total, que conseguimos colocar noutros 
mercados. Já em 2016, acabámos Agosto com perda de 
29 milhões em Angola, mas já exportámos mais 20 para 
outros países. Mas, atenção, este mercado continua a ser 
importante! Vai haver uma redução do investimento 
promocional em Angola, apenas porque não consegui-
mos ter o produto disponível para lá vender.
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Em segundo lugar, temos vários mercados a crescer; por 
exemplo, a Polónia e a Suíça. O caso desta última está a des-
mistifi car aquilo que, até agora, pensávamos: já ultrapassá-
mos o “mercado da saudade” e estamos a ter reconhecimen-
to em garrafeiras de prestígio de origem suíça. Na Polónia, 
estamos a crescer no preço. São dois mercados onde temos 
uma quota relevante, de 4%. Neste último, muito devido ao 
Biedronka (a maior cadeia de supermercados polaca, pro-
priedade do grupo português Jerónimo Martins).
Depois, há também mercados mais pequenos, mas muito 
interessantes, que são o Japão, Taiwan e Coreia do Sul. No 
Japão, a taxa de crescimento é já de dois dígitos.

 Tudo isso são indicadores que permitem encarar, com 
optimismo, o ano de 2017?  Sem dúvida. Não há razões es-
truturais para não confi armos no sucesso do próximo ano. 
Podemos perguntar-nos: e os efeitos do pós-Trump? Creio 
que a economia de vinhos dos EUA é, tradicionalmente, 
sufi cientemente forte para resistir e o mercado é muito 
aberto, sendo um grande exportador e importador.
Estimamos um crescimento médio anual de 4%, a três anos. 
Depois do exemplo da fantástica reacção dos produtores 
nacionais ao caso Angola, temos tudo para crer que vai ser 
positivo. Além disso, os luso-descendentes estão a fazer um 
óptimo trabalho na promoção dos vinhos portugueses lá 
fora. 2017 será, certamente, um bom ano.

“Estamos no caminho certo, 
sobretudo nas categorias que 
mais nos interessam, que são 
os vinhos com Denominação de 
Origem e Indicação Geográfi ca”
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PRODUTOR REVELAÇÃO

QUINTA DA BOAVISTA

A Quinta da Boavista é uma das mais emblemáticas propriedades do 
Douro, pela localização e pela carga histórica que tem, já que per-
tenceu ao Barão de Forrester, fi gura a todos os títulos notável que tão 
importante foi para a região. Pode assim surgir a dúvida do porquê 
deste prémio, uma vez que é a revelação e não a antiguidade que se 
pretende galardoar. 
A propriedade, com 40 hectares de vinhas, pertenceu à Offl  ey, em-
presa que faz parte do grupo Sogrape Vinhos. Sempre produziu uvas 
para Vinho do Porto, nomeadamente vintages, que ostentavam, quan-
do tal se justifi cava, o nome da quinta. A venda da propriedade em 
2013 a dois investidores – Lima & Smith – que já tinham adquirido a 
Quinta da Covela na região dos Vinhos Verdes - veio alterar o quadro 
atrás traçado; não porque se tenha deixado de produzir Porto (parte 
da produção da quinta é vendida à Sogrape) mas, isso sim, porque se 
começaram a fazer DOC Douro com o nome da quinta.
A outra faceta desta inovação/revelação foi a colaboração, em temos 
de enologia, com Jean-Claude Berrouet, enólogo francês com déca-

das de experiência no Chateau Pétrus. Surgiram assim novos vinhos, 
que marcaram o momento de arranque do novo projecto em grande 
estilo: vinhos requintados e cinzelados, que expressam o que de me-
lhor há de uvas no Douro, com a perícia e o trabalho de adega de quem 
trata os vinhos por tu.
O projecto irá crescer e os resultados até agora conhecidos deixam-nos 
esperanças de ter nascido mais um operador de DOC Douro que tem 
todas as condições para ajudar a colocar bem alto o nome da região. 
E como os projectos se fazem com pessoas, é reconfortante perceber 
que temos na Boavista um grupo de entusiastas pelo vinho que tem 
sabido (e a Covela é disso exemplo) inovar onde é preciso e manter 
onde a tradição e o bom gosto aconselham. A região só tem a benefi -
ciar com novos investimentos que apontem para objectivos bem altos 
em termos de qualidade e reconhecimento. A Boavista parece ter isso 
tudo. O arranque não podia ter sido mais auspicioso. (JPM)

Contacto: www.quintadaboavista.pt 

São vinhos requintados e cinzelados, 
que expressam o que de melhor há de uvas no Douro

Entregar o Prémio Revelação a uma quinta onde se produzem uvas há largas décadas 
pode parecer estranho. Mas na Quinta da Boavista a história recente justifi ca a opção. 
Estamos perante mais um produtor de DOC Douro com todas as condições para elevar 
bem alto o nome da região.
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PRODUTOR

HERDADE DA MALHADINHA NOVA

A terra do sul do Alentejo não é para vinha! Muito pro-
vavelmente esta seria a frase que se ouviria dos “ve-
lhos” alentejanos, habituados desde sempre a ver ali 
searas e montados. Este destino foi quebrado quando 
um conjunto de produtores ali se instalou e deu nova 
vida àquelas terras. Entre eles estava a família Soares, 
que do Algarve subiu até ao Alentejo para criar, a partir 
de 1998, uma propriedade-modelo. A vários níveis, da 
criação de gado de raça autóctone à produção de vinho, 
ao lado de uma aposta muito forte no enoturismo e na 
hotelaria de elevado nível. 
No caso dos vinhos, a Malhadinha conta desde o início 
do projecto com o apoio técnico de Luís Duarte, que tem 
desenhado um conjunto de vinhos onde sobressaem as 
castas portuguesas e onde se percebe uma preocupação 
de inovação constante, avançando com novos produ-
tos e castas originais. Para se perceber a consistência 
de qualidade de um produtor, ajuda imenso fazer uma 
prova vertical de uma ou várias marcas, sendo assim 
possível aquilatar da justeza das decisões enológicas 

tomadas ao longo do tempo. As que a Revista de Vi-
nhos aqui fez em 2016 demonstram exactamente essa 
preocupação com uma fi losofi a que tenha continuidade 
colheita após colheita.
O portefólio tem vindo a crescer, os vinhos têm uma 
marca própria e a preocupação com a qualidade pas-
sa por todos os pormenores, da selecção das castas ao 
desenho dos rótulos. Desta forma não espanta que a 
Herdade da Malhadinha seja obrigatoriamente refe-
rida quando o assunto é o “novo” Alentejo. 
Ao longo do ano e nas provas em que entrou, a Malhadi-
nha teve sempre prestações de alto nível, quer na prova 
dos brancos de topo quer no painel dos tintos do Alen-
tejo e varietais de Touriga Nacional. É essa consistência 
de qualidade, que decorre sobretudo de um trabalho 
altamente profi ssional, feito com gosto e paixão, que 
nos levou a, muito justamente, atribuir este prémio a 
uma família do vinho, pormenor que nos apraz regis-
tar e aplaudir. (JPM)
Contacto: www.malhadinhanova.pt 

Em 2016 a Malhadinha teve sempre prestações de alto nível nos 
vários painéis de prova em que entraram os seus vinhos  

Ano após ano, colheita após colheita, vinho após vinho, a Herdade 
da Malhadinha Nova tem-se afi rmado por uma enorme consistência 
de qualidade e um estilo muito próprio. Símbolo do “novo” Alentejo, estão 
de parabéns a família Soares e o enólogo Luís Duarte.
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COOPERATIVA DO ANO
ADEGA DE BORBA

Esta é a quinta vez (2003, 2005, 2008, 2013), em 20 anos, que a Ade-
ga de Borba recebe este prémio. Não por falta de concorrência, que 
existe e muito boa, mas fundamentalmente porque o nível médio 
dos vinhos deste produtor norte-alentejano é de facto muito elevado. 
Por aqui trabalha-se muito bem, com elevada qualidade. E os investi-
mentos têm sido muitos e grandes, especialmente na adega. A Adega 
de Borba possui um naipe completo de vinhos, que preenche toda a 
pirâmide de consumidores, do mais exclusivo ao mais corrente. Dos 
19 vinhos provados nesta revista durante o ano passado, 16 consegui-
ram o selo Boa Compra! E note-se que os preços oscilam entre 2,99 e 
23,50 euros. Não estamos, portanto, a falar de vinhos exclusivamente 
baratos, (existem mas não entraram na nossa apreciação em 2016). Ou 
seja, são vinhos com uma excelente relação preço/qualidade.
Onde está o segredo? Borba, mais do que uma cooperativa, comporta-

-se como uma empresa. E é gerida como tal. Os critérios de exigência 
são elevados e por aqui tudo é controlado, desde a viticultura dos as-
sociados até ao meticuloso cadastro das respectivas vinhas e parcelas. 
Tudo está informatizado e a rastreabilidade é total, da uva até à garrafa. 
Os pagamentos aos associados são feitos a tempo e horas e os preços 
pagos pela uva são dos melhores do Alentejo. Os associados têm por 
isso todo o interesse em produzir “bom”. Até porque as análises à uva 
feitas à entrada da adega vão para além do tradicional grau alcoólico 
e/ou visível estado sanitário. Uvas com pouco teor fenólico – digamos 
‘diluídas’ – são penalizadas. 
 Com boa viticultura, excelentes adegas, boa gestão e um corpo técni-
co competente, difi cilmente esta adega cooperativa não faria muito 
bem o seu trabalho. Este prémio é apenas a consequência disso. (AF)
Contacto: www.adegaborba.pt

Por aqui trabalha-se muito bem: Esta é a quinta vez, 
em 20 anos, que a Adega de Borba recebe este prémio!

A julgar pelas múltiplas falências das últimas décadas, fazer funcionar 
uma adega cooperativa num mercado altamente competitivo será uma tarefa 
extremamente difícil. Conseguir colocar os seus vinhos em faixas de preços 
mais elevados será ainda mais. Mas por aqui tudo isso aconteceu…
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EMPRESA

SOCIEDADE AGRÍCOLA BOAS QUINTAS
 

 Não podemos falar no sucesso empresarial de 2016 de Nuno Cance-
la de Abreu sem lembrarmos o seu trabalho de décadas em prol da 
vitivinicultura nacional. 
Começou a trabalhar no Douro com 21 anos de idade. Aos 25 já fazia 
parte do restrito grupo que mexia nos cordelinhos de todos os pro-
gramas e estudos que iriam revolucionar esta região e, por arrasta-
mento, todas as outras regiões de vinho nacional. Membro fundador 
da ADVID (Associação de Desenvolvimento da Viticultura Duriense), 
fi el assistente de José António Rosas, viu e ajudou a mudar o vale do 
Douro. Depois, em Bucelas (1987/2001), recuperou e revitalizou a 
casta Arinto, enologicamente esquecida, numa região também ela 
mais ou menos esquecida, e criou a referência de vinho Arinto na-
cional que é o Prova Régia. Depois, no Ribatejo e na Quinta de Alorna, 
até 2010, revolucionou todo o fabrico e gestão da marca que é hoje 
também ela uma referência regional e nacional. 
Um carácter low-profi le, sempre discreto, algo afastado das luzes da 
ribalta, mas sempre com um consistentíssimo papel na acreditação 
nacional e internacional de muitos vinhos portugueses. Tal como 
outros enólogos, foi gradualmente deixando as consultorias e apos-
tando mais em projectos próprios.
Com eles chega fi nalmente a glória. Chegou a vez de Nuno Cancela 

Finalmente, e com a bonita idade 
de 60 anos, Nuno Cancela 
de Abreu recebe a sua bem 
merecida “coroa de louros”

de Abreu e sua Sociedade Agrícola Boas Quintas subirem ao palco. 
No seu Dão natal, e no 25º aniversário da sua marca Fonte do Ouro, 
Nuno alcança o inalcançável até à data, ao eleger o primeiro Dão No-
bre branco da história da região e com o tinto de 2013 a fi car muito 
próximo de idêntica distinção. Mas esta foi a cereja em cima do bolo. 
O bolo é uma adega onde se investiram cerca de 1,5 milhões de euros 
e de onde saem não só os seus vinhos do Dão mas também onde são 
afi nadas, embaladas e expedidas todas as outras marcas das várias 
regiões onde produz vinhos (Setúbal, Alentejo e Bucelas). No total, 
já são produzidas e vendidas 650.000 garrafas/ano, das quais 80% 
saem para 25 países estrangeiros.
Finalmente, e com a bonita idade de 60 anos, Nuno Cancela de Abreu 
recebe a sua bem merecida “coroa de louros”. (JA)
Contacto: www.boasquintas.com

Fez história e belos vinhos por todos os lugares e regiões por onde passou. 
Agora, com a Sociedade Agrícola Boas Quintas, repete o sucesso no seu Dão Natal. 
Viticultor e enólogo, Nuno Cancela de Abreu é também um empresário exemplar.
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Uma empresa tradicional de Vinho do Porto que revo-
lucionou e liderou a produção de vinhos de mesa des-
de o início dos anos 90. Apesar de estes serem impor-
tante fatia da produção total, sempre que pensamos em 
Ramos Pinto temos de pensar primeiro em Porto e só 
depois em vinho do Douro.
E nestes anos todos de escrita e prova de vinhos (e já lá 
vão 22) adquiri um input engraçado: cada vez que olho 
para um Tawny Datado Ramos Pinto de 10, 20 ou 30 
Anos, os meus olhos sorriem sem que se perceba. Este 
sorriso é ainda um pouco mais sincero e largo quando 
o número é “20”. “Nunca falha” – habituei-me a pen-
sar inconscientemente. São, para mim, verdadeiros 
exemplos entre os melhores exemplos de Tawnies Da-
tados do sector.
Este ano de 2016 tive ainda o privilégio de quase per-
ceber como se chegava ao resultado deste elixir, numa 
Master Class of the art of Blending, dada por Ana Ro-
sas (a Master Blender da Ramos Pinto), realizada no 
fi nal do ano, em Lisboa. Pequeníssimos pormenores, 
ligeiríssimas nuances traduzidas em gotas de miracu-

losa mistura de vinhos, dão um resultado gigantesco 
em termos de qualidade, exuberância e elegância na 
forma de Porto Tawny. 
Talvez a Ramos Pinto tenha sido desde sempre mais 
cotada nos seus Tawny e Vinhos de Mesa Douro do que 
nos seus Vintage. Mas a casa está a mudar-lhes  o pa-
radigma, traçando agora um caminho mais austero, 
mais fi rme e determinado. Neste mesmo evento pro-
vei um Vintage – RP Vintage 2014 com um perfi l nunca 
dantes imaginado: era mais seco do que muitos vinhos 
de mesa que andam por aí. Taninos de excelentíssima 
qualidade, suprema solidez, um vinho que me derreteu 
os lábios de prazer. Nunca até ao passado mês de No-
vembro tinha provado um Porto deste calibre. Não se 
trata de elegância, mas sim de frontalidade, hombri-
dade, num estilo muito mais clássico e tradicional do 
que moderno ou futurista. Excelente performance em 
vinhos generosos teve esta empresa durante o ano de 
2016. A Ramos Pinto continua a ditar regras em maté-
ria de Vinho do Porto. Por isso é a eleita deste ano. (JA)
Contacto: www.ramospinto.pt

EMPRESA (VINHOS GENEROSOS) 

GRAN CRUZ

A Ramos Pinto continua a ditar regras em matéria 
de Vinho do Porto. Por isso é a eleita deste ano.

EMPRESA 

GENEROSOS

RAMOS PINTO
Os Tawnies Datados são 

referência incontornável e 
os 20 Anos têm sempre 
uma aura especial. Mas 
agora também há belas 

promessas sob a forma de 
Vintage. Com décadas de 

história, a  Ramos Pinto 
continua a ditar regras em 

matéria de Vinho do Porto.
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IDENTIDADE E CARÁCTER

V PURO/ C2O

Nuno do Ó lançou os vinhos dos seus projetos pessoais após a 
saída da Companhia das Quintas em 2013, assentes em duas 
regiões que têm tanto de grande potencial como de desafi o. 
Falamos da Bairrada e do Dão, duas regiões clássicas, mas para 
as quais os consumidores nem sempre estiveram voltados. 
No caso do Dão – com a empresa C2o – tudo começou quan-
do, ainda em Bucelas, Nuno do Ó e João Corrêa trabalhavam 
juntos na Quinta da Romeira. Apesar de ambos gostarem de 
produzir muitos litros de vinho com qualidade, ambos ali-
mentaram o sonho de produzir um vinho especial, que no 
início seria apenas branco e da casta Encruzado, um branco 
à imagem dos melhores Borgonha. Na Quinta da Turquide, 
em Silgueiros (Dão), encontraram a vinha que desejavam, 
a 500 metros de altitude e em solos de granito com alguma 
argila, e assim nasceu o Druida, um belíssimo branco que 
fermenta em barricas de carvalho francês. E nem o triste 
falecimento do mestre João Corrêa impediu que a façanha 
continuasse, com a edição de 2015 a ser a melhor até hoje. 
No caso da Bairrada – com a empresa V Puro –, o projeto 
tomou corpo com um outro amigo de Nuno do Ó, desta fei-
ta um colega de faculdade e especialista na região, dado que 
João Soares trabalhava, e trabalha, na Messias. Ao invés do 
Druida, o primeiro vinho foi um tinto – Outrora 2009, um 
verdadeiro Baga Clássico –, feito a partir de uma vinha ve-

Os vinhos são puros e quase artesanais, 
em produções limitadas e feitos 
em grande parte na vinha, frescos 
e vibrantes, cheios de carácter 

O sonho começou com um branco e nasceu no Dão, mas o 
portefólio alargou-se e estendeu-se à Bairrada. Duas regiões 
desafi antes, mas que fornecem a Nuno do Ó os terroirs 
ideais para afi rmar os seus vinhos únicos. Eis o exemplo 
perfeito do que se defi ne como identidade e carácter.

João Soares e Nuno do Ó: a dupla da V Puro (Bairrada) 
aposta na pureza e na elegância dos seus vinhos

lha no Vale de Cadoiços. O portefólio de ambos os projetos 
aumentou com a passagem dos anos, com novas marcas e 
referências: do Dão surgiram o Druida tinto e o Vidente, e 
na Bairrada o Aliás (primeiro branco, depois também tinto 
e agora inclusivamente um rosé) e o Doravante. A fi loso-
fi a de ambos os projetos, todavia, mantém-se, com vinhos 
muito puros e quase artesanais, em produções limitadas 
(por vezes limitadíssimas) e feitos na vinha. Dir-se-ia que 
é Nuno do Ó a ponte entre ambos os projetos (e é verdade), 
mas também os liga o perfi l e identidade dos vinhos, com 
tintos frescos e brancos vibrantes, todos cheios de carácter, 
mas também de elegância! Quem os prova não os esquece, 
e este é dos maiores elogios que se pode fazer a um vinho e 
a um produtor.  (NOG)

Contacto: www.druidac2o.wordpress.com
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ENÓLOGO

JORGE SERÔDIO BORGES

Jorge Serôdio Borges é um homem do Douro, provém de 
uma família da região, e tornou-se um enólogo de vinhos 
durienses e do Porto. Com a excepção dos vinhos MOB (uma 
parceria no Dão), Jorge tem trabalhado exclusivamente no 
Douro, mesmo quando inserido em empresas de âmbito na-
cional (como sucedeu com a Companhia das Quintas, cuja 
consultadoria terminou em 2012). 
Até por isso a sua licenciatura só poderia ter ocorrida na UTAD, 
universidade “próxima de casa” e que ainda hoje acarinha, 
fazendo questão de participar nas suas mais variadas inicia-
tivas. Durante o curso já colaborava nos vinhos das quintas 
da sua família no vale do Pinhão, vale esse onde se encontra 
a Quinta do Passadouro, onde Jorge começou por acompa-
nhar Dirk Niepoort na produção, sendo hoje o responsável 
pela enologia da propriedade, o mesmo sucedendo com os 
excelentes vinhos, tintos mas sobretudo brancos, Maritá-
vora no Douro Superior. 
Pouco depois, investe tudo o que tem num projeto pessoal 
assente numa vinha muito velha, com mais de 30 castas tin-
tas diferentes, e cria um ícone da região – o Pintas. Ainda 

Os últimos anos têm sido de feição para o enólogo duriense, 
o que pudemos comprovar em provas sucessivas

É um homem do Douro e as raízes 
familiares marcam a sua carreira. 
Trabalhou com alguns dos melhores e 
lançou-se por conta própria, como 
enólogo e empresário. Activo em várias 
frentes, em 2016  os seus vinhos atingiram 
patamares elevadíssimos de qualidade. 

no início do milénio, participa na fundação da PV, empre-
sa que explora a Quinta do Sagrado, tendo sido responsável 
pelo belíssimo tinto VT logo nas colheitas inaugurais. Mais 
recentemente, e na sequência de partilhas familiares, herdou 
a Quinta da Manoella, sita um pouco acima de Vale Mendiz, 
onde a sua empresa (a Wine & Soul, em conjunto com a sua 
mulher, Sandra Tavares da Silva) tem adega, e elabora um 
dos seus melhores vinhos até hoje – o Quinta da Manoella 
Vinhas Velhas. 
Sem dúvida que os últimos anos têm sido de feição para o 
enólogo, algo que comprovámos em provas sucessivas: os 
tintos da Quinta do Passadouro nunca estiveram tão elegan-
tes (veja-se o último painel de Topos de Gama do Douro), 
incluindo os novos monocasta, o Pintas Character assume-
-se cada vez mais como um vinho de terroir (e não um mero 
segundo vinho, que não é), e o branco Guru está entre os 
melhores brancos da região, deslumbrando na colheita de 
2015. Reconhecido pela sua visão global e destacado pelo tra-
balho meticuloso na adega, Jorge está a viver um momento 
muito alto na sua carreira, e merece-o! (NOG)
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Carlos Alves nasceu em Boticas, Trás-os-Montes, e estu-
dou na Escola Profi ssional da Régua, onde desenvolveu o 
interesse pela viticultura e enologia. Estudou então Eno-
logia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Ainda durante o curso, estagiou na Sogevinus. Fez várias 
vindimas, trabalhou na sala de provas e no laboratório. 
Quando terminou o curso, em 2006, fez a vindima na So-
gevinus e fi cou a trabalhar no grupo, sob a supervisão de 
Pedro Sá, e com a colaboração de pessoas como Narciso 
Costa ou Alfredo Carvalho. Passou ainda dois anos na sala 
de provas, a dar apoio aos provadores. Em 2008 assumiu a 
chefi a dos armazéns, responsável pela execução dos lotes. 
A partir de 2010 tornou-se “master blender”. Em 2013 as-
sumiu a direcção técnica da enologia, com responsabili-
dade máxima na vinifi cação e lotes dos vinhos generosos, 
e alguma participação nos DOC Douro.
Carlos admite que o seu trajecto foi rápido, por compara-
ção com o que se passa noutras empresas, nas quais esta 
arte do lote é desenvolvida ao longo de décadas, até ab-
sorver o estilo do grupo e de cada uma das suas marcas, 
e o conseguir executar e perpetuar. A alternativa foi sim-
ples: muito trabalho árduo, em particular provando con-
secutivamente os mesmos vinhos todos os dias ao longo 
de anos, ensaiando, experimentando, verifi cando o efeito 
de cada uma das pequenas subtilezas que fazem a alqui-
mia do Vinho do Porto. Com excepção do período da vin-
dima, Carlos e a sua equipa provam lotes quatro dias por 
semana, o que perfaz mais de 150 dias por ano a trabalhar 
não só sobre os vinhos, mas também sobre a afi nação das 
qualidades de prova de cada provador. 
Por tudo isto, a responsabilidade do cargo não pesa a este 
jovem de 34 anos, que se sente muito feliz e confortável. 
Também graças à escola fantástica que teve. Os vinhos 
das várias marcas da Sogevinus agradecem e retribuem 
nos copos de todos nós este desvelo. Rubies de primei-
ra qualidade e tawnies que espalham classe nas mesas de 
prova e, principalmente, de refeição. (LA)

ENÓLOGO (VINHOS GENEROSOS) 

CARLOS ALVES

Ainda jovem, mas já com muita experiência, Carlos Alves provou 
estar à altura das responsabilidades que assumiu em 2013

A fi gura tradicional do enólogo de vinhos generosos está associada 
a uma longa experiência, mas toda a regra tem excepção e Carlos Alves, 
34 anos, é mais uma prova disso mesmo. Uma boa escola, muito trabalho 
e talento indiscutível permitem-lhe fazer vinhos de grande classe.
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VITICULTURA 

AVELEDA

A região dos Vinhos Verdes é uma das que mais desenvolveu qua-
litativamente os seus vinhos ao longo da última década, mas é 
igualmente aquela cuja realidade vitícola mais riscos oferece à ma-
nutenção dessa evolução. E a realidade conta-se em duas linhas: 
êxodo demográfi co com progressivo abandono das terras, falta de 
estratégia no ordenamento territorial, dominância do minifúndio, 
viticultura muito tradicional e pouco aberta à inovação. 
Das muitas empresas da região, aquela que, seguramente, mais tem 
feito para superar estas defi ciências estruturais é a Aveleda. A maior 
empresa dos Vinhos Verdes tem na viticultura um dos pilares da sua 
estratégia e as mudanças operadas na última década são gigantescas, 
assentando em dois eixos fundamentais: o aumento de área própria 
de vinha e o desenvolvimento das parcerias com os viticultores. No 
que respeita à vinha própria ou com arrendamentos de longo prazo, 
dos 20 hectares existentes há 20 anos, a Aveleda conta neste mo-
mento com 190 hectares plantados (em três polos principais, Pena-
fi el, Celorico de Basto e Santo Tirso), tendo como objectivo alcan-
çar os 650ha em fi nal de 2020, o que corresponde a 50% das suas 
necessidades de vinho. O restante será garantido através do reforço 
das parcerias com viticultores contratados, com áreas superiores a 
5 hectares (a área média, na região, por viticultor, é inferior a um 
hectare), a quem é prestado todo o apoio técnico.

Produtividade e qualidade é o princípio da viticultura Aveleda. 
Para o conseguir, a empresa evoluiu de uma viticultura tradicio-
nal, com cerca de 1.333 plantas/hectare e uma produtividade mé-
dia de 10.000 kg/hectare, para um modelo com maior densidade 
de plantação, com 5.300 plantas/hectare e produtividades médias 
de 13.000 kg/hectare. Ou seja, cada hectare produz mais, mas cada 
planta produz muito menos (passou-se de 7.5 kg por planta para 
2.5 kg por planta). 
Mas não é apenas na densidade de plantação que a Aveleda tem 
promovido inovação: cordões mais baixos e postes mais altos, com 
maior desenvolvimento da superfície foliar das plantas (mais fo-
lhas a trabalhar para menos cachos), zonagem e micro-zonagem 
de solos (para intervir com nutrientes e outros meios apenas onde 
é necessário), utilização de plástico negro nas plantações (aumen-
tando a temperatura do solo e promovendo maior e mais profundo 
enraizamento), tudo isto acompanhado de um reforço da protec-
ção ambiental e fomento da biodiversidade, com a instalação de 
corredores verdes de outras espécies vegetais nas vinhas.
Em resumo, uma viticultura de precisão, sustentável e rentável, 
que aponta um novo rumo para a região dos Vinhos Verdes. (LL)

Contacto: www.aveleda.pt

Uma viticultura de precisão, sustentável e rentável, 
que aponta um novo rumo para a região dos Vinhos Verdes

A estratégia de crescimento da Aveleda 
tem seguido uma lógica de qualidade em 
todas as frentes, mas em nenhuma a 
evolução é tão notória como na 
viticultura. Numa região, a dos Vinhos 
Verdes, com desafi os exigentes, está 
traçado o rumo a seguir.
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 O Alentejo é a melhor região em Portugal para a produção de vinhos. 
Um clima e solos fantásticos, uma mentalidade extremamente aberta 
à inovação e ao melhoramento de toda a fi leira vitivinícola e, acima de 
tudo, uma Comissão Vitivinícola que trabalha com efi cácia e fl exibili-
dade como nenhuma outra.
Muitos pontos a destacar.
A excelente organização do seu SIVA (Serviço de Informação Vitivinícola 
Alentejano), onde o produtor acede com toda a facilidade a todo o tipo 
de serviço que uma CVR pode prestar e com uma rapidez de resposta e 
execução a um nível absolutamente extraordinário. 
A recente e louvável iniciativa de abrir aos produtores a oportunidade 
de apresentarem os seus vinhos à “Câmara de Provadores”, no sentido 
de esta tomar conhecimento dos conteúdos dos vinhos que prova em 
“prova cega” sem chegar a conhecer a sua proveniência.
Acima de tudo, a excelente e consecutiva promoção internacional dos 
vinhos alentejanos, não só fora como dentro do país, com a visita pe-
riódica de jornalistas e sommeliers à região.
A consciência generalizada de que todos estão ali, na CVRA, para aju-

dar e facilitar a vida e o crescimento da produção de bons vinhos do 
Alentejo. Veja-se como os vinhos de talha passaram a ter certifi cação 
própria, assim que foi necessário, deixando, consequentemente, de 
ser uma curiosidade para passarem a ser uma realidade cada vez mais 
digna e promotora da região. Já para não falar em vinhos brancos fei-
tos de uva tinta, ou tinto de cor mais rapada e que nada têm a ver com a 
tradicional cor dos tintos alentejanos. Tudo aqui se faz para promover 
a qualidade e, principalmente, a diferença e diversidade na qualidade 
dos vinhos alentejanos. Em vez de burocracias, despachos e regula-
mentos de apoio ao que de novo e bom se pretende fazer.
E qual é a CVR em Portugal que tem um Plano de Sustentabilidade para 
os seus vinhos, desde a produção da uva até à expedição do vinho en-
garrafado, com um grupo de profi ssionais especializados que ajudam 
o produtor a criar na sua unidade produtiva uma maior sustentabili-
dade e respeito pelo ambiente?
A dinâmica e a inovação são uma constante nesta CVR. (JA)

Contacto:  www.vinhosdoalentejo.pt

ORGANIZAÇÃO

CVRA - VINHOS DO ALENTEJO
A Natureza deu o seu melhor e o 
esforço de técnicos e investidores nas 
últimas décadas elevou o Alentejo ao 
topo da produção de vinho em 
Portugal. Mas para este sucesso 
muito tem contribuído também uma 
CVR dinâmica e sempre aberta à 
inovação.

Em vez de burocracias existem despachos e regulamentos 
de apoio ao que de novo e bom se pretende fazer. 
A dinâmica e a inovação são uma constante nesta CVR.



Entrada: Salada Morna de Codorniz com Figos e Funcho

Prato Principal: Barriga de Atum com Geleia de Coentros 
Batata-Doce em Duas Texturas, Ervilhas e Creme de Rábano Picante

Sobremesa: Variante de Amêndoas e Figo

A M80 E A REVISTA DE VINHOS CONVIDAM 
UM RESTAURANTE E UM CONCEITUADO CHEF PARA 
CRIAR UM MENU INSPIRADO NUM TEMA MUSICAL

Este mês, o chef inspirou-se em:

Chef Diogo Pereira

BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES  
(I’VE HAD) THE TIME OF MY LIFE

FAÇA JÁ A SUA RESERVA!

Morada: Rua das Ilhas, 8600-513 Lagos, Algarve

Telefone: 282 771 500  •  E-mail: reservations@cascade.pt

Site: www.cascaderesortalgarve.com • Facebook: cascaderesort

Informações: www.m80.iol.pt 

Preço por pessoa: €30 Menu + €10 Suplemento opcional de bebidas 
selecionadas (inclui 1 copo de vinho branco ou rosé, 1 copo de vinho tinto 
e 1 copo de porto)

Menu disponível no RESTAURANTE SENSES até ao dia 12 de Março de 2017

Horário: Aberto para jantares, todos os dias, das 19h00 às 22h30

SENSES
RESTAURANT

RESTAURANTE SENSES AT CASCADE RESORT
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A arquitectura defi niu espaços e planos, adestrou olhares, engendrou 
mistérios e revelações. A decoração criou atmosferas, semeou textu-
ras, teceu envolvências. A Natureza forneceu o cenário. Mas, pese tudo 
isto, o que faz realmente a diferença no Monverde Wine Experience 
Hotel é a fi losofi a que preside à sua utilização: apesar da atmosfera de 
hotel de charme, aqui nada é intocável e sentimo-nos sempre com os 
pés na terra.
A pouco mais de uma dezena de quilómetros de Amarante, culmi-
nando um anfi teatro de vinhas emoldurado ao longe por cadeias de 
montanhas, o edifício principal do hotel recebe-nos com muito pou-
co à vista e uma infi nidade de grandes e pequenos detalhes por desco-
brir. E essa descoberta, vertical e horizontal, emocional e sensorial, é 
o cerne da experiência na primeira unidade hoteleira vínica da região 
dos Vinhos Verdes. 
Descobrimos espaços onde não parecia haver nada, edifícios que se es-
condem até ao último momento, recantos e caminhos sempre novos. 
Descobrimos os vinhos e a comida. Descobrimos a atmosfera única de 
uma varanda sobre as vinhas e o silêncio dos grandes espaços à noite. 

Quando chegamos, somos levados a pensar que a dimensão reduzida 
do edifício da recepção é apenas aparente, por contraponto à grandio-
sidade da paisagem. Mas não. O restaurante, de cujo tecto pende uma 
surpreendente escultura composta por 366 folhas de videira esculpi-
das em madeira, fi ca no andar de baixo, a adega revela-se num plano 
diferente, o spa desdobra-se na encosta. E, sim, os quartos fi cam em 
pólos afastados, a não mais de 50 (num dos casos) ou 100 metros (no 
outro) de saudável caminhada pela vinha. 
Serviço cuidado, infra-estruturas de grande nível, materiais e mobi-
liário de primeira. No Monverde, a atmosfera é requintada e percebe-
-se a atenção aos detalhes. Mas nada é intocável. Aqui vive-se. Com 
qualidade, mas sem medo de mexer, de usar, de descobrir. Na adega, 
podemos provar os vinhos da Quinta da Lixa, proprietária do hotel, e 
fazer o nosso próprio lote, que a seguir engarrafamos e rotulamos com 
a nossa chancela. Uma boa recordação do sítio onde se dorme no céu, 
com os pés na terra. (LF)

Contacto: www.monverde.pt

No Monverde, a atmosfera é requintada e percebe-se a atenção 
aos detalhes. Mas nada é intocável. Aqui vive-se.  

ENOTURISMO 
MONVERDE WINE EXPERIENCE HOTEL

Abriu em 2015 e em pouco mais 
de um ano e meio transformou-se 
numa referência a nível nacional. 
O primeiro hotel vínico da região 
dos Vinhos Verdes alcançou o 
equilíbrio perfeito entre 
o cosmopolitismo de uma unidade 
de charme e a ligação à terra. 
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GARRAFEIRA DO ANO 

CAVE LUSA   

Rui Parente é o proprietário e mentor da Cave Lusa, a garrafeira 
que premiamos este ano. Esta garrafeira tem a marca do dinâmico 
empresário desde o início. O espaço foi por ele descoberto, ainda 
era coordenador comercial numa produtora de vinhos. A locali-
zação era fantástica e Rui decidiu realizar o sonho da sua vida. As 
obras começaram e, meses mais tarde, o espaço fi cou magnífi co. 
Abriu em 2011, sob os auspícios de um fabuloso ano para vinho. 
Algum tempo depois estava nas bocas do mundo, também porque 
anunciava vinhos ícone a copo. 
Mas este prémio não foi escolhido por isso. A Cave Lusa é um es-
paço muito confortável onde qualquer enófi lo se sente bem, por 
vários motivos. Desde logo pela luminosidade, pelo arejamento, 
imediatamente acolhedor. E depois por todos os outros moti-
vos que levam um enófi lo a ir a uma garrafeira: aconselhamento, 
simpatia, portefólio alargado, provas de vinhos com rotativida-
de, preços convidativos. Podemos juntar-lhe ainda um factor não 
negligenciável para quem ter de carregar com caixas de vinho: o 

estacionamento fácil à porta. Mas as vantagens não acabam aqui: 
Rui Parente usa a sua experiência na organização de eventos para 
realizar várias actividades paralelas, como visitas a produtores e 
provas de vinhos temáticas.
 Mas a coroa de glória da casa é mesmo o evento anual Wines & 
Spirits, com várias facetas e abrangendo toda a cidade de Viseu. A 
segunda edição, realizada em Novembro, foi um sucesso na pro-
moção da casa mas também dos bons vinhos nacionais (e não só). 
Fazer tudo isto, mantendo a qualidade de trabalho, não é para to-
dos. A empresa conta com um boa equipa mas, como nos disse Rui 
Parente um dia, “Ando sempre a mil”. (AF)

Contacto

www.facebook.com/cavelusapremium/

www.cavelusa.pt

O nascimento da Cave Lusa, em 2011, 
foi um marco enófi lo na cidade de Viseu

Em 2011, a abertura de uma nova garrafeira em Viseu agitou as águas enófi las da cidade beirã. 
Hoje, o projecto está mais do que sustentado e recomenda-se.
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LOJA GOURMET 

MANUEL TAVARES

 Garrafeira, charcutaria, queijos, doces e compotas, chocolates e bom-
bons, frutos secos e desidratados, mel, azeite, fl or de sal, conservas, 
sementes, miniaturas de garrafas, acessórios. Há de tudo na loja Ma-
nuel Tavares, em Lisboa. E isso é a primeira coisa que nos salta à vista: 
a forma prodigiosa como tudo isto se arruma num espaço tão pequeno. 
Quem usa a expressão “meter o Rossio na Rua da Betesga”, no sentido 
de tentar algo impossível, tem de olhar para aqui…
Porque é mesmo na Rua da Betesga, entre o Rossio e a Praça da Figuei-
ra, no epicentro do turismo lisboeta, que se situa a loja Manuel Tavares. 
Loja gourmet, como agora se diz; mercearia fi na, como prefere Clara 
Ladeira, a pessoa que gere este espaço desde que foi comprado pelos 
actuais proprietários, em 1993. Mas a história deste local tem muito 
mais que se lhe diga: fundada em 1860, a Manuel Tavares será certa-
mente das lojas do ramo mais antigas em Portugal.
Aqui podemos encontrar os melhores produtos portugueses, do Mi-
nho ao Algarve, passando pelas ilhas. E surpreendermo-nos com al-
gumas delícias que não se encontram muito por aí: enchidos de veado 

ou javali, frutos desidratados, azeites especiais, vinhos únicos. Tam-
bém os vinhos são exclusivamente portugueses. E nada mais portu-
guês do que o Vinho do Porto, a grande paixão e a principal imagem 
de marca da casa.
Apesar da aposta crescente nos bons vinhos tranquilos, que estão mui-
tíssimo bem representados, o produto número um da Manuel Tavares 
é mesmo o Porto. No andar da entrada encontramos os mais corren-
tes, mas os clientes que manifestem disponibilidade e sensibilidade 
para irem mais longe na descoberta são acompanhados à cave por um 
funcionário. E aí dão de caras com verdadeiros tesouros, vinhos úni-
cos, raros e inesquecíveis.
Localização invejável, preços sensatos, atendimento personalizado, for-
necedores escolhidos a dedo, produtos de qualidade e um visual casti-
ço que honra as tradições centenárias são os principais predicados da 
Manuel Tavares. Uma grande casa na rua mais pequena de Lisboa. (LF)

Contacto: www.manueltavares.com

Fundada em 1860, a Manuel Tavares será certamente 
das lojas do ramo mais antigas em Portugal

Na rua mais pequena de Lisboa há um destino imperdível: com século e meio 
de história, a loja Manuel Tavares tem tudo para satisfazer os anseios dos consumidores 
mais exigentes. Produtos de qualidade, preços sensatos, atendimento personalizado. 
E o Vinho do Porto como grande bandeira.
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WINE BAR 

WINE QUAY BAR

Se passear pelo Muro dos Bacalhoeiros, a continuação da Muralha Fer-
nandina, verá mais tarde ou mais cedo o Wine Quay Bar. Entre e sinta-
-se à vontade. O mais certo é ser recebido por Filipa Garcia Fernandes 
ou pelo seu marido, Moisés Cardoso Campos. Filipa e Moisés decidi-
ram abrir este espaço em 2012, aproveitando o facto de o pai de Filipa 
ser o proprietário do prédio. A uni-los estava uma paixão pelo vinho, 
solidifi cada por várias refeições e provas em conjunto e visitas a pro-
dutores. O casal, está bom de ver, é solidamente enófi lo.
O antigo armazém foi primorosamente restaurado pelo casal, que o 
tornou num espaço muito agradável e acolhedor. Escolher os vinhos a 
entrar na lista e os petiscos de acompanhamento não levou muito tem-
po. Ambos foram levando afi nações ao longo do tempo, adaptando-se 
às preferências da clientela. O staff  foi judiciosamente escolhido e for-
mado nas opções vínicas disponíveis. Hoje, o cliente do Wine Quay 
tem à sua disposição um bom leque de vinhos, muitos deles a copo. 
A selecção vai rodando ao longo do tempo, para não cansar o cliente 
mais fi el. O portefólio abrange várias regiões e estilos, que o staff  sabe 

aconselhar caso seja necessário. E muitas vezes é mesmo necessário, 
até porque uma parte da clientela é estrangeira.
A parte gastronómica não é vasta, incidindo sobretudo nos queijos, 
enchidos e conservas. Mas tudo é judiciosamente escolhido e de be-
líssima qualidade, diga-se de passagem.
Em dias de maior temperatura, a pequena esplanada é um convite à 
contemplação e ao lazer. O muro de pedra serve de mesa, uma opção 
muito original. Dizem que o pôr-do-sol na esplanada é mítico. Mas 
não é só isso que atrai nesta casa. Há muito mais e por isso não espan-
ta este prémio. (AF)

Contacto: 

www.facebook.com/WineQuayBar

www.winequaybar.com

 No Wine Quay Bar o cliente é muito bem tratado e a vista sobre Gaia 
e as caves de Vinho do Porto é simplesmente magnífi ca 

Em 2012, um casal portuense decidiu mudar de vida e abriu um Wine Bar mesmo ao lado do 
Douro. Nasceu o Wine Quay Bar e hoje está cotado como provavelmente o melhor do Porto.

Projecto de vida:  Moisés Cardoso 
Campos. e Filipa Garcia Fernandes
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A Quinta de Lemos fi ca localizada em Silgueiros, a 7km de Viseu. A 
quinta tem 50 hectares, dos quais 25 são de vinhas, 8 de olival, e tem 
ainda pinhal e horta. Propriedade do grupo Celso de Lemos, líder de 
mercado no sector têxtil, a quinta tornou-se um quartel-general e 
refúgio, onde os clientes de todo o mundo vêm desfrutar de uma ar-
quitectura única, um edifício coleante de betão, em confronto com a 
encosta granítica, com uma sala envidraçada sobre as vinhas. 
O restaurante começou a funcionar para receber clientes do grupo e 
convidados, mas em 2014 passou a abrir ao público às sextas e sába-
dos à noite. Em 2016, o sucesso do restaurante levou Pierre de Lemos, 
o responsável pela quinta, a decidir alargar o horário de abertura. A 
Mesa de Lemos abre agora de terça a sexta-feira ao jantar e sábado 
todo o dia. Desde 2013 o chefe de cozinha é Diogo Rocha, natural da 
região e formado em Coimbra, Estoril e Guarda, e com experiência 
no Terreiro do Laço, Vila Joya, Valle Flôr, entre outros.
A fi losofi a do restaurante é a de mostrar o melhor de Portugal, os seus 
produtos e a sua cultura. Diogo Rocha concretiza esta atitude: todos 

os vegetais são da própria quinta, a vitela vem de Lafões, o cabrito é 
do Caramulo, o porco é da região, o queijo da Serra da Estrela. O pei-
xe vem da lota de Peniche, onde o enólogo da quinta, Hugo Chaves, é 
armador. A abordagem culinária baseia-se na simplicidade e no mi-
nimalismo, mas com sofi sticação. 
A sala tem apenas 25 lugares, e há menus de três pratos, de seis, e um 
“do chefe” com 14 momentos. Como os menus não têm pratos em co-
mum, os clientes que queiram pedir à carta têm ali uma grande varie-
dade. Diogo Rocha faz uma cozinha de produto, de sítio e de época, 
com conhecimento profundo da cozinha tradicional, e seguindo a sua 
própria cabeça, não para desconstruir ou reconstruir, mas acima de 
tudo para interpretar, usando os sabores familiares e o recurso à me-
mória como pontos de apoio para os clientes. Este é, assim, um res-
taurante que alia tradição com modernidade, tanto no espaço físico 
como no conceptual, um rasgo de ousadia numa região antiga. (LA)

Contacto: www.celsodelemos.com/mesa

Arquitectura brilhante, cozinha moderna e sofi sticada, bem fundada 
em produtos locais, conciliando tradição e modernidade.

RESTAURANTE

MESA DE LEMOS
Começou por ser um cartão-de-visita para convidados e clientes do grupo têxtil proprietário 
da quinta. Mas depressa a qualidade e a fi losofi a do trabalho do chefe Diogo Rocha deram 
nome ao Mesa de Lemos. O restaurante está agora aberto ao público. E todos agradecemos.
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RESTAURANTE TRADICIONAL

O GAVETO

Gaveto não é propriamente um conceito (nem um nome de res-
taurante) raro em Portugal. Mas se falarmos n’O Gaveto de Ma-
tosinhos, todos os apreciadores de gastronomia e vinhos identi-
fi cam imediatamente este local. A poucas centenas de metros do 
porto de Leixões, a marisqueira O Gaveto foi fundada por Manuel 
Pinheiro em 1984, já na altura com Humberto Alonso à frente dos 
fogões. Com os anos, a liderança da casa passou para os fi lhos de 
Manuel, João Carlos Silva e José Silva. 
A casa tem um ambiente datado, com pouca luz, um balcão em zi-
gue-zague, aquários com mariscos, montra de peixes. Tudo isto 
é ultrapassável – aliás, será em breve ultrapassado com uma re-
modelação profunda. Mas este estilo clássico também tem facetas 
positivas, como as toalhas de pano, a patine lustrosa de todas as 
instalações, ou o acolhimento e serviço que fazem cada um sentir-
-se um velho amigo da casa. 
Mas mesmo isto não é tão interessante como o que realmente nos 
traz e volta a trazer ao Gaveto: em primeiro lugar, a frescura e a 
origem irrepreensíveis dos produtos, bem como a sua variedade. 
Logo depois, o rigor no seu tratamento ao fogão, com a mão de 
mestre de Humberto Alonso a deixar que sejam a simplicidade e 
a precisão a marcar a confecção, preservando assim todo o sabor 
e textura que honram as origens.

O epíteto marisqueira tem implicações fundas na restauração por-
tuguesa, e uma delas é que a qualquer hora e mesmo fora de horas 
há sempre afabilidade para mais um pires de camarão da costa, de 
percebes ou amêijoas. Todos os mariscos entram vivos no restau-
rante, excepto as gambas de Moçambique e, durante o defeso do 
camarão da costa, algum camarão da Irlanda. Os pratos de tacho são 
também recomendáveis, com destaque para as açordas e os arro-
zes, mas do forno e da grelha também vêm propostas irrecusáveis. 
Nas marisqueiras por vezes reina a cerveja, mas aqui a vertente vi-
nho é fortíssima, com um serviço muito cuidado, e uma carta que 
faz jus ao que de melhor se faz em Portugal e com uma boa oferta 
de vinhos estrangeiros. (LA)

Contacto:  www.ogaveto.com

Produtos de excelência, cozinha 
impecável, excelente carta de 
vinhos, serviço irrepreensível, um 
destino de excepção

O nome não é 
original, o conceito 
também não: 
trata-se de uma 
cervejaria, com o 
ambiente e as 
propostas habituais 
nestas casas de 
bem receber. Mas o 
talento na cozinha 
e o rigor na 
procura das 
melhores 
matérias-primas 
fazem d’O Gaveto, 
em Matosinhos, 
um caso muito 
especial.
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SOMMELIER 

RODOLFO TRISTÃO

 É sabido que um bom serviço de vinhos é indispensável na res-
tauração, e a importância de um escanção, quer na sala junto dos 
clientes quer na elaboração e gestão da carta de vinhos, há muito 
que é reconhecida. Por isso, muitos dos melhores restaurantes 
clássicos portugueses nunca dispensaram terem nas suas equi-
pas um escanção, e alguns deles tornaram-se, justamente, refe-
rências nacionais. Mas nunca como agora o escanção assumiu um 
papel de tanto destaque e protagonismo, de tal forma que a res-
tauração e hotelaria competem entre si para garantirem os me-
lhores profi ssionais.
Fruto do crescente mediatismo e especialização do negócio do vi-
nho, o escanção supera hoje a imagem do profi ssional de sala, agre-
gando diversas competências (algumas de matriz comercial até) e 
marcando presença em vários fóruns. De tal forma que é hoje co-
mum escanções participarem em eventos vínicos, conferências e 
cursos, bem como formarem equipas para participarem num ou 
outro evento gastronómico, por vezes fora do país. 

Rodolfo Tristão, presidente da Associação de Escanções de Portugal 
(AEP), cargo para o qual foi reeleito em 2015, representa a tercei-
ra geração de escanções na presidência da associação e é uma das 
faces mais visíveis desta evolução (para não dizer revolução). Sob a 
sua presidência, a AEP foi considerada a Entidade do Ano pela As-
sociação de Municípios Portugueses do Vinho, e em nenhuma outra 
época houve tantas inscrições na associação ou mesmo no Concurso 
Nacional de Escanções, o que prova a grande vitalidade da profi ssão. 
Rodolfo é ainda docente da Escola Superior de Hotelaria e Turis-
mo do Estoril, autor do livro “À Descoberta do Vinho” e trabalhou 
em alguns dos melhores restaurantes do mundo, como o El Celler 
Can Roca, The Vineyard e La Trompette. Em Portugal passou por 
um conjunto invejável de estabelecimentos, como sejam a Casa 
da Dízima, Restaurante Club, Quinta dos Frades, 1300 Taberna e 
Sala de Corte. Atualmente ofi cia no Belcanto de José Avilez, o único 
restaurante com duas estrelas Michellin em Lisboa e um dos mais 
conceituados de todo o país. Está tudo dito! (NOG)

Nunca como agora o escanção assumiu um papel 
de tanto destaque e protagonismo

Líder da associação 
de uma classe 
profi ssional, a dos 
escanções, que 
atravessa um período 
de enorme destaque 
e devido 
reconhecimento, 
Rodolfo Tristão é 
uma das faces mais 
visíveis dessa 
evolução. Ofi cia no 
Belcanto, mas 
também dá aulas e 
escreve livros, num 
belo exemplo da 
nova 
pluridisciplinaridade 
dos escanções.
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PRÉMIO DE GASTRONOMIA 

“DAVID LOPES RAMOS”

MIGUEL CASTRO E SILVA

Os anos não passaram pelo intranquilo e desinstalado 
Miguel Castro e Silva, o brilho nos olhos e o sorriso fácil 
farão sempre dele a criança crescida que todos conhe-
cemos. É um dos pioneiros da cozinha contemporânea 
portuguesa, partilhando com poucos outros especiali-
dades como a pesquisa e utilização de ervas aromáti-
cas, revitalização de pratos emblemáticos e procura da 
sustentabilidade. 
O trabalho com os peixes considerados menores (a ca-
vala e o carapau, por exemplo) é de tal forma fundador 
que hoje nos parece ter estado sempre aí. Os pratos da 
sua autoria e assinatura, tais como a terrina de foie gras 
com Vinho do Porto e as amêijoas com feijão, rapida-
mente se tornaram standards culinários. Por falar nisso, 
“Uma Cozinha de Aromas”, porventura o mais belo livro 
de cozinha alguma vez publicado em Portugal, e que fez 
com o prematuramente desaparecido Nogueira Gil, é 
um manifesto que revisito com frequência. 
O pensamento do chefe Miguel Castro e Silva é a um 
tempo ultra-estruturado e cristalino, fruto talvez da 
educação germânica que recebeu e de uma formação em 
engenharia, sua actividade nos primeiros anos de vida 
profi ssional. Introduziu a cozinha em vácuo no mundo 
profi ssional nacional e deu formação a muitos cozinhei-
ros, que adoptaram a técnica com lucidez, integrando-a 
no processamento das suas ementas e nas preparações 
de ingredientes. 
Está como peixe na água no mundo vínico, desde a sim-
ples e cândida jeropiga até aos tawnies velhos e vinhos 
de antologia. Estou sempre à espera de um manual de 
harmonização de vinhos com comida da sua lavra, seria 
um serviço precioso à comunidade. Assim como tenho 
esperança de que uma qualquer academia o cative para 
entrar mais nas ciências gastronómicas e para repre-
sentar internacionalmente a classe dos cozinheiros – 
os grandes nomes da cozinha mundial têm-no vindo a 
fazer nos respectivos países. O carinho e admiração que 
todos os seus pares têm por ele colocam-no claramen-
te na linha da frente para essa responsabilidade e seria 
bom para todos nós. (FM)

Contacto: www.miguelcastrosilva.com

Miguel Castro  e Silva continua a ser uma pessoa jovem e inquisitiva, um chefe 
permanentemente em busca de novos caminhos. Já tem o seu lugar na história 
da cozinha portuguesa, mas continua a escrever novos (e brilhantes) capítulos.

O trabalho com os peixes considerados 
menores (a cavala e o carapau, por 
exemplo) é de tal forma fundador que 
hoje nos parece ter estado sempre aí
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SENHOR DO VINHO 

JOÃO PORTUGAL RAMOS

Na história do vinho em Portugal nos últimos 30 anos há nomes incon-
tornáveis. Um deles é João Portugal Ramos (JPR). Em boa verdade, foi 
com JPR que a palavra enólogo entrou no nosso léxico; os vinhos com 
assinatura do enólogo são prática corrente hoje mas o momento fun-
dador foi a partir da segunda metade dos anos 80, quando JPR iniciou 
a actividade no Alentejo, onde foi responsável pelos vinhos de duas 
adegas cooperativas (Reguengos e Portalegre) e de vários produtores 
que lhe entregaram a condução técnica dos vinhos, como a Tapada do 
Chaves, Quinta do Carmo ou José Maria Almodôvar. 
Depois continuou como consultor fora da região e, de Palmela ao Ri-
batejo, de Lisboa ao Dão e às Beiras, em vários locais contribuiu para 
a nova face dos vinhos ali produzidos, agora com conceitos modernos, 
com rigor enológico e perfi s que alinhavam pelo que de melhor se fazia 
fora do país. A ele fi cámos todos devedores pelo padrão de qualidade 
que soube impor e que nos tornou também mais exigentes. 
Mas a criação das suas próprias marcas originou um crescimento ace-
lerado e, de pequeno produtor e grande consultor, JPR teve de inverter 
os papéis e hoje vê-se na contingência de ser um gestor que tem de-

zenas de funcionários a trabalhar para o grupo, que gere várias adegas 
e tem projectos de monta também no Ribatejo e no Douro, com mui-
tas centenas de hectares de vinha (já perto dos 600), entre próprias 
e arrendadas.
Mas tanto trabalho não lhe tirou a boa disposição, não lhe diminuiu 
o gosto pela caça nem o prazer do convívio com os amigos. E uma das 
suas conhecidas “habilidades” mantém-se intacta: a de provador re-
fi nado, com excelente nariz e uma grande apetência pela prova cega. 
Muito apreciador dos seus próprios vinhos (o contrário é que seria de 
estranhar…), não volta a cara a provar tudo e de todas as origens, num 
jogo dos sentidos que pratica com o maior à-vontade. 
João ajudou a mudar a face do Alentejo, trouxe o Ribatejo para um 
patamar de qualidade que os consumidores não conheciam e, onde 
foi possível, manteve-se fi el às castas e tradições mas sem descu-
rar a hipótese de ir mais além e experimentar novas soluções. E a 
aventura continua. (JPM)

Contacto: www.jportugalramos.com

A ele fi cámos todos devedores pelo padrão de qualidade 
que soube impor aos vinhos e que nos tornou também mais exigentes.

A história começou no 
Alentejo, estendeu-se 
pelo país e moldou toda 
uma nova realidade da 
vitivinicultura 
portuguesa. O seu nome 
e a palavra “enólogo” são 
quase sinónimos entre 
nós e a sua obsessão com 
a qualidade moldou o 
sector. Trinta anos 
depois, João Portugal 
Ramos continua a sua 
aventura. Que é também 
a nossa .
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O relançamento de uma marca, ainda por cima de su-
cesso, implica riscos mais elevados que a apresentação 
de um produto novo. Com 10 anos de vida, a marca de 
vinhos EA da Fundação Eugénio de Almeida promoveu 
durante o ano de 2016 um rebranding que quebrou os 
códigos habituais na comunicação do vinho em Portugal. 
Esta inovação decorre logo na apresentação das dife-
rentes referencias que compõem a gama, que ainda por 
cima incorporou a novidade da introdução dos vinhos 
biológicos, expressa na anulação da tradicional divisão 
garrafa/rótulo. Com uma economia de meios e usando 
uma linguagem minimalista, a solução do código de 
cores encontrada é poderosa e extremamente efi caz.
Mas é na campanha de comunicação concebida para 
divulgar e reposicionar a marca EA que reside a maior 

originalidade deste projecto. Em vez da imposição do 
tradicional discurso de defi nição do vinho e das suas 
qualidades por parte de quem o produziu, a Adega da 
Cartuxa desloca para o consumidor a tarefa de o in-
terpretar e de com ele interagir. Isso é bem patente 
na forma como sugere a associação do vinho a ma-
nifestações artísticas multidisciplinares reforçando 
a ideia que quando apreciamos um vinho estamos a 
entrar num domínio onde imperam as sensações e 
emoções do individuo. Às perguntas desafi antes «e 
se o vinho fosse uma fotografi a? … uma pintura? … 
uma dança? … um poema? … uma música?» respon-
deram outros tantos artistas convidados numa diver-
sidade de linguagens e registos que bebem na mesma 
inspiração. (JG) 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA 
EA, A INSPIRAÇÃO BEBE-SE

Cliente: Fundação Eugénio de Almeida  |  Criação: Atelier Albuquerque
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Excelência 
O ano dos 

grandes brancos

92

Portugal continua a produzir extraordinários vinhos um pouco por todo o 
lado e em todos os estilos. Mas este ano de 2016 fi ca marcado pela ascensão 
dos brancos: são oito entre os 30 melhores, dois Verde Alvarinho e seis de 
outras cinco regiões do país (Douro, Dão, Bairrada, Lisboa e Alentejo), 
quando no ano passado tinham sido apenas três, incluindo dois Alvarinho. 
Erodido pela subida dos brancos, o lote de tintos passou de 20 em 2015 para 
15 em 2016. A lista completa-se com 3 Porto, 2 Moscatel de Setúbal, 1 Madeira 
e 1 espumante. Nove regiões estão representadas neste pódio de excelência. 
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Quinta de Soalheiro Vinho Verde Monção e Melgaço 
Alvarinho Reserva branco 2015 VinuSoalleirus

Anselmo Mendes está umbilicalmente ligado à 
casta Alvarinho. Como produtor e enólogo, já não 
existem muitos mais segredos por desvendar 
nesta casta caprichosa. Com a marca Muros de 
Melgaço alcançou um registo ambicioso, com 
fermentação e estágio em barrica. Com o 
Curtimenta, Anselmo foi mais longe, produzindo 
um vinho à antiga, com maceração pelicular e 
fermentação com as películas. Não satisfeito, 
selecionou uma pequena parcela – 2 hectares – 
que produz o mais mineral e delicado dos 
Alvarinhos por si produzidos. Dessa parcela, cujas 
vinhas têm pouco mais de 20 anos, resulta este 
néctar, invariavelmente um dos melhores brancos 

de Portugal. Para não deixar escapar toda a 
infl uência do terroir único, opta-se por uma 
prensagem suave de uvas inteiras. A fermentaç ã o 
ocorre em barricas novas de carvalho francês, mas 
de 400 litros, para marcar menos o vinho, 
mantendo-se nestas barricas durante 9 meses 
com batonnage sobre borras totais. (NOG)

O vinho mostra na vindima de 2014 o mesmo 
carácter de sempre, aqui se possível ainda mais 
austero e sisudo, mas também mais leve e refi nado. 
Os aromas e sabores andam em torno dos minerais 
(pedra lascada) e citrinos (toranja, tangerina), e o 
tom geral contido, personalizado, com acidez e 
equilíbrio perfeitos são arrebatadores. (12,5%) 

Anselmo Mendes Parcela Única Vinho Verde Monção 
e Melgaço Alvarinho branco 2014 Anselmo Mendes Vinhos

Sempre que tenho uma garrafa de Quinta do 
Soalheiro Reserva diante de mim lembro-me dos 
Soalheiro “puros e duros” dos primeiros anos da 
década de 80, extraordinários vinhos da casta 
Alvarinho. E lembro-me também de elogiar um 
vinho a este produtor e ele me retorquir que havia 
melhor lá em casa, referindo-se à primeira edição 
de Quinta do Soalheiro Reserva, que sairia em 
breve a mercado, pela primeira vez, em 2006. 
Sempre vacilei entre o estilo de Alvarinho 

fermentado em inox e o fermentado em madeira. 
Ambos conseguem chegar a um ponto altíssimo  e 
este Reserva 2015, fermentado em barrica, é mais 
uma acha para o meu eterno dilema. (JA)

Notável na pureza e intensidade aromática, com 
notas citrinas e vegetais, um toque de especiarias 
vindo da barrica. A percepção fumada da madeira de 
fermentação está aqui na medida certa, potenciando 
a fruta e conferindo profundidade e complexidade ao 
conjunto. Gordo e cremoso, mas mantendo muita 
frescura, um branco de superior dimensão. (13%)

Kompassus Blanc de Noirs 
Bairrada Espumante branco 2013  Kompassus

Os espumantes deste produtor bairradino, 
natural de Ourentã, um dos vértices do triângulo 
dourado da Bairrada, têm adotado desde o início 
da produção um perfi l sempre alinhado pela 
fi nura de aroma e elegância de textura. São 
sempre espumantes mais próximos do rigor dos 
bons champanhes que do dito espumante 
bairradino. Dignos de absoluta confi ança, são, 
em qualquer uma das gamas, um porto seguro 
para quem queira beber um bom exemplo de 
espumantes português a um preço totalmente 
razoável. Este Blanc de Noirs é o melhor 
espumante de momento de João Póvoa, feito de 

Baga, Touriga Nacional e Pinot Noir. Mostra um 
nível de estrutura e complexidade que muito 
poucos espumantes no nosso país conseguem 
alcançar. Outra coisa não seria de esperar deste 
produtor e deste terroir. (JA)

Baga, Touriga Nacional e Pinot Noir. Tem uma 
bonita cor com leve tonalidade rosada, 
característica dos brancos de uvas tintas. Grande 
impacto aromático, super elegante, com notas de 
padaria, frutos secos, compota de ginja. A bolha 
fi níssima desfaz-se na boca cremosa, seca e muito 
fresca, formando um conjunto requintado e cheio 
de classe apesar da evidente juventude. (13%) 

AAAAA

esp
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Chryseia Douro tinto 2014
Prats & Symington

A saída de uma nova edição do Barca Velha é 
sempre um acontecimento. Este não foi excepção, 
passados que foram quatro anos desde o anterior 
lançamento. Foi a partir do seu nascimento, em 
1952, que se começou a falar de um verdadeiro 
topo de gama na região, um tinto requintado, raro 
e caro. Esse carácter quase mítico manteve-se 
nesta edição, mais pequena em quantidade e com 
preços que há alguns anos seriam totalmente 
impensáveis. Por aqui combinam-se todas as boas 
características que o Douro pode dar. Apreciei o 
tom vigoroso, centrado numa fruta ainda pujante, 
gostei de o ver um pouco mais afastado dos 

aromas licorados que normalmente associávamos 
à marca, aplaudi a capacidade que mostra de ainda 
viver muitos e bons anos em cave, sustentado por 
uma acidez que desta vez é mais evidente. Um 
clássico moderno, um vinho de que o país se deve 
orgulhar. (JPM)

É antes do mais um tinto de enorme carácter, com 
fruta muito pura, taninos sólidos mas 
surpreendentemente fi nos e, sobretudo, uma 
notável frescura ácida, que lhe assegura desde já 
enorme longevidade. Um vinho personalizado, 
sublime, que faz inteira justiça à notoriedade da 
marca. (14%) 

Barca Velha Douro tinto 2008
Sogrape Vinhos

Conceito Único Douro branco 2015
Conceito Vinhos

A aventura duriense de Bruno Prats (ex-
proprietário do Chateau Cos d’Estournel, em 
Bordéus) materializou-se num acordo com a 
família Symington e ganhou expressão com a 
aquisição da Quinta de Roriz, situada na margem 
esquerda do Douro, quinta essa que passou a ser a 
base deste tinto. A produção iniciou-se em 2000 e 
tem tido edição anual, salvo 2002 e 2010, anos em 
que não foi produzido. O desenho e concepção 
deste tinto teve variações ao longo do tempo mas, 
creio, foi a partir de 2011 que encontrou o seu 
modelo. A aposta na elegância, a maior presença 

das boas características, quer aromáticas quer de 
prova de boca, que o Douro permite acabaram por 
ser realçadas e este 2014 vem exactamente nessa 
sequência. É um Douro polido, fi no, mais mineral 
e com fruta mais subtil, servido depois por uma 
madeira bem mais ajuizada que agora 
encontramos. O trilho está, assim, traçado. (JPM)

O que mais atrai neste tinto feito com as Tourigas 
Nacional e Franca é o fantástico encaixe da fruta na 
altíssima qualidade da barrica de estágio. Tudo fl ui. 
Muito fruto de ameixa e cereja, algum chocolate 
preto, taninos gordos, muito fi nos, fi nal longo, largo. 
Um vinho completo. (14,2%)

Os brancos de vinhas velhas têm mostrado que 
podem ser dos melhores que o país produz, 
nomeadamente no Douro. No caso dos vinhos 
Conceito, a opção sempre foi pelo estágio em 
barricas usadas, deixando assim mais espaço para 
que as castas se expressem devidamente. A criação 
do Único decorre da ideia de conseguir, nos anos 
considerados excepcionais, fazer um branco que 
resulte da selecção das melhores barricas (3º e 4º 
anos), desde que tal não afecte a qualidade normal 
do branco emblemático da casa, o Conceito. 
Temos aqui um vinho muito expressivo 

aromaticamente, assente num lado mais mineral, 
mais austero, mas que resulta muito atractivo. É o 
tipo de branco que merece conversa, cheio, 
estruturado, muito gastronómico e com enorme 
potencial de vida em cave. (JPM)

Enorme riqueza e elegância aromática, com fruta 
citrina, maçã verde, sugestões minerais de pedra 
molhada, barrica de luxo discreta e perfeitamente 
integrada. Complexidade e profundidade marcam a 
prova de boca, num registo de grande delicadeza, 
frescura e sofi sticação, resultando num vinho de 
notável equilíbrio e classe. (13%) 
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Quinta da Manoella Vinhas Velhas Douro tinto 2014
Wine & Soul 

Quinta da Gaivosa Douro tinto 2011
Alves de Sousa

Quinta de S. José Douro Reserva tinto 2014
João Brito e Cunha

A Quinta da Manoella é uma propriedade 
relativamente extensa (60 hectares) no Vale do 
Pinhão. Há muito pertencente ao portefólio da 
família Serôdio Borges (foi fundada em 1838), 
passou a ser gerida recentemente pela Wine & 
Soul na sequência de partilhas familiares. As duas 
parcelas de vinha mais velhas, com mais de 100 
anos e apenas 4 hectares no total, comportam 30 
castas diferentes e são uma autêntica «relíquia» 
(é assim que Jorge Serôdio Borges as descreve). 
As uvas são colhidas manualmente e sujeitas a um 
tratamento de luxo na adega, com pisa a pé em 

lagar e fermentação malolática e estágio em 
madeira nova de carvalho francês por um longo 
período (podendo chegar a mais de 20 meses). As 
anteriores edições deste tinto já revelavam um 
perfi l elegante e preciso. Na edição de 2014 
acrescenta-se um fi nal de boca explosivo. (NOG)

Vinha com mais de 100 anos. Nariz muito bonito, 
fruto azul delicado (mirtilos, amoras frescas), 
cacau em pó, especiaria fresca, barrica de luxo. 
Prova de boca muito saborosa, meio corpo, tanino 
fi no, centro de boca delicado e sofi sticado, mas 
com fi nal explosivo. Soberbo tinto. (14%)  

João Brito de Cunha – enólogo com créditos 
fi rmados no Douro – tem vindo, de forma 
progressiva e sustentada, a inserir os vinhos da 
quinta da sua família entre os melhores da região. 
O trabalho de vários anos na propriedade – sita 
na margem esquerda do rio, entre o Pinhão e o 
Tua –, permite-lhe conhecer bem as melhores 
vinhas e selecioná-las para este Reserva que tem, 
por regra, uma parte signifi cativa de Touriga 
Nacional, bem visível no perfi l fl oral do vinho. O 
terroir específi co da propriedade e a vinha virada a 
Norte, permitem um registo com nuances 

minerais e frescas, com a barrica cada vez mais 
bem utilizada e menos presente. A nova adega, e 
novas plantações, asseguram o futuro da marca. 
Em 2014, numa colheita nem sempre fácil, o 
Reserva da quinta atingiu um nível muito alto, 
entre os melhores da região.  (NOG)

Bastante concentrado na cor, quase opaco, 
vigoroso, metálico e químico, notas de alcatrão e 
chocolate amargo. Muito bem na boca, com vigor 
e complexo, muito bem desenhado e sem 
excessos. Madeira de luxo a dar nota de classe ao 
conjunto. (14,5%)

O tinto da Quinta da Gaivosa foi o primeiro topo 
de gama deste produtor e o vinho que ele sempre 
acarinhou como sendo a imagem de marca da 
casa. Nascido na quinta do mesmo nome e de 
vinhas velhas com mais de 80 anos, este tinto 
conserva-se durante muitos anos num registo de 
grande qualidade e a prova vertical de colheitas 
anteriores mostra que é tinto com estrutura e 
com alma. Éa imagem da casa que está em causa e 
daqui esperamos sempre um tinto muito 
elegante, muito fi no, polido em todos os 
elementos de prova e, consequentemente, um 

vinho que dá muito prazer a beber. As vinhas 
velhas, contribuindo com concentração e riqueza 
de aromas e de corpo, ajudam a que ele tenha 
grande personalidade. Já o estágio em barricas 
novas dá-lhe o toque de modernidade, tão do 
agrado dos consumidores. (JPM)

A habitual elegância deste vinho e o tom mais 
concentrado da vindima de 2011 cruzam-se aqui 
na perfeição. É um tinto de enorme pureza e 
qualidade de fruta, maduro mas fresco, com total 
equilíbrio de corpo, tanino e acidez. Sedoso, 
polido, sofi sticado, cheio de presença. (14,5%)
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Quinta do Vallado Douro Touriga Nacional tinto 2013 
Quinta do Vallado 

A Vinha da Ponte é uma das vinhas mais famosas 
do Douro, e uma de duas da Quinta do Crasto – a 
outra é a Maria Teresa – que tem o privilégio de, 
nos melhores anos, ver as suas uvas serem 
engarrafas separadamente, produzindo um tinto 
topo de gama único, desde a sua primeira edição, 
em 1998. A vetusta idade da vinha (mais de cem 
anos), a sua heterogeneidade (dezenas de 
diferentes castas), e sua quase irrelevante 
dimensão (menos de 2 hectares), garantem uma 
qualidade altíssima e constante. A enologia – a 
cargo de Manuel Lobo há vários anos –, que 

privilegia a complexidade aromática e a 
cremosidade em boca, tornam o perfi l do vinho 
tão reconhecível como irresistível. (NOG)

É um vinho de múltiplos matizes e grande 
complexidade, apesar da evidente juventude. A fruta 
perfeitamente madura, lembrando ginja, amoras, 
combina-se com elegantes notas fl orais, minerais e 
balsâmicas. Taninos de luxo polidos por barrica não 
menos luxuosa, cacau, fumados, muitas especiarias 
num tinto pleno de personalidade e classe. Mais 
tempo de garrafa vai torná-lo grandioso. (14,5%) 

Quinta do Crasto Vinha da Ponte Douro tinto 2014
Quinta do Crasto

Vale do Inferno Quinta de La Rosa Douro Reserva tinto 2011 
Quinta da Rosa Vinhos 

A Quinta do Vallado está sita praticamente na 
fronteira entre o Baixo e o Cima-Corgo. Na 
década de 90 do século passado centrou os seus 
esforços num tinto Colheita e, depois, num tinto 
Reserva feito a partir de vinhas velhas. Já no novo 
milénio, e com um portefólio cada vez mais 
diversifi cado (brancos, rosés, tintos e Portos), 
começou a engarrafar um varietal de Touriga 
Nacional com imediato sucesso junto do 
consumidor e da crítica. A verdade é que a casta 
se dá muito bem na propriedade, razão pela qual, 
a partir de 2007, o próprio Reserva da casa 

também contém uma porção generosa de Touriga 
Nacional. Todas as edições deste monocasta se 
revelaram de enorme qualidade, variando por 
vezes o estilo consoante o ano agrícola. Em 2013, 
o vinho mostra-se ao seu melhor nível, com toda 
a exuberância da Touriga Nacional em evidência, 
mas sempre de forma controlada. (NOG)

Ervas do monte, minerais, muito fragrante, com a fruta 
violeta a marcar a expressão da casta. Muito fresco na 
boca, denso mas fl uido, cítrico, com taninos e acidez 
em uníssono, notável equilíbrio, muito longo e distinto. 
(14%) 

Uma das vinhas da Quinta de La Rosa, no Pinhão, 
fi ca bem junto ao rio, tem o nome de Vale do 
Inferno e foi plantada originalmente há mais de 
100 anos. A vinha é de uma beleza extraordinária, 
mas a idade e localização tornavam difícil a sua 
rentabilidade. Assim, entre 2005 e 2007, os 4 
hectares foram replantados, com a Touriga 
Nacional a marcar presença no novo 
encepamento de forma largamente maioritária. 
Este tinto de 2011 (o primeiro das novas videiras 
a ser engarrafado) está magnífi co, resultante de 

uma seleção muito apertada feita pelo enólogo 
Jorge Moreira . São 1.500 garrafas de um vinho 
intenso e profundo, silvestre e selvagem, de um 
fantástico ano no Douro. (NOG)

Apenas 1.500 garrafas. Touriga Nacional e um pouco 
de Sousão. Muito puro no aroma, com belíssima 
presença de fruta silvestre, casca de citrinos, notas 
fl orais de grande qualidade. Na boca, a fruta muito 
fresca equilibra e dá leveza à enorme concentração e 
estrutura. Sólidos taninos contribuem para o brilho 
geral deste vinho, um tinto de guarda, para várias 
décadas. (14%)
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Villa Oliveira Dão Touriga Nacional tinto 2011
Casa da Passarella

Que a região do Dão é berço de grandes brancos 
todos sabemos; que Nuno Cancela de Abreu lá tem 
produzido alguns dos seus melhores vinhos 
também não é novidade; e que o seu nome se 
encontra intimamente relacionado com o renascer 
da região é uma evidência. Os vinhos de Nuno têm, 
também eles, sofrido mudanças de estilo e 
mutações, um pouco ao sabor das tendências do 
mercado. Hoje fazem-se brancos diferentes do que 
se procurava fazer há 10 anos e o que se pede a 
produtores e enólogos é que saibam posicionar-se 
no centro do furacão. No Dão, há muito que se 

falava da categoria Dão Nobre sem que algum 
vinho tivesse chegado a tal desiderato. Este 2015, 
pela grande complexidade e pela riqueza de 
aromas e estrutura, é um excelente primeiro 
exemplar da nova categoria. (JPM)

Feito com 85% de Encruzado, 10% de Arinto e 
5% de Cerceal. Aromas luxuosos da barrica, mel 
de acácia e baunilha, fruta madura sem excesso, 
num conjunto envolvente e sedutor. Excelente na 
boca, com as notas amanteigadas a conjugarem-
se com referências vegetais e minerais, bela 
acidez e fi nal fi no de enorme classe. (13,5%)

Fonte do Ouro Dão Nobre branco 2015
Sociedade Agrícola Boas Quintas 

Luís Pato Vinha Formal Bairrada Cercial branco 2014
Luís Pato

A Casa da Passarella tem uma história recente, 
cheia de sucessos, que não oblitera de forma 
alguma as suas velhas raízes. A casa teve a sua 
primeira pedra e as primeiras vinhas foram 
plantadas algures nas últimas décadas do século 
XIX. Entre as memórias da casa, apareceu aos 
novos proprietários algo físico, uma velha garrafa 
rotulada “Villa Oliveira Pasarella 1893”. A velha 
marca foi ressuscitada a partir da colheita de 2009, 
100% feita de Touriga Nacional de uma vinha com 
80 anos, vinifi cado em cuba de cimento com 

leveduras autóctones, sem qualquer correcção, 
com maceração pós-fermentativa de um mês e 
estágio de 18 meses em barrica de carvalho francês. 
Com apenas 2500 garrafas produzidas, é e será o 
topo de gama da casa. Um monumento aos grandes 
vinhos do Dão e à sua casta mais nobre. (LA)

Aroma muito delicado, com notas fl orais, fruta 
vermelha viva, notas de ervas aromáticas. Corpo 
médio, belíssima acidez, taninos fi rmes, tudo 
elegante e fresco, com fi nal explosivo, 
elegantíssimo, interminável. (13,5%) 

A Vinha Formal fi ca localizada em Óis do Bairro e 
foi comprada por Luís Pato em 1998. O 
encepamento da altura era de Bical, com algumas 
castas tintas “estranhas,” que Luís arrancou para 
plantar Bical. Em 2009 plantou Cercial no meio 
das duas parcelas de Bical, e em 2016 re-enxertou 
os 2,2 hectares de Touriga Nacional com mais 
Cercial. O Luís Pato Vinha Formal branco nasceu 
em 1998 e sempre foi de Bical. O primeiro Cercial 
foi engarrafado em 2011, em homenagem ao 

companheiro David Lopes Ramos, e circulou 
apenas entre alguns amigos. Este 2014 é, assim, 
herdeiro dessa homenagem primordial, e permite 
partilhar o carinho pelo nosso velho David. (LA)

Com mais este exemplo, a uva Cercial começa a 
afi rmar-se como uma das melhores castas da 
Bairrada e de Portugal. O vinho tem uma 
elegância notável, com enorme frescura e 
mineralidade, assente em notas citrinas de laranja 
e tangerina. Leve, afi nado, expressivo, com grande 
potencial de longevidade, fantástico. (12,5%) 
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Adega Mãe Terroir Reg. Lisboa branco 2013
AdegaMãe

Existem mulheres que, sem serem bonitas, 
despertam no sexo oposto um sex appeal que 
outras mais bonitas e perfeitas não conseguem. 
Este vinho é um pouco isto. Sem ser o mais 
bonito dos brancos portugueses, provoca em 
mim sempre uma expectativa de encontro muito 
especial. Não é um vinho imediato, oferecido, não 
é conduzido pelo fruto ou pela tosta de barrica, 
mas sim um vinho que nos obriga ao diálogo, um 
branco com um carácter e determinação que 
impressionam quem o sente e admira. Vem de 

uma vinha com mais de duas décadas onde se 
fazem duas vindimas: a primeira para espumante 
e a segunda, algumas semanas depois, para 
produzir esta minha velha paixão. (JA)

Maria Gomes e Bical, enorme personalidade no 
aroma austero mas elegante, com apontamentos 
minerais conjugados com notas citrinas, um leve 
fl oral. A componente de tangerina e limão 
reaparece no sabor intenso e vibrante, com acidez 
fi rme e grande solidez de conjunto. Sério, mas 
sempre muito fi no e sofi sticado, impressivo, cheio 
de brilho, grande expressão de terroir. (13,5%)

Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada branco 2014 
Mário Sérgio Alves Nuno

Cortes de Cima Reg. Alentejano Reserva tinto 2012
Cortes de Cima

Um projecto do Grupo Riberalves, famoso pelo 
bacalhau, com 40 hectares de vinhas a 40km de 
Lisboa e a 10km do oceano Atlântico, o que traz 
frescura adicional aos vinhos. Após alguns anos 
de laboração, com tempo para experimentar as 
várias castas da propriedade, nasceu este Terroir, 
um branco topo de gama feito de Viosinho, 
Alvarinho e Arinto, das parcelas mais calcárias, 
para acentuar o perfi l mineral e atlântico 
característico da região. O vinho fermentou em 
barricas usadas de carvalho francês com 
capacidade de 400 litros. As castas fermentaram 
separadamente e estagiaram 12 meses com 

bâtonnage regular. O estágio prolongado em 
garrafa assegura complexidade adicional, num 
vinho que só será produzido em anos 
excepcionais. (LA)

Viosinho, Alvarinho e Arinto. Aroma de notável 
complexidade e fi nura, bastante mineral (sílex, 
pedra lascada), em que se misturam notas de 
citrinos, iodo e especiarias. Jovem ainda, parece 
que o tempo não passou por ele. Enorme 
equilíbrio de boca, rico e envolvente mas também 
leve, super fresco, incisivo, quase salgado no fi nal 
muito longo, marcante. (12,5%)

Os Jørgensen chegaram em 1988 à Vidigueira, e 
plantaram girassol, melão e tomate enquanto 
esperavam que as vinhas produzissem. Este 
vinho existe desde a sua primeira colheita de 
uvas. O primeiro vinho foi de 1996 e chamou-se 
Garrafeira, mas logo na edição seguinte adoptou o 
actual nome, Reserva. Sempre foi o topo de gama 
da casa, e sempre foi marcado por uma 
inesperada elegância e frescura. Feito apenas nos 
melhores anos, em 2012 fi zeram-se apenas 5.200 
garrafas, a partir de uvas desengaçadas de 

Aragonez, Syrah, Touriga Nacional, Petit Verdot e 
Alicante Bouschet. Fermentado após longa 
maceração das películas, para realçar as 
caracerísticas frutadas das castas, é estagiado em 
barricas novas de carvalho francês durante 14 
meses. (LA)

Contido no aroma, com fruta madura e menta, 
muito fresco e completo, excelente complexidade. 
Corpo médio, muito texturado e super elegante, 
com acidez e taninos polidos, fi nal muito longo, 
distinto e saboroso. Grande vinho. (14%)

cadas onde se 
a para espumante 
epois, para
o. (JA)

rsonalidade no 
m apontamentos
citrinas, um leve

na e limão
rante, com acidez 
to. Sério, mas 
impressivo, cheio

erroir. (13,5%)

AAA
A





104 R E V I S T A  D E  V I N H O S   F E V E R E I R O  2 0 1 7

os melhores do ano

Dona Maria Reg. Alentejano Grande Reserva tinto 2011
Júlio Bastos

A aposta nas castas portuguesas tem sido uma 
bandeira de Paulo Laureano. Por outro lado, tendo 
o seu centro de operações na Vidigueira, Laureano 
tira partido das características específi cas dos 
solos e do clima daquela zona alentejana. Uma das 
castas que lhe tem merecido mais atenção é a 
Tinta Grossa e o seu passa por ser o único varietal 
daquela antiga casta da região. Para além dela, 
também o Alicante Bouschet tem merecido 
precioso destaque nos seus vinhos. Este tinto 
resulta de um lote de cinco castas e, como manda a 
tradição, foi feito em lagar com posterior estágio 

em barrica nova. Aqui temos o Alentejo na sua 
versão mais austera e séria, com imensa 
concentração de fruta negra e de estrutura de aço, 
tudo com muita classe, a mostrar que tem um 
futuro promissor e muito longo pela frente. (JPM)

Alicante Bouschet (40%), com Tinta Grossa, 
Trincadeira, Alfrocheiro e Aragonez vinifi cadas em 
lagar. Grande presença aromática, com fruta 
madura, ameixas negras, leves tostados de grande 
classe. Estilo denso e fechado, taninos sólidos 
amaciados pela belíssima estrutura, muita garra, 
frescura e presença, imenso futuro. (14,5%) 

Dolium Alentejo Reserva tinto 2014 
Paulo Laureano Vinhos

Estremus Reg. Alentejano tinto 2012
J. Portugal Ramos Vinhos

Júlio Bastos tem vindo a surpreender os 
consumidores com vinhos personalizados e 
plenos de carácter. Este Grande Reserva foi criado 
na colheita de 2010 e replicado com grande 
sucesso na de 2011. A fórmula encontrada é 
claramente vencedora: uvas de vinhas velhas, pisa 
a pé em lagares de mármore e estágio em barricas 
novas. É assim um bom exemplar do “novo” 
Alentejo, feito com uvas e métodos do “antigo”, 
assente na expressividade da casta Alicante 
Bouschet de vinhas velhas e no carácter que 
confere aos vinhos na zona específi ca de 

Estremoz, aqui aliada de outras castas. Mais do 
que a elegância e a subtileza, procurou-se a 
concentração, a riqueza de aromas de fruta negra, 
o vigor e a robustez. Temos um tinto que é uma 
força da Natureza e que não deixa de impressionar 
os sentidos. (JPM)

Vinhas velhas de Alicante Bouschet, e uvas de 
Touriga Nacional, Petit Verdot e Syrah. Complexas 
notas de fruto maduro muito bonito e exótico, 
grafi te, especiaria doce (paprika), e levíssimo couro. 
Muito sabor na boca, tostados da barrica, fresco e 
amplo, terrivelmente gastronómico. (14,5%)

Na sua propriedade em Estremoz, João Portugal 
Ramos construiu uma gama de vinhos muito 
completa, com qualidade e carácter em todos os 
pontos de preço. O topo dessa gama esteve 
durante muitos anos estacionado no já histórico 
Marquês de Borba Reserva, um tinto nascido na 
colheita de 1997. Em 2011, a parada subiu, e João 
Ramos apresentou o Estremus, um vinho de 
quantidade muito limitada, feito numa vinha de 
1,5 hectares à sombra do castelo de Estremoz, 
plantada com Trincadeira e Alicante Bouschet em 
linhas alternadas. As uvas fermentam 

conjuntamente durante três dias em lagares de 
mármore, com pisa a pé, e terminam a 
fermentação em cuba de inox, onde depois o 
vinho macera durante 12 dias, antes de estagiar 
em barricas de carvalho francês. (LA)

A Trincadeira confere-lhe um tom de vegetal seco 
e de especiarias muito atractivo, com o Alicante 
Bouschet a mostrar seu lado de ameixa e amora 
madura. Grande mineralidade envolve todo o 
conjunto, com taninos sólidos e fi nal superfresco 
e requintado. Longo, pleno de carácter, distinto, 
grande vinho do Alentejo. (14%)

DD
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Herdade dos Grous Reg. Alentejano Reserva tinto 2013
Herdade dos Grous

Trata-se do topo de gama do Monte da Raposinha, 
Montargil, no extremo norte do Alentejo. Todos os 
vinhos do produtor, que desde 2013 conta com a 
colaboração de Susana Esteban na enologia, 
revelam um perfi l delicado, típico, de resto, da 
(sub)região. Até o próprio Furtiva Lágrima, que é 
composto quase exclusivamente por Alicante 
Bouschet (uma casta que origina mostos 
poderosos), é um hino à elegância, todo num 
perfi l polido. No topo doalargado portefólio da  
família Athaíde encontramos o Athaíde Grande 
Escolha e, em anos excepcionais, este Furtiva 

Lágrima, que se deseja cada vez menos furtivo… 
Na edição de 2010 já tínhamos fi cado muito 
impressionados com o aprumo e frescura do 
vinho, mas a colheita de 2013 acrescentou fi nesse 
e um tanino maduro (dir-se-ia ‘à italiana’) como 
há muito não provávamos em Portugal. (NOG)

Alicante Bouschet e um pouco de Touriga Nacional. 
Aroma jovem e penetrante, barrica luxosa, fumados 
bonitos, fruto negro elegante e fresco, praliné e 
chocolate. Muita cremosidade na boca, centro de 
prova defi nido, fi nal delicado e fresco, muito longo. 
Belíssimo! (14,5%)

Furtiva Lágrima Reg. Alentejano tinto 2013
Monte da Raposinha

Terrenus Vinha da Serra Alentejo Portalegre branco 2014 
Rui Reguinga

A Herdade dos Grous é propriedade do grupo 
alemão DVAG e é dirigida desde 2002 por Luís 
Duarte. São 750 hectares com amplas áreas de 
lazer e várias produções agrícolas. A vinha ocupa 
70ha. Este reserva tinto é feito todos os anos 
desde 2004, e é o topo de gama dos tintos da 
casa. Em 2013, o lote é feito com Alicante 
Bouschet (50%), Tinta Miúda (30%) e Touriga 
Nacional (20%), fermentadas em lagares com 
maceração prolongada e depois estagiados em 
barricas de carvalho francês durante 16 meses. 
Encheram-se 15.600 garrafas deste vinho que 

oferece prazer imediato, graças à sua grande 
precisão e graça, mas que também envelhece 
muito bem, como fi cou provado numa recente 
vertical de todos os reservas. Um Alentejano do 
Sul que mantém a sua frescura e elegância, sem 
perda de estrutura e complexidade. (LA)

Alicante Bouschet, Tinta Miúda e Touriga 
Nacional. Aroma complexo, quente e sedutor, 
ginja e morango, tosta da barrica, chocolate e 
alguma marroquinaria fi na. Cheio na boca, vivo e 
saboroso, taninos maduros, seda pura. Um tinto 
de notável harmonia e qualidade. (14%)

Rui Reguinga chegou à serra de S. Mamede no ano 
de 1991, um gaiato acabado de sair da escola que 
trabalhava para João Portugal Ramos. Aqui fez 
alguns dos vinhos da Cooperativa local quando 
esta “mandava” na qualidade dos vinhos da região. 
Desde então nunca mais perdeu a serra “de vista” 
e volta em 2004 para fazer os seus próprios 
vinhos. Conhece a serra como poucos e tem um 
particular apreço pela zona de Porto da Espada, 
um vale de soutos a 600 metros de altitude, entre 
duas montanhas, e onde Rui possui uma vinha na 
continuação à crista quartzítica de Marvão. Lugar 

de sonho para um vinho de sonho. Nele sentimos 
o rigor técnico do enólogo, impecavelmente 
casado com a força deste terroir de calhau duro e 
quartzítico de uma das vinhas mais altas de 
Portugal. Um encontro mágico. (JA)

Oriundo de vinhas centenárias, a 750 metros de 
altitude, é um vinho de enorme presença, muito 
complexo nos seus aromas e sabores (fl ores 
silvestres, toranja, estevas, ervas aromáticas), 
vibrante na frescura ácida, pleno de garra, elegância 
e, sobretudo, personalidade. Perdura longamente na 
boca, fantástico. (13,5%)
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Ramos Pinto Quinta do Bom Retiro Porto Tawny 20 Anos 
Adriano Ramos Pinto

A Burmester tem raízes antigas, que remontam 
a 1730, tendo já no século XXI sido comprada 
pelo Grupo Sogevinus, que procurou respeitar a 
identidade de cada uma das suas marcas. No 
caso da Burmester isso signifi cou manter o 
estilo fi rme e estruturado dos vintages, mas 
acima de tudo preservar uma longa tradição de 
grandes tawnies, incluindo colheitas excelsos. 
Este 20 Anos contém toda a essência dos 
tawnies da Burmester, com grande delicadeza e 
elegância, sem descurar a intensidade e força. 
Com uvas do Cima Corgo e Douro Superior, 
envelhece 5 anos em tonéis de 15 a 20 mil litros, 

completando depois o envelhecimento em pipas 
de 650 litros, com idades entre 15 e 50 anos. O 
vinho é acompanhado mensalmente e todos os 
anos é desenhado um lote para ser engarrafado. 
Mais do que um “estilo” 20 Anos, este é um 
vinho que tem de facto 20 anos. (LA)

Engarrafado em 2016. O castanho domina o 
dourado. Num fundo de caril surge o fumado e a 
tosta, caramelo, café, fruto seco, mel e noz. Na 
boca bastante refi namento, leve alfazema, 
cânfora, charuto, estilo cheio, muito profundo, 
com tanino a dar um fi nal especiado muito vivo. 
(20%)

Burmester Porto Tawny 20 Anos
Sogevinus Fine Wines

Vista Alegre Porto Tawny 20 Anos
Vallegre

Entre as categorias especiais de Vinho do Porto 
Tawny, o Datado 20 Anos passa por ser o vinho 
que reúne todas as características que um 
grande Tawny pode apresentar. É uma espécie 
de fi el da balança de cada uma das casas 
produtoras. Nele se refl ecte não só o estilo da 
casa (mais doce, mais seco, mais ou menos 
velho, mais ou menos complexo ou imediato), 
como também a capacidade de lote do enólogo 
ou lotador responsável e ainda a versatilidade ou 
capacidade do stock de cada casa. O Ramos Pinto 
Tawny 20 Anos é um tawny absolutamente 

completo. Talvez alguns Colheitas de mais idade 
consigam ir mais longe em complexidade e 
profundidade, mas o equilíbrio, ou melhor, a 
harmonia de prova deste vinho faz dele, sem 
dúvida, um dos meus Portos preferidos. (JA)

Engarrafado em 2016. Meloso, frutos secos, 
baunilha, casca de laranja com toque citrino 
suave, leve e elegante. Extremamente fi no na 
boca, algum mineral, amêndoa amarga, toque de 
café, leve fumado, todo crocante e picante com 
nuance intensa e especiada. Fantástico de 
harmonia e frescura. (20,5%)

A Quinta da Vista Alegre pertence à Vallegre, uma 
empresa cujos accionistas representam a quinta 
geração de uma família dedicada à produção de 
vinhos do vale do Douro. Situada na margem 
direita do Douro, entre a foz do Rio Pinhão e Covas 
do Douro, a quinta tem história que remonta ao 
fi m do século XIX e mantém um importante stock 
de velhos tawnies, cujas uvas têm origem na 
própria quinta e são vinifi cadas em lagares. Este 
20 Anos foi lançado pela primeiravez em 1991. O 
engarrafamento actual mostra já a mão de Pedro 

Sá, que defi niu um vinho ligeiramente mais seco 
do que era habitual, procurando destacar a 
harmonia entre elegância, frescura, complexidade 
e força. É um vinho vibrante e atraente, com o 
impacto dos tawnies envelhecidos no Douro. (LA)

Engarrafado em 2016. Cor castanha dourada, notas 
de amêndoa e amêndoa amarga, leve vinagrinho, 
tabaco, tosta velha com pátina, madeira exótica. 
Excelente prova de boca, complexo, largo, muito 
fresco, com todas as nuances do aroma, fi nal muito 
longo a desenrolar-se em várias camadas. (20%)

RR
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Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior 30 Anos 1985 
Bacalhôa Vinhos de Portugal

Na Blandy’s tenho uma referência que apenas foi 
ultrapassada por alguns Madeiras dos meados 
do século XIX. É o Blandy’s Bual 1920 que, por 
acaso, é o vinho mais velho que ainda existe em 
casco nesta empresa. Muitos generosos da 
Madeira, inexcedíveis nas várias vertentes de 
prova, impressionam muitas vezes mais pela 
concentração e explosão de aromas do que pela 
subtileza e elegância de prova. Este Bual 1920 é 
um destes vinhos onde a subtileza consegue 
superiorizar-se à concentração e potência. Estes 
são para mim os vinhos que mais me marcam a 
memória e tocam mais decididamente as 

minhas “campainhas do prazer”. O Blandy’s Bual 
30 Anos segue esta mesma mensagem, todo 
mais em delicadeza e suavidade do que em força 
e concentração, é um magnifi co generoso que só 
mesmo uma Ilha mágica, rodeada por inúmeros, 
imensuráveis e insondáveis mistérios 
atlânticos, consegue produzir. (JA)

Este tem 35 anos e inclui vinhos de 11 e 42 anos. 
Ligeiro na cor, delicado no aroma, todo em 
suavidade, bolo de mel, açúcar mascavado, mais 
seco do que o habitual. Final longo, especiado 
(canela, toque gengibre), com classe. (20%) 

Blandy’s Madeira Bual 30 anos 
Madeira Wine Company

José Maria da Fonseca Setúbal Moscatel Roxo 20 Anos
José Maria da Fonseca Vinhos

s

Um dos meus vinhos generosos de sempre é um 
Moscatel Superior desta casa. Isto apenas para 
informar que alguns Moscatéis (e muitos deles 
são da Bacalhôa Vinhos) conseguem medir forças 
com os melhores generosos de Porto e 
eventualmente, superá-los. Aqui se produzem 
alguns dos melhores generosos do mundo. É num 
sistema de canteiro, onde os vinhos sofrem uma 
estufagem lenta, ao longo de muitos anos, em 
barricas que preparam primeiro alguns dos bons 
whiskies deste mundo, que estagiam estas 
preciosidades. É uma pena, e uma cruel 

incógnita, estas autênticas relíquias em forma de 
vinho terem tão pouca rotação de mercado. Este, 
de 1985, sai a mercado 30 anos depois (enquanto 
o de 1983 saiu após 20 anos), mas não é por isso 
que não deixa de ser, novamente, um dos 
melhores generosos que provei até 2016. (JA)

Muito complexo. Fumados, leves  iodados, torta de 
laranja, amêndoa, noz, avelã, mel num fundo 
extremamente inesperado de caril. Na boca é todo 
concentração e poder, caramelo, laranja, iodo, 
embrulhados em muita frescura balsâmica. Final 
estrondoso de bom. (19,5%)

O Moscatel Roxo é uma casta curiosa. Resulta de 
uma mutação do moscatel do Douro mas foi em 
Setúbal que adquiriu fama e proveito. A casa José 
Maria da Fonseca pertence ao grupo restrito dos 
que não se conformaram com a provável extinção 
da casta e fi zeram um esforço de plantação que, 
agora se vê, valeu a pena. Ao envelhecer em casco 
o Roxo ganha uma subtileza e uma elegância que 
fazem dele um generoso de primeira grandeza a 
nível mundial. Este 20 Anos, idade em que atinge 
a plenitude das suas características, mostra todas 

as virtudes elevadas a um patamar de absoluta 
excelência, com uma tremenda qualidade. Foi dos 
vinhos que mais me impressionou durante 2016 e 
é um modelo inspirador para elevar o nome de 
Setúbal ainda mais alto. (JPM)

Concentrado na cor e nos aromas, com enorme 
riqueza e uma surpreendente austeridade, algo 
escuro e enigmático. Sugestões de café e iodo, ao 
lado das notas evolutivas que derivam do longo 
estágio em casco. Macio, muito harmonioso e 
especialmente longo. À beira da perfeição. (18%) 
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ESPUMANTES

ARGAU CUVÉE
IG Beira Atlântico Espumante 
branco
Casa dos Barbas
Revela a cor levemente rosada de 
um branco de uvas tintas, com 
aroma intenso e elegante, geleia 
de frutos, notas de biscoito. Bela 
presença de boca, citrino, com 
acidez fi na e vibrante a dar muita 
frescura. Difi cilmente esta marca 
poderia ter melhor estreia. (12%)

CAMPOLARGO
Bairrada Espumante Pinot 
Noir rosé 2013
Manuel dos Santos Campolargo
Bonita cor rosada, aroma elegante 
e delicado, com sugestões de 
framboesas, citrinos frescos, 
leves tostados de biscoito. Muito 
jovem ainda, mas já com bolha 
fi na e boca cremosa, longo e 
fi rme, é um espumante de muito 
bom nível, que aposta sobretudo 
na delicadeza e contenção. (12%) 

CONCEITO
Espumante Brut Nature 
branco 2013
Conceito Vinhos 
Feito a partir da casta austríaca 
Grüner Veltliner revela cor palha 
acentuada e aroma rico, intenso, 
misturando pêssego maduro, 
especiarias, avelãs, com leves 
fumados de barrica. Bela 
presença de boca, cremoso e 
encorpado mas com boa frescura 
ácida, fi nal seco e longo, uma 
proposta muito atractiva e 
original. (13%) 

HERDADE DO ROCIM 
Alentejo Espumante Brut 
Nature rosé 2014
Rocim
Aroma fresco, fruto vermelho 
vivo, leve brioche e tosta a dar 
complexidade. Prova de boca com 
muita força, pressão alta, bolha 
fi na, boa acidez, naturalmente 
muito seco, com nances de fruto 
vermelho e cereal. Um espumante 
para brilhar na mesa. (12,5%) 

A cada ano, temos de escolher os 30 gigantes entre os maiores, os Prémios de Excelência. A tarefa 
nunca foi fácil, mas está cada vez mais complicada… “Culpa” dos produtores portugueses, que, ano 
após ano, vão melhorando a qualidade dos seus vinhos. E é por isso que esta “guarda de honra” 
está cada vez mais numerosa: em 2013, foram 148; em 2014, o contingente subiu para 169; em 2015, 
somámos 192. Neste ano de 2016, seleccionámos 219 vinhos para este patamar de enorme 
qualidade. Boas notícias, tanto mais que estes néctares traçam o retrato de um grande país 
vitivinícola de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Com o Douro (37 vinhos) e o Alentejo (35) à cabeça, 
estão representadas todas as regiões e os mais variados estilos. Destaque, uma vez mais para os 
Açores, que, depois de se estrearem nesta lista em 2015 com um representante, inscrevem desta 
vez seis vinhos na lista dos melhores. 

Cada vez 
mais e melhores

vez seis vinhos na lista dos melhores.
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MESSIAS BLANC DE NOIRS
Baga-Bairrada Espumante 
Grande Reserva branco 2012
Soc. Agr. e Com. Vinhos Messias
Dentro da categoria Baga-
Bairrada esta parece ser uma 
proposta mais ambiciosa, já com 
algum estágio em cave, 
proporcionando um espumante 
complexo e profundo, com 
elegantes notas de frutos secos e 
biscoitos, bela cremosidade de 
boca, num conjunto muito 
harmonioso, fresco e persistente. 
(12%)

MONTE CASCAS ALTITUDE 
Távora-Varosa Espumante 
Reserva 2011
Casca Wines
75% Touriga Nacional e o resto 
Malvasia Fina. Fresco e subtil 
aroma, maçã e pera. Bolha fi na, 
bela mousse e pressão adequada. 
Seco, belíssima acidez mas tudo 
sem ser excessivo. Perfeito para 
entradas e aperitivos. Bela 
surpresa! (12,5%)

MURGANHEIRA BLANC DE 
NOIRS
Távora-Varosa Espumante 
Touriga Nacional branco 
2009
Soc. Agr. e Comercial do Varosa
Aroma suave e integrado, com 
notas de biscoito, frutos amarelos 
e citrinos muito harmonioso. 
Mousse cremosa, corpo robusto, 
acidez e ténue doçura muito bem 
ligadas, fi nal refrescante e guloso. 
(12,5%)

MURGANHEIRA CZAR GRAN 
CUVÉE
Távora-Varosa Espumante 
rosé 2010
Soc. Agr. e Comercial do Varosa
100% Pinot Noir. Salmonado na 
cor. Aroma muito focado, fresco e 
típico da casta, morango, delicado 
e fi no. Prova de boca com boa 
mousse, pressão alta, bolha 
média, elegante fi nal. Um rosé 
espumante gastronómico e muito 
bem acabado, todo em delicadeza 
no aroma e cheio de garra na 
boca. (14%)

MURGANHEIRA VINTAGE
Távora-Varosa Espumante 
branco 2007
Soc. Agr. e Comercial do Varosa
Cor levemente salmonada 
denotando a casta que o compõe 
- Pinot Noir. Nariz exótico, 
brioche, madeira, citrino maduro 
ao fundo. Bela mousse na boca, 
bolha média-fi na, muito sabor, 
nota convincente a madeira e 
muita complexidade, inclusive no 
fi nal. (13,5%)

QMF VIRGÍLIO DE SOUSA 
PARTICULAR
Bairrada Espumante branco 
2011
Quinta da Mata Fidalga 
O topo de gama deste produtor, 
feito com Chardonnay e Baga, é 
um espumante de bela presença 
aromática, lembrando biscoito, 
geleia de laranja, num registo 
bastante elegante. A leve evolução 
trouxe-lhe muita complexidade 
na boca (avelãs, maçã assada), 
tudo envolvido por excelente 
acidez e frescura. Longo, distinto, 
belíssimo espumante. (12,5%) 

QUINTA DA CALÇADA 
COLHEITA IMPERIAL
Reg. Minho Espumante 
Reserva branco
Agrimota 
Com Alvarinho (de vinha 
plantada no sopé do Marão) e 
Loureiro, é um espumante 
singular, de forte perfi l atlântico 
patente na enorme frescura, 
vibrante e limonada, aliada a um 
corpo cremoso e fi rme. Boca de 
grande nível e impacto, fi nal 
persistente e personalizado. 
Muito bem. (12,5%)
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QUINTA DAS BÁGEIRAS
Bairrada Espumante Super 
Reserva branco 2013
Mário Sérgio Alves Nuno
Está cada vez mais elegante este 
espumante bairradino, agora 
muito fi no no aroma, com 
apontamentos citrinos e de pão 
torrado. Corpo cheio aligeirado 
por fresca acidez, muito bom 
equilíbrio de boca, sofi sticado, 
sem nunca se afastar do estilo 
bem seco e sério que sempre o 
caracterizou. (13%)

RAVASQUEIRA 
Espumante Alentejano 
Alfrocheiro Grande Reserva 
Brut Nature 2012
Soc. Agr. D. Diniz
Cor acobreada, nariz penetrante, 
com bagas vermelhas discretas, 
tostados e um pouco de 
especiarias. Corpo fl exível, bolha 
média, algo espumosa, acidez 
viva, tudo integrado e refrescante, 
com fi nal herbáceo, vivaz. (11,5%)

REAL COMPANHIA VELHA 
Espumante Chardonnay / 
Pinot Noir branco 2013
Real Companhia Velha
3.000 garrafas. Uva proveniente 
da Quinta do Cidrô, e um ano 
sobre borras. Grande impacto no 
aroma, todo a lembrar 
Champagne, com nota de brioche 
a impor-se, pólvora, furtos secos, 
e perfi l salino. Fruto delicado na 
boca, polido mas com potência, 
cremoso e intenso. Muito 
sofi sticado. (11,5%)

REAL SENHOR
Espumante Blanc de Blancs 
Velha Reserva branco 2012
Sociedade dos Vinhos Borges
Muito fi no de aroma, com boas 
notas citrinas, leves notas de 
levedura, a mostrar uma prova de 
boca muito harmoniosa, fi no de 
aromas e acidez perfeita e com 
imensa capacidade para ser 
excelente aperitivo. (12%) 

SÃO DOMINGOS LOPO DE 
FREITAS
Bairrada Espumante branco 
2011
Caves do Solar de São 
Domingos
Nariz vibrante, com fl ores secas, 
sugestões de alperce, tudo num 
registo austero e reservado, mas 
com muita elegância. Mousse 
cremosa, acidez viva, bem 
integrada, fi nal elegante, com 
muito bom comprimento. (12%)

VÉRTICE CUVÉE
Douro Espumante branco
Vértice - Caves Transmontanas
O novo degorgement de 
Novembro de 2015 conferiu a este 
espumante um tom citrino e 
fresco, com bastantes 
apontamentos limonados que se 
conjugam muito bem com as 
notas avelanadas e a elegância e 
cremosidade de sempre. 
Complexo, fi no, vibrante, longo, 
muito distinto. (12,5%) 

VINHO VERDE 
MONÇÃO E 
MELGAÇO 

ANSELMO MENDES 
CURTIMENTA
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho branco 
2014
Anselmo Mendes Vinhos
Aroma elegante, com pera e 
citrino maduro, algum fl oral 
fresco, tostados da madeira e 
percepção de complexidade. 
Prova de boca cheia, acidez 
pronunciada, cremoso e 
texturado, com fi nal intenso e 
levemente picante. Um branco 
muito sério, que vai crescer em 
garrafa. (12,5%)
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DEU-LA-DEU
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho Reserva 
branco 2014
Adega Coop. Regional de 
Monção
Cor dourada, nota aromática de 
pêssego e laranja, intenso e 
sedutor no nariz. Na boca 
mantém uma postura muito 
nobre, fi no e complexo, com 
notas fumadas e algum mineral a 
acompanhar o fruto e uma textura 
fi níssima com remate seco fi nal. 
(12,5%)

DONA PATERNA
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho branco 
2015
Carlos Codesso
Afi nado no perfi l aromático de 
casta, muita frescura de fruto no 
aroma. Algum fl oral perfumado. 
Excelente acidez na boca, vivo, 
dinâmico, contudo leve e cheio de 
vida e persistência. Um branco de 
luxo. (13%)

EXPRESSÕES
Vinho Verde Monção e 
Melgaço branco 2014
Anselmo Mendes Vinhos
Um Alvarinho 100% que prefere 
comunicar mais a região do que a 
casta, ausente do rótulo. Muito 
delicado e elegante, um perfi l 
assente numa enorme 
mineralidade (lembra pedra 
molhada, sílex) a par de citrinos 
muito puros (limão, lima). 
Incisivo, com acidez fi rme e 
refrescante, muito longo, preciso, 
puro. (12,5%)

MUROS DE MELGAÇO
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho branco 
2015
Anselmo Mendes Vinhos
Este clássico revela nesta colheita 
um perfi l intensamente citrino, 
com apontamentos de lima, 
laranja, casca de limão. Muito 
puro e incisivo, quase crocante na 
sua fresca acidez, notas de pedra 
molhada, complexo e elegante no 
fi nal longo e vibrante. (12,5%) 

QM VINHAS VELHAS
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho branco 
2015
Quintas de Melgaço 
O vinho destaca-se pela sua 
elegância, pela fi nura da fruta 
citrina e pelas notas de ameixa e 
muito leve nota de fruto tropical 
que aqui lhe dá classe. Texturado 
e com excelente acidez, mostra-
se na boca complexo e de fi nal 
prolongado. 

REGUEIRO PRIMITIVO
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho branco 
2014
Quinta do Regueiro
Feito a partir das vinhas mais 
antigas da quinta, é um branco 
muito elegante, com aroma fi no e 
expressivo, muitas notas de 
tangerina e limão. A componente 
citrina mantém-se bem presente 
na boca, encorpada e envolvente, 
com acidez limonada no fi nal 
longo. (12,5%) 

SOALHEIRO PRIMEIRAS 
VINHAS
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho branco 
2015
Vinusoalleirus
O Primeiras Vinhas é sempre 
uma marca de referência mas na 
excelente vindima de 2015 atinge 
um patamar dos mais elevados: 
complexo e expressivo, com fruta 
de grande qualidade (laranja, 
tangerina, folha e fl or de 
limoeiro), corpo cheio, acidez 
muito equilibrada, é um belo 
Alvarinho que irá continuar a dar 
prazer ao longo de muitos anos. 
(13%)
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VALE DOS ARES LIMITED 
EDITION
Vinho Verde Monção e 
Melgaço Alvarinho branco 
2014
MQ Vinhos
Com fermentação em barrica, 
esta mostra-se muito bem 
integrada, com as muito leves 
notas fumadas amparando a fruta 
(laranja, tangerina, casca de 
citrinos). Muito bom volume de 
boca, com a fruta sempre muito 
expressiva, grande cremosidade 
compensada por generosa acidez 
e leves amargos a darem garra e 
persistência ao fi nal. Excelente 
estreia desta edição especial. 
(12,5%)

VINHO VERDE

APHROS 
Vinho Verde Loureiro branco 
2015
Aphros Wine 
Loureiro. Subtil aromaticamente, 
fl oral bonito, leve folha de louro, 
tentativamente mineral. Fresco e 
com óptima acidez na boca, leve 
mas sedoso, fi nal muito afi nado. 
Na linha das boas edições 
anteriores. (11,5%) 

ARÊGOS
Vinho Verde Avesso Grande 
Escolha branco 2015
Álvaro Monteiro Ribeiro
Muito apelativo de aroma, com 
recorte mineral e frutos cítricos 
(lima, laranja) de grande pureza. 
Franco e fi no, com muito bom 
equilíbrio entre fruta, corpo, 
acidez, perfeito exemplar desta 
casta nem sempre fácil de 
domesticar. Excelente preço para 
esta qualidade. (13%) 

AVELEDA RESERVA DA 
FAMÍLIA
Reg. Minho Alvarinho branco 
2014
Aveleda
Vinifi cado em barrica. Aroma 
com pêra, citrino maduro e 
levíssima madeira, tudo muito 
delicado e fresco. Prova de boca 
com acidez muito bem integrada, 

largo e vivo, meio corpo, vibrante. 
Muito equilibrado e fresco. (12%)

CAZAS NOVAS
Vinho Verde Avesso branco 
2015
Verde Pompa Vinhos
Redescoberta na última década, a 
casta Avesso tem vindo a dar 
origem a alguns dos mais 
interessantes brancos da região. 
É o caso deste vinho, ao mesmo 
tempo cheio e elegante, 
profundo, com notas de alperce e 
toranja, apontamentos minerais, 
e excelente frescura ácida no fi nal 
longo e limonado. (12,5%) 

COVELA EDIÇÃO NACIONAL
Vinho Verde Avesso branco 
2015
Lima & Smith
Vinha em zona de transição para o 
Douro. Muito fi no de aroma, 
elegância de fruta ao lado de notas 
de vegetal seco. Fácil de gostar, 
acidez ponderada, suave e muito 
organizado, é branco subtil e 
elegante. (12,5%)

QUINTA DA CALÇADA 
VINHAS VELHAS
Vinho Verde branco 2012
Agrimota
É um branco cheio de carácter, 
ainda jovem nas notas citrinas de 
muito boa qualidade, leves 
fumados e especiarias. Austero, 
crocante, vibrante, sério e 
impositivo no longo e refrescante 
fi nal. (12%)

QUINTA DA MASSORRA
Reg. Minho Reserva branco 
2014
Quinta da Massôrra 
Feito com a uva Arinto, tem a 
barrica menos presente que em 
colheitas anteriores, deixando 
surgir a fruta citrina muito pura e 
expressiva, a par de notas de 
pólvora e minerais, leves 
fumados. Vivo, limonado, muito 
longo e afi rmativo. Bela expressão 
da casta. (13%)
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QUINTA DE SAN JOANNE 
ESCOLHA
Vinho Verde branco 2014
Casa de Cello
Perfi l aromático radical, com 
fruto discreto, privilegiando 
notas a pederneira e fumados. Na 
boca sente-se um bonito fl oral 
maduro, algum mel, citrino 
também (toranja), fi nal de boca 
mineral, tudo com acidez em alta 
a dar alegria. (11,5%).

QUINTA DO AMEAL ESCOLHA 
Reg. Minho branco 2015
Quinta do Ameal 
Aroma muito fi no, leve vegetal 
seco, folha de louro, muita 
percepção de frescura. Prova de 
boca com bela acidez, novamente 
vegetal, alguma rugosidade 
refrescante, leve no corpo e no 
álcool, fi nal com sabor. Um 
branco todo em frescura e leveza. 
(11,5%)

QUINTA DO CRUZEIRO
Vinho Verde Reserva branco 
2013
Gonçalo Sousa Lopes
Aroma com média exuberância, 
fruta branca bonita, fl oral alegre, 
percepção de ligeira doçura com 
nota de pólen. Prova de boca a 
revelar boa evolução, perfi l 
delicado mas com acidez viva, 
directo na fruta e com amargos 
fi nais. Exótico e de grande 
qualidade. (13%)

SINGULAR
Vinho Verde branco 2015
A&D Wines
Aroma com média exuberância, 
fresco e vibrante, citrino maduro, 
apontamento vegetal refrescante, 
e leve percepção de madeira. 
Continua fresco na boca, acidez 
viva, perfi l seco mas com sabor 
persistente até ao fi nal. 
Interessante e muito polivalente. 
(13,5%)

DOURO

ABANDONADO
Douro tinto 2013
Alves de Sousa
Feito a partir de vinha velha, com 
cerca de 85 anos e mais de 25 
castas identifi cadas. Sente-se a 
idade da vinha na enorme riqueza 
e complexidade aromática, com 
um tom de eucalipto, bagas 
silvestres maceradas, arbusto, 
pimentas. Mostra perfi l bem mais 
elegante e fresco do que em 
colheitas anteriores, sem deixar 
de ser poderoso, intenso, muito 
personalizado, interminável. 
(14,5%) 

ALVES DE SOUSA RESERVA 
PESSOAL
Douro tinto 2007
Alves de Sousa
Tem excelente cor para a idade e 
aroma intenso profundo, com 
fruta de grande qualidade, 
sugestões de alcatrão, balsâmicos, 
num conjunto complexo e rico. 
Na boca sobressaem os taninos de 
seda, amoras maduras, num 
estilo concentrado mas muito 
fi no, sofi sticado e imponente. 
Delicioso. (14,5%)

BATUTA
Douro tinto 2014
Niepoort (Vinhos)
Nota terrosa no aroma, fruta 
vermelha com um estilo vivo e 
alegre, num estilo afastado da 
maioria dos tintos da região. 
Muito bem na boca, super 
elegante, rico e com bom perfi l. A 
aposta num tinto menos extraído 
foi aqui plenamente conseguida. 
(13%)

BOA-VISTA
Douro Reserva tinto 2013
Lima & Smith 
Grande delicadeza aromática, 
fruta vermelha muito fi na, muito 
elegante depois no corpo, prova 
fácil servida por taninos delicados 
e fi nal longo e muito bem 
proporcionado. Conjunto de 
elevado nível. (14%) 
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Foto: Moema Quinta 

CANAMEIRA
Douro Grande Reserva tinto 
2011
Quinta da Canameira
Uvas do Douro Superior. Aroma a 
denotar bonita evolução, bouquet 
complexo, fruto de bosque, 
madeira discreta. Prova de boca 
em linha, com subtileza e 
elegância, e tanino moldado pelo 
tempo. Um Douro com evolução 
clássica e pronto a dar prazer. 
(14,5%) 

CARM
Douro Grande Reserva tinto 
2013
CARM - Casa Agrícola Roboredo 
Madeira 
Sente-se no aroma a Touriga 
Nacional e a barrica, mostra-se 
vigoroso na fruta e no impacto 
olfactivo. Vigoroso na boca, notas 
de café e chocolate, estilo 
moderno, concentrado e rico, 
taninos sedosos, todo em volume 
e concentração. (14%) 

CASA BURMESTER 
Douro Touriga Nacional tinto 
2011 
Sogevinus Fine Wines
Muito conseguido e complexo, 
com fruta bonita e muito pura, 
tostados e minerais 
perfeitamente integrados, notas 
de vegetal seco. Enorme 
polimento de taninos, acidez bem 
equilibrada, muito afável, sereno 
e rico. (14,5%)

COMENDADOR DELFIM 
FERREIRA
Douro Grande Reserva tinto 
2011
Fracastel 
Concentrado na cor, aroma denso 
mas fi no, fruta de grande 
qualidade. Vivo e com fruta 
elegante na boca, austero e com 
taninos um pouco mais secos e a 
dizerem-nos que precisa de 
tempo, é vinho de guarda mas 
com grande potencial. (14,5%) 



R E V I S T A  D E  V I N H O S   F E V E R E I R O  2 0 1 7

122

os melhores do ano
CROCHET
Douro tinto 2014
Esteban & Tavares 
Muito elegante no conjunto, 
aroma subtil na fruta madura, 
polido nos taninos, prova de boca 
com muita fi nesse assente numa 
boa estrutrura. Servido por boa 
acidez, resulta com uma 
proporção perfeita entre os vários 
elementos. (14,5%)

CV
Douro branco 2015
Lemos & Van Zeller
Aroma de grande impacto, 
pederneira, fl ores brancas e 
madeira doce, percepção de 
intensidade e de complexidade. 
Muito boa acidez na boca, 
integrada. Conjunto muito fresco, 
apesar da evidente untuosidade e 
cremosidade. Um branco 
ostentoso, de grande impacto e 
sabor. (13,5%)

DUAS QUINTAS
Douro Reserva tinto 2014
Adriano Ramos Pinto
A fruta vermelha ressalta no 
nariz, com muito boa frescura de 
conjunto, barrica bem integrada. 
Na boca mostra um tanino muito 
fi no, sólido mas sem marcar em 
demasia. Resulta com bastante 
carácter e evidente potencial de 
longevidade. (15%)

DUORUM O. LEUCURA
Douro Reserva tinto 2011
Duorum Vinhos
Revela a grande qualidade da 
vindima no aroma fechado e 
austero, mas com fruto muito 
fi no, maduro e elegante. Conjuga 
na boca vigor e elegância, com 
grande polimento de taninos e 
fi nal longo e distinto. Muito 
jovem ainda, um tinto de guarda. 
(14%) 

FOZ TORTO VINHAS VELHAS
Douro tinto 2014
Foz Torto 
Boa densidade aromática, com 
perfi l de fruta madura e alguma 
tensão, tudo num registo fi no e 
muito polido, com a madeira 
muito bem integrada. Taninos 
muito fi nos foram a prova de 
boca, o vinho tem largura e muito 
carácter. A riqueza e concentração 
são servidas por rara elegância. 
(14,5%) 

MARITÁVORA
Douro Grande Reserva tinto 
2014
Maritávora
Bem atractivo no aroma, 
ambiente fl oral, boas as notas de 
madeira, químico, concentrado. 
Muito bem na boca, rico, taninos 
fi nos, acidez no ponto. Estilo vivo, 
cheio e com volume, numa linha 
que aposta muito no vigor do 
conjunto. (14,5%)

MIRABILIS
Douro Grande Reserva branco 
2015
Quinta Nova Nossa Senhora do 
Carmo
Aroma contido e focado, 
denotando grande classe, com 
citrinos maduros, madeira doce, 
ligeiro fruto exótico, e fundo com 
reminiscência mineral. Muito 
bem na boca, meio corpo sem 
cansar, perfi l seco, mas 
mantendo cremosidade, fi nal 
fi no e longo. Todo em delicadeza. 
(14%) 

MIRABILIS
Douro Grande Reserva tinto 
2013
Quinta Nova Nossa Senhora do 
Carmo
Terceira edição deste vinho. Só 
uvas da quinta, sem regras fi xas 
de castas. Aqui temos um tinto de 
grande polimento, requintado na 
fruta, perfeito na integração da 
barrica, com um grande desenho 
de boca, texturado, rico, 
sumptuoso. (14%) 
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MONTE MEÃO
Douro Touriga Nacional tinto 
2013
F. Olazabal & Filhos
Proveniente de uma parcela do 
Vale Meão com solo de granito, 
este é um Touriga muito singular, 
com aroma austero, onde as notas 
fl orais da casta aparecem 
subtilmente conjugadas com 
apontamentos minerais. Na boca 
persiste o perfi l de delicadeza e 
elegância, a par da solidez e 
profundidade típicas do Douro 
Superior. (14%) 

OBOÉ (RÓTULO PRETO)
Douro Grande Escolha tinto 
2011
CVD-Companhia dos Vinhos do 
Douro
Concentrado e rico, com a 
madeira muito bem integrada no 
conjunto aromático, a mostrar-se 
sisudo e ainda pouco falador. A 
mesma sensação na boca, é tinto 
algo extraído, mas sem nunca 
perder excelente equilíbrio de 
conjunto. (14%)

PASSADOURO
Douro Reserva tinto 2014
Quinta do Passadouro 
Algumas notas citrinas e de 
bergamota destacam-se no 
aroma, fl oral, com leve 
apontamento mineral que lhe dá 
muita complexidade. Polido e 
bastante fresco na boca, muito 
equilibrado e com a barrica bem 
integrada, resultando 
apimentado, luxuoso e elegante. 
(14%)

PASSAGEM
Douro Grande Reserva tinto 
2009
Quinta das Bandeiras Vinhos 
Um lote diferente, feito de 
selecção de barricas com mais 
austeridade e estrutura, mais 
Sousão que o habitual. Excelente 
compromisso entre evolução, 
fruta, cacau, enorme cremosidade 
de boca, textura acetinada, grande 
complexidade, no ponto perfeito, 
afi nadíssimo, perfumado e 
imponente. (14%) 

PINTAS
Douro tinto 2014
Wine & Soul 
Muito fl oral no nariz, notas de 
bergamota e frutos silvestres, 
resultando muito apelativo. Na 
boca tem um estilo afi rmativo e 
com bastante carácter, austero e 
com taninos fortes, ainda por 
domesticar e a pedirem mais 
algum tempo de garrafa. (14,5%)

PÓ DE POEIRA
Reg. Duriense branco 2015
Jorge Nobre Moreira
O perfi l citrino revela-se logo no 
nariz, perfumado com notas de 
fl or de laranjeira, folha de 
limoeiro, num registo elegante e 
muito atractivo. Bela presença de 
boca, com a fruta puríssima e 
muito refrescante, em nuances 
vincadamente citrinas de laranja 
e lima. Absolutamente delicioso 
no fi nal crocante e muito longo. 
(13%) 

POEIRA ÍMPAR
Reg. Duriense tinto 2009
Jorge Nobre Moreira
Touriga Nacional, Cabernet 
Sauvignon e Sousão. Aroma que 
começa fechado a pedir 
decantação. Fruto azul latente, 
fl oral ao fundo, perfi l austero com 
muita fi nura na defi nição do 
fruto. Prova de boca bastante 
fresca, tom seco e musculado, 
barrica quase imperceptível, 
saboroso e explosivo com fi nal 
em grande, muito impositivo. 
(14%)

QUANTA TERRA
Douro Grande Reserva tinto 
2013
Quanta Terra  
Concentrado na cor, ainda algo 
fechado no aroma e por isso mais 
químico, tenso e recolhido; no 
entanto mostra-se fi no e muito 
elegante na boca, acetinado, com 
textura macia e a dar grande 
classe ao conjunto. (13,5%)
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QUINTA DA LEDA
Douro tinto 2014
Sogrape Vinhos
No aroma e no sabor, sente-se 
que estamos perante um vinho de 
enorme precisão, tudo 
excelentemente proporcionado, 
defi nido na fruta vermelha e 
negra, polido nos taninos, 
aveludado no corpo. Sem arestas, 
um grande, grande tinto. (14%)

QUINTA DO COUQUINHO
Douro Reserva tinto 2013
Quinta do Couquinho  
Boa fruta vermelha sente-se no 
aroma, com estilo expansivo e 
algum vegetal seco, ambiente 
balsâmico. Macio, guloso e fácil 
na boca, muito atractivo, muito 
bem no perfi l. Um tinto de classe, 
seguramente muito consensual. 
(15%)

QUINTA DO CRASTO 
Douro Tinta Roriz tinto 2014
Quinta do Crasto
Fruto muito bonito e grande 
harmonia com a barrica são as 
notas principais num aroma 
luxuoso a madeiras exóticas. 
Prova de boca com excelentes 
taninos, saborosos mas fi rmes, 
corpo cheio, e fi nal já assinalável. 
(14,5%) 

QUINTA DO ISAAC 
Douro tinto 2013
Isaque Lages Paiva
Em processo de certifi cação 
biológica, vinha e vinho. Ainda 
bastante fechado no aroma, denso 
e químico na fruta negra, amoras 
e ameixas, tosta abundante. Perfi l 
sério na boca, taninos polidos, 
grande estrutura de conjunto. 
(14,5%) 

QUINTA DO NOVAL
Douro tinto 2014
Quinta do Noval
Notas evidentes de madeira nova 
no aroma, presença de fl ores e 
algum mentol, estilo directo de 
Touriga Nacional, aqui bem 
embrulhado em fruta. Bem 
interessante na boca, fresco, com 
barrica evidente mas 
sobressaindo um elegante tom 
silvestre. (13,5%)

QUINTA DO PÔPA 
HOMENAGEM
Douro tinto 2011
Quinta do Pôpa
Muito perfumado nas ervas do 
monte e fruta fresca, vermelha e 
silvestre. Notas de húmus, mas 
muito limpo e focado, ainda 
tostados da madeira. Corpo 
médio, estruturado, com taninos 
fi nos mas fi rmes, sério, a pedir 
comida à altura. (14,5%)

QUINTA DO PORTAL 
Douro Touriga Nacional tinto 
2013 
Soc. Quinta do Portal
Fruta preta e do bosque bem 
densa e madura, notas de terra 
seca, algumas especiarias 
discretas. Sólido e compacto, com 
taninos poderosos mas redondos, 
acidez integrada, fi nal seco, 
austero, seguro. (13,5%) 

QUINTA DO VALLADO
Douro Reserva branco 2015
Quinta do Vallado
Citrino maduro no aroma, leve 
madeira com fumados, minerais, 
aroma todo em elegância e 
contenção. Prova de boca viva e 
muito alegre, acidez presente e 
controlada, complexo e fi no. Um 
branco com muita ambição, 
desenhado num vector de 
frescura e jovialidade. (12,5%)

QUINTA DO VESÚVIO
Douro tinto 2014
Symington Family Estates 
Vinhos
Muito fl oral e fresco no aroma, 
sentindo-se a barrica muito bem 
integrada, ajudando à 
complexidade do conjunto. Muito 
acetinado na boca, com taninos 
de luxo, combinando-se aqui o 
vigor (que não pesa) com a fruta 
de grande qualidade e nobreza. 
(14,5%)
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QUINTA SEARA D’ ORDENS 
VINHAS VELHAS
Douro Reserva tinto 2012
Soc. Agr. Quinta Seara d’Ordens
Notas minerais, fi no na fruta 
madura com tonalidade 
vermelha. Boa prova de boca, 
taninos fi nos mas presentes, 
sugestões especiadas num 
equilíbrio de conjunto que é de 
salientar. Um tinto sedutor e bem 
trabalhado. (14%)

QUINTA VALE D. MARIA 
VINHA DA FRANCISCA
Douro tinto 2014
Lemos & Van Zeller
Impressiona desde logo no aroma 
pela qualidade da fruta vermelha 
madura, pelo carácter e 
complexidade. Com um perfi l 
algo afastado do padrão fruta/
barrica, revela notável polimento 
de taninos e equilíbrio geral, um 
tinto requintado, a mostrar classe 
pura. (14%)

SÍBIO 
Douro tinto 2014
Real Companhia Velha
Concentrado na cor mas muito 
fi no no aroma, a mostrar grande 
perfi l de fruta madura e densa, 
todo muito polido. É um tinto 
entusiasmante. Muito bem 
defi nido na boca, com alegria de 
frescura, com generosidade de 
fruta madura, tudo sem cansar. 
(13,5%)

TRÊS BAGOS 
Douro Grande Escolha Estágio 
Prolongado tinto 2005
Lavradores de Feitoria
Lançamento tardio. Passada uma 
década, o vinho apresenta-se 
muito bem aromaticamente, com 
evolução nobre salientando-se as 
notas licoradas e a bosque, tudo 
muito a ‘cheirar a Douro’. Prova 
de boca sedosa, frescura 
surpreendente para o ano quente, 
tanino domado, conjunto 
sofi sticado e fi nal longo. (13,5%) 

TRÁS-OS-MONTES

QUINTA DE ARCOSSÓ
Trás-os-Montes Reserva tinto 
2011
Quinta de Arcossó
Algum mato rasteiro num 
conjunto com muito especiaria e 
fruto sóbrio seguro, em segunda 
linha. Excelente estrutura na 
boca, taninos muito sólidos, bom 
corpo, frescura e mineralidade 
num tinto cheio de garra e sabor. 
(14%) 

VALLE PRADINHOS
Reg. Transmontano Reserva 
branco 2015
Casal de Valle Pradinhos
Aroma exuberante e exótico, 
líchias, melão, água de rosas, 
pêssego branco ao fundo. Muito 
bem na boca, com frescura, 
potência e acidez, algum citrino 
maduro também. Um vinho 
excêntrico e de garra, com muita 
qualidade. (13%)

VALLE PRADINHOS
Reg. Transmontano Reserva 
tinto 2007
Casal de Valle Pradinhos
As castas Cabernet Sauvignon e 
Tinta Amarela com que é feito 
dão-lhe um tom aromático mais 
vegetal mas muito atractivo. 
Amplo e envolvente na boca, com 
taninos fi rmes e perfi l austero, o 
tempo de garrafa deu-lhe 
complexidade e muita presença. 
(14,5%)

DÃO

ANTÓNIO MADEIRA VINHA 
DA SERRA
Dão tinto 2013
António José Madeira 
Notas vegetais e especiarias logo 
na frente, cacau, frutos pretos e 
do bosque, um lado químico. 
Cremoso, vivo, muito fresco e 
jovem, luminoso, cheio de força e 
vida, taninos domados, fi nal seco, 
austero, com imenso carácter e 
precisão. (13,5%) 
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os melhores do ano

CASA DA PASSARELLA O 
FUGITIVO VINHAS 
CENTENÁRIAS
Dão tinto 2013
Casa da Passarella
Vinha velha, lagar e estágio em 
barrica usada. Fruto encarnado 
bonito e fresco, groselhas e 
framboesas, pinheiro e turfa 
fresca. Prova de boca larga sem 
qualquer peso, vivo (quase leve) e 
muito saboroso, fruto defi nido e 
saboroso, todo elegante e 
gastronómico. Irresistível! (13%)

CASA DE SANTAR 
Dão Nobre tinto 2013
Soc. Agr. de Santar
Touriga Nacional, Alfrocheiro, 
Aragonês e Jaen. Frutos do 
bosque esbatidos, algumas notas 
de madeira, um pouco de couro e 
chocolate, ainda um pouco de 
barro. Fresco e aveludado, com 
grande harmonia na boca, 
taninos muito fi nos, fi nal 
sofi sticado e longo, com 
especiarias a dar complexidade. 
(14,5%)

CASA DE SANTAR VINHA 
DOS AMORES
Dão Touriga Nacional tinto 
2011
Soc. Agr. de Santar
O novo topo de gama da empresa 
assenta num perfi l clássico de 
Touriga do Dão, bem patente nas 

elegantes notas fl orais de violetas 
e na fruta silvestre muito pura e 
expressiva. O corpo é cheio mas o 
vinho exalta frescura e leveza, a 
fruta de grande qualidade sempre 
presente, a par de taninos 
sedosos e um tom geral de 
sofi sticação e classe. (14%)

DRUIDA
Dão Encruzado Reserva 
branco 2015
C2O
Feito de Encruzado, oriundo de 
uma vinha a 500 metros de 
altitude. Revela enorme 
complexidade e elegância, 
conjugando fruta (casca e polpa 
de laranja, tangerina) e 
mineralidade (quase se sente o 
aroma/sabor do granito), tudo 
com notável pureza e equilíbrio. A 
frescura de boca é perfeita, o 
vinho é encorpado mas leve, 
brilhante e sofi sticado. Precioso. 
(13%)

DRUIDA
Dão tinto 2013
C2O
Touriga Nacional (40%), Jaen 
(35%), Tinta Pinheira e 
Alfrocheiro, fermentadas em 
lagar com algum engaço. 
Entusiasma logo no aroma, 
austero, de recorte clássico, muita 
especiaria, caruma, leve fl oral, 
perfeita evolução. O sabor é 
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complexo, pleno de tensão e 
carácter, cereja e bagas silvestres, 
pimenta. Sedoso, sofi sticado, 
com muitas camadas de aromas e 
sabores, um Dão senhorial. 
(13,5%) 

LADEIRA DA SANTA
Dão Grande Reserva tinto 
2015
Ladeira da Santa
Com 80% de Touriga Nacional e 
20% de Alfrocheiro, mostra a 
valia destas duas grandes castas 
do Dão, com grande fi nura 
aromática, fruta silvestre muito 
pura e expressiva, fl ores do 
campo, caruma. Na boca é todo 
ele elegância, leveza e frescura, 
pleno de sabor, muito jovem 
ainda, com enorme potencial 
para crescer em garrafa. (13%)

PAÇO DOS CUNHAS DE 
SANTAR VINHA DO 
CONTADOR
Dão branco 2013
Paço de Santar - Vinhos do Dão
Encruzado, Malvasia-Fina e 
Cerceal. Aroma exuberante e 
cheio, líchias, ervas, madeira ao 
fundo. Prova de boca gorda, bem 
compensada por acidez viva, 
muito rico e generoso nas notas a 
barrica, e fi nal muito longo. Um 
vinho de grande impacto, para a 
meia-estação. (13,5%)

PEDRA CANCELA 
AMPLITUDE
Dão tinto 2013
Pedra Cancela - Vinhos do Dão 
Da vinha mais antiga da casa, com 
Touriga Nacional, Alfrocheiro e 
alguma Tinta Roriz. É um tinto 
que impressiona pelo tom 
contido e elegante, com fruto 
delicado muito bonito e puro, 
assente nas bagas silvestres. 
Sabor cheio, delicado mas 
afi rmativo, sempre orientado 
para a pureza e fi nura da fruta. 
Final muito longo e vibrante. 
(13,5%) 

PEDRA CANCELA
Dão Touriga Nacional tinto 
2013
Pedra Cancela - Vinhos do Dão 
O Touriga desta marca costuma 
ser um perfeito exemplar da 
casta, e este 2013 não foge à regra: 
fi no e elegante, perfumado sem 
ser exuberante, com fruta muito 
pura, nuances fl orais, taninos 
perfeitamente envolvidos pela 
estrutura do vinho, fresco, vivo, 
alegre, delicioso. (13%) 
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PEDRO & INÊS
Dão tinto 2012
Magnum Carlos Lucas Vinhos
Muito elegante no aroma, aqui a 
mostrar as virtudes fl orais da 
Touriga Nacional, com notas de 
violetas, com um leve toque 
citrino que lhe fi ca bem e torna a 
prova bem agradável. Fruta 
delicada na boca, Leve nota 
medicinal, a acidez perfeita 
confere-lhe a frescura necessária 
para ser um tinto de requinte, 
cheio de charme, com anos pela 
frente. (14%) 

PRIMUS
Dão branco 2015
Quinta da Pellada - Álvaro 
Castro
Aroma complexo, fl ores secas e 
fruta branca, tudo muito bonito e 
integrado. Meio corpo na boca, 
bela acidez, citrinos bonitos, 
perfi l mais seco que o nariz 
pressupunha, refrescante, 
intenso e viciante. Um branco 
claramente para a mesa, fresco e 
muito atraente. (13,5%)

QUINTA DA ALAMEDA
Dão Reserva branco 2015
Alameda de Santar
Muito bem no aroma, a mostrar 
fruta branca madura, boa ligação 
com a madeira e uma 
complexidade que decorre do 
estilo ainda algo fechado que 
apresenta. Bom volume de boca, 
com perfeita acidez que dá 
frescura e ajuda à classe de 
conjunto. (14%)

QUINTA DA FALORCA 
Dão Touriga Nacional tinto 
2011 
QVE - Soc. Agrícola de Silgueiros
Fruta escura, bem madura, notas 
de terra húmida, tostados, ligeiro 
mentolado. Muito fresco na boca, 
completo, com rugosidade 
vegetal, taninos domados, acidez 
refrescante, cremoso e sedutor 
até ao fi m. (14%) 

QUINTA DA FATA TALHÃO DO 
ALTO
Dão Touriga Nacional Grande 
Reserva tinto 2014
Quinta da Fata
Fumados e grafi te, com a fruta 
violeta típica da casta a afl orar 
logo depois. Elegante e focado, 
com acidez integrada, taninos 
polidos, textura aveludada, suaves 
notas de madeira, extremamente 
leve e equilibrado, fi nal super 
longo e suave. (13%)

QUINTA DAS MARIAS CUVÈE 
TT
Dão Reserva tinto 2014
Quinta das Marias - Peter Eckert 
Vinhos 
Aroma rico e complexo, excelente 
barrica de mão dada com frutos 
vermelhos e algum fumado de 
tabaco. Na boca é todo músculo, 
com taninos maduros e 
dinâmicos, frescura bem 
adequada num conjunto de 
guarda mas com excelente prova 
desde já. (14%)

QUINTA DE LEMOS 
Dão Touriga Nacional tinto 
2010 
Quinta de Lemos
Notas licoradas, frutas pretas, 
tostados e suaves fl orais com 
alguma sugestão de doçura. 
Bastante complexo na boca, com 
chocolate e cacau amargo, taninos 
sedosos, fi nal de muito bom 
porte. (14,5%) 

QUINTA DO PERDIGÃO 
Dão Touriga Nacional tinto 
2009 
Quinta do Perdigão
Escuro e denso, com leve toque de 
couro, madeira muito bem 
equilibrada com a fruta preta e 
uma nuance subtil de violetas e 
caril. Encorpado e envolvente, 
fresco e rugoso, muito 
equilibrado, sem concessões, 
ainda bem jovem, longo e focado. 
(14%) 
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QUINTA DO SOBRAL SANTAR 
Dão Touriga Nacional tinto 
2013 
Quinta do Sobral
Rebuçados de violetas, 
framboesas, alegre e efusivo, com 
bons tostados e minerais. Muito 
vivaz na boca, com acidez perfeita 
e textura suave, sofi sticado e 
prazeroso, com fi nal sério e 
longo. (14%) 

QUINTA DOS CARVALHAIS
Dão Encruzado branco 2015
Sogrape Vinhos
Aroma fi no, com minerais 
esmagados, citrinos elegantes, 
conjunto muito fresco e 
moderno. Prova de boca 
novamente em frescura sem 
perder elegância, acidez viva, 
perfi l equilibrado, meio corpo, 
citrinos amargos no fi nal. Perfi l 
muito gastronómico. (13%)

RIBEIRO SANTO 
Dão Touriga Nacional tinto 
2012 
Magnum Carlos Lucas Vinhos
Aroma muito complexo e denso, 
com minerais, fruta madura bem 
envolvida, tostados, muito 
texturado e harmonioso. Polido, 
fresco, com taninos muito 
delicados, fi nal longo, generoso e 
vivo. (13,5%) 

TEIXUGA
Dão branco 2013
Caminhos Cruzados
Feito de Encruzado, tem notas de 
barrica num primeiro impacto, 
tostados e fl ores brancas, citrinos 
perfumados, conjunto 
aromaticamente arrebatador. 
Prova de boca com acidez alta mas 
perfeitamente integrada, fl oral 
maduro, pêssego, alguma geleia, 
corpo cheio mas sem perder 
frescura. Final grandioso. (13,5%)
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VARANDA DA SERRA
Dão tinto 2013
Ares do Dão
Oriundo de vinha velha de 
encosta, a estreia em tinto desta 
marca é um belíssimo exemplar 
de Dão “clássico”, com aromas e 
sabores muito complexos e 
elegantes, onde a fruta silvestre se 
mistura com notas de caruma, 
vegetais secos, terra húmida, 
cogumelos. Revela um enorme 
equilíbrio, muita personalidade, 
carácter e sentido de “terroir”. 
Grande vinho. (13,5%)

VILLA OLIVEIRA
Dão Encruzado branco 2014
Casa da Passarella
Aromaticamente bonito, ervas 
provençais, madeira doce, fl oral 
maduro, leve sílex, percepção de 
complexidade. Prova de boca 
larga e intensa, salino e com 
óptima profundidade, fi nal 
elegante e em força. Na linha das 
anteriores edições, mas menos 
marcado pela barrica. (13%) 

BAIRRADA

ALIÁS 
Bairrada tinto 2013
V Puro
Aroma com cerejas, pimenta, 
minerais, barro, um pouco de 
tosta, elegante, intenso e 
complexo como um Barolo. Muito 
preciso na boca, com acidez 
fresca e taninos suaves, tem uma 
textura elegante e cremosa e um 
fi nal longo e envolvente. (13%)

CAMPOLARGO
Bairrada branco 2014
Manuel dos Santos Campolargo
Feito exclusivamente de Cercial, 
não tem o volume e envolvência 
do famoso 2011, mas mantém a 
fruta citrina de grande nível e 
muita fi nura e mineralidade, aqui 
num registo de enorme leveza. 
Fresquíssimo, delicado, crocante, 
um branco pleno de brilho e 
delicadeza. (11%) 

CAMPOLARGO C.C.
Bairrada tinto 2012
Manuel dos Santos Campolargo
Atrai de imediato pelo aroma 
perfumado e elegante, onde se 
combinam notas de vegetais 
frescos, bagas silvestres, 
pimentas. Envolvente e macio, 
com taninos polidos e acidez fi na, 
é um vinho que vale sobretudo 
pelo grande equilíbrio de 
conjunto, bebendo-se com muito 
prazer. (13,5%) 

FREI JOÃO
Bairrada Clássico branco 2015
Caves São João
O primeiro branco a ostentar a 
categoria Bairrada Clássico utiliza 
as uvas Cercial e Bical e mostra 
uma excelente presença 
aromática, com muitas notas 
citrinas que se juntam a sugestões 
de pêssego e especiarias. 
Impressiona pela enorme 
frescura de boca, com acidez viva 
e limonada mas sempre 
equilibrada. Leve, bastante 
elegante, está muito jovem ainda, 
tem tudo para crescer na garrafa. 
(12%)

GONÇALVES FARIA
IG Beira Atlântico branco 2013
Quinta de Baixo
Bical e alguma Maria Gomes. 
Aroma fumado e vegetal (louro 
seco), perfi l iodado e alguma fruta 
branca num aroma particular. 
Prova de boca mais citrina, acidez 
altiva, salgado muito original, de 
enorme aptidão gastronómica e 
com teor alcoólico muito pouco 
habitual. Muitíssimo elegante. 
(10,5%)

KOMPASSUS
Bairrada Reserva branco 2013
Kompassus Vinhos 
Feito com Arinto e Bical, 
mostra-se muito fi no e elegante 
de aroma, com o “terroir” a 
expressar-se nas notas minerais, 
com toques de erva fresca e 
especiarias. Ainda jovem, muita 
classe na boca ampla, 
fresquíssima, fruto citrino de 
grande qualidade, discretos 
fumados, fi nal muito longo e 
distinto. (13%) 
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KOMPASSUS
IG Beira Atlântico Alvarinho 
branco 2015
Kompassus Vinhos 
De uma vinha plantada em 2007, 
é a segunda edição deste 
Alvarinho bairradino, revelando-
se um vinho de grande pureza 
aromática (laranja, erva fresca, 
minerais) envolvida em delicados 
fumados. Rico e vibrante no 
sabor, com sugestões de maçã 
verde, leves amargos, muita 
delicadeza e elegância, especiado 
e muito longo. Um dos melhores 
exemplares da casta fora do seu 
“terroir” de origem. (13%) 

LUÍS PATO VINHA BARROSA
Bairrada tinto 2013
Luís Pato
Oriundo de uma vinha de Baga 
com 88 anos, revela uma cor 
aberta e aroma muito elegante e 
complexo, com destaque para as 
notas de terra húmida e pimenta. 
Impressiona pela fi nura de boca, 
com grande delicadeza a 

elegância, muito carácter e 
expressão de terroir. (13%)

LUÍS PATO VINHA PAN
Bairrada tinto 2012
Luís Pato
Feito unicamente de Baga, 
apresenta uma enorme pureza de 
fruta, com sugestões de frutos 
silvestres, a par de sugestões de 
fumo e especiarias. Muito 
profundo, complexo, com 
superior polimento de taninos no 
fi nal requintado e muito longo. 
(13%)

NOSSA CALCÁRIO
Bairrada Bical branco 2015
Filipa Pato & William Wouters
Flores brancas num aroma muito 
fi no e elegante, conjunto afi nado 
e irresistível. Na boca revela 
muita acidez e garra, meio-corpo, 
num estilo assumidamente leve e 
irrequieto, citrino ao fundo e fi nal 
em crescendo. Um vinho que vai 
crescer em garrafa. (12%)
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OUTRORA
Bairrada Clássico Baga tinto 
2012
V Puro
Muito boa presença de fruta 
fresca, numa versão de Baga 
diferente do habitual, cheio de 
elegância nas notas de cereja e 
terra fresca. Acidez elevada marca 
a prova mas dá-lhe muita 
frescura, a pureza da fruta 
compensa e equilibra o conjunto. 
Muito interessante, cheio de 
carácter, precisa de tempo em 
garrafa. (13,5%)

QUINTA DAS BÁGEIRAS AVÔ 
FAUSTO
Bairrada branco 2015
Mário Sérgio Alves Nuno
100% Maria Gomes. Mostra um 
perfi l aromático invulgar na casta, 
mineral, muito elegante, 
delicadíssimo, com notas de 
gengibre, citrinos maduros, fl or 
de laranjeira. Na boca sente-se 
uma grande complexidade e 
fi rmeza conferida por excelente 
acidez. Um branco distinto, pleno 
de delicadeza e fi nura. (13%)

QUINTA DAS BÁGEIRAS
Bairrada Garrafeira tinto 2011
Mário Sérgio Alves Nuno
Apontamentos vegetais e 
balsâmicos a par das notas de 
frutos silvestres macerados 
típicas da uva Baga. Sem ser super 
encorpado, tem volume mais do 
que sufi ciente para envolver os 
taninos sólidos, mantendo um 
registo austero e contido, 
complexo e distinto, cheio de 
personalidade. Longo, fi rme, 
clássico. (14%) 

QUINTA DE FOZ DE AROUCE
Reg. Beira Atlântico branco 
2014
Conde Foz de Arouce
Feito com a uva Cercial, mostra 
uma forte mineralidade no aroma 
elegante, a que se juntam notas 
citrinas, especiarias, vegetais 
frescos. Austero e sério na boca, 
encorpado e fi rme, puro e seco, é 
um branco de grande nível, ainda 
bastante jovem, com muitos anos 
pela frente. (13,5%)

TERROIR CANTANHEDE 2221
Bairrada tinto 2011
Adega de Cantanhede / Caves 
São João
Baga e Cabernet são uma mistura 
“explosiva”, mas na vindima de 
2011 tudo foi possível. O vinho 
espelha o melhor de cada casta, 
sem nenhuma se sobrepor, com 
fruta de grande qualidade, notas 
fumadas e taninos sólidos mas 
bem envolvidos pelo corpo 
poderoso, num conjunto 
profundo, complexo, rico, muito 
equilibrado, cheio de força e 
carácter. Para crescer em garrafa. 
(14%)

BEIRA INTERIOR

BEYRA SUPERIOR
Beira Interior tinto 2013 
Rui Roboredo Madeira Vinhos
Muito mineral, com fruta 
vermelha reservada, tostados 
integrados, especiarias, boa 
complexidade. Bonito e 
equilibrado, franco e rugoso, com 
vegetal pronunciado e uma secura 
fi nal que lhe dá muita seriedade. 
(14%)

BY RUI ROBOREDO MADEIRA
Beira Interior tinto 2014
Rui Roboredo Madeira Vinhos
Estagiado em carvalho 
americano, mostra aroma a fruta 
vermelha e especiarias, com os 
tostados discretos a aumentar a 
complexidade. Guloso e focado, 
fi rme e texturado, com longo 
fi nal, profundo e cheio de 
frescura sensual. (15%)

QUINTA DO CARDO
Beira Interior Síria Reserva 
branco 2014
Agro Cardo
Estágio parcial em barrica. Muito 
subtil e neutral no aroma, giz, 
enorme percepção de frescura e 
mineralidade, delicado e contido. 
Prova de boca quase cheia, com 
muita frescura e acidez 
refrescante. Final também em 
contenção, mas muito conseguido 
com deliciosas notas salgadas. 

(13%) 
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QUINTA DOS TERMOS VINHAS 
VELHAS
Beira Interior Reserva tinto 2013
Quinta dos Termos
Aroma fi no, boa presença da 
madeira e as notas da fruta madura 
(amora, ameixa vermelha) são 
muito atraentes. Excelente volume 
e estrutura de boca, taninos muito 
fi nos e fi nal muito prolongado. 
(13,5%)

LISBOA

3 AUTORES
Reg. Lisboa Grande Reserva 
tinto 2011
Vidigal Wines
Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga 
Nacional e Alicante Bouschet. São 
os apontamentos vegetais do 
Cabernet que aparecem em 
primeiro plano no aroma, surgindo 
depois a fruta madura, contida, a 
par de notas complexas de cacau e 
pimentas. Profundo e rico, com 
taninos sólidos, muita presença, 
um vinho jovem ainda, cheio de 

garra e muita vida pela frente. 
(14,5%)  

ADEGA MÃE TERROIR
Reg. Lisboa tinto 2012
AdegaMãe  
Touriga Nacional e Merlot. Revela o 
melhor das duas castas, num estilo 
profundo e sofi sticado, as notas 
fl orais da Touriga combinadas com 
as sugestões de cacau da Merlot. 
Corpo cheio, com taninos fi nos 
polidos pela barrica bem integrada, 
muita frescura, apontamentos de 
alcatrão, bagas silvestres, 
conjugando garra e elegância com 
grande harmonia. (14,5%) 

AURIUS 
Reg. Lisboa Touriga Nacional e 
Syrah tinto 2011 
José Bento dos Santos 
Nariz com tostados, tabaco, notas 
de fruta madura como ameixas, 
complexo e completo. Muito fresco 
na boca, com taninos fi rmes, 
harmonioso e vigoroso, com fi nal 
longo, fi rme e objectivo. (13,5%) 
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CASAL STA. MARIA 
Colares Ramisco tinto 2007
Château Sta. Maria
Aberto na cor, aroma de fruta 
madura, elegante e bem defi nido, 
taninos muito macios. Fez-lhe 
bem o estágio em barricas usadas, 
notas de musgo, de cogumelos 
aqui bem integradas com a 
madeira. Muito bem no conjunto. 
(12,3%)

CH BY CHOCAPALHA
Reg. Lisboa Touriga Nacional 
tinto 2013
Casa Agrícola das Mimosas
O clássico Touriga Nacional de 
Chocapalha mostra bem a casta 
no aroma intenso, elegantemente 
fl oral. Vibrante de fruto, que se 
sobrepõe aos fumados da barrica, 
com taninos bem envolvidos pela 
sólida estrutura, um tinto 
profundo, acetinado, pleno de 
sabor e frescura atlântica, cheio 
de brilho. (14%)

CHOCAPALHA VINHA MÃE
Reg. Lisboa tinto 2012
Casa Agrícola das Mimosas
Bela profundidade aromática, 
apontamentos de cacau, notas 
vegetais, fruta muito pura e 
atractiva, leve percepção de 
barrica de qualidade. Gordo e 
envolvente, mas sempre com 
muito boa frescura, fi nal longo e 
distinto. (14,5%)

EX AEQUO
Reg. Lisboa tinto 2012
José Bento dos Santos
Para já pouco falador no aroma, a 
mostrar boas notas químicas e 
fruta negra, muito sabor na boca, 
com fruta franca e um estilo 
muito convivial. Seguramente um 
tinto de amigos, generoso, 
complexo e rico. Como se quer a 
amizade. (14%) 

MONTE CASCAS
Colares Ramisco tinto 2011
Casca Wines
Feito com 50% de engaço e teve 
dois anos de estágio em barrica 
usada. Suave, s notas de fruta em 
calda, boas notas vegetais. 
Elegante na boca, acidez mais 
baixa, taninos presentes (ainda 

que fi nos). Bem também para a 
cave. (10,5%) 

MORGADO DE STA. 
CATHERINA
Bucelas Reserva branco 2014
Wine Ventures - Quinta da 
Romeira
100% Arinto. Notas delicadas a 
barrica, avelã e frutos secos, 
hortelã, conjunto de perfi l 
elegante e atractivo. Prova de boca 
com frescura, bela cremosidade, 
novamente uma nota de baunilha 
bem integrada, saboroso e 
personalizado no longo fi nal. 
(14%)

QUINTA DO BOIÇÃO
Reg. Lisboa Reserva tinto 
2010
Enoport United Wines
Syrah e Castelão. Desta 
combinação resulta um tinto 
austero, ainda um pouco fechado, 
com notas mais químicas, 
ameixas negras e chocolate 
amargo. A mesma sensação na 
boca, excelente no perfi l, sério 
mas bastante sedutor. (14%)

QUINTA DO GRADIL
Reg. Lisboa Tannat tinto 2014
Quinta do Gradil
Com 15% de Touriga Nacional e 12  
meses em barrica . Muito bem 
aromaticamente, fruto maduro 
bonito, balsâmico e mentolado, 
chocolate negro. Prova de boca 
larga, tanino forte mas 
cooperante, compacto e saboroso, 
mantendo frescura e vigor graças 
a óptima acidez. Claramente para 
a mesa. (14%)

QUINTA DO MONTE D’OIRO
Reg. Lisboa Reserva tinto 
2012
José Bento dos Santos 
Excelente na concentração 
porque está no ponto justo sem 
cair em excessos. Aroma denso e 
vivo, com fruta negra, especiarias 
e boas notas vegetais. Muito 
elegante na boca, taninos 
delicados, acidez refrescante. 
Classe evidente. (14%) 
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SYRAH 24 LIMITED EDITION
Reg. Lisboa tinto 2012
José Bento dos Santos 
Muito bem aromaticamente: 
tenso, fruto negro mas com 
também com percepção de 
frescura e minerais. Médio corpo, 
alegre, jovem e fresco, 
terminando com muito sabor. 
Uma bela edição deste vinho cada 
vez mais numa vertente de grande 
equilíbrio. (14%) 

VALE DA CAPUCHA
Reg. Lisboa branco 2012
Vale da Capucha 
Com Viosinho e Arinto, agradece 
a decantação para libertar os 
aromas minerais e mostrar fruta 
amarela contida e algumas 
resinas doces. Cremoso e 
texturado, muito subtil, redondo 
e com bom vigor, termina salino e 
frontal. (12,5%)

VALE DA MATA
Reg. Lisboa Reserva tinto 
2012
Rocim
Touriga Nacional e Roriz. Grande 
elegância aromática é a primeira 
impressão, com fruta fi na e muito 
requintada. A barrica está muito 
bem integrada, o vinho revela 
estrutura leve mas com muito boa 
complexidade de conjunto. 
(13,5%)

TEJO

1836
Do Tejo Fernão Pires Grande 
Reserva branco 2015
Companhia das Lezírias
Aroma focado, muito bonito, com 
fl oral doce, ervas do mato, 
especiarias, madeira discreta, 
mas a marcar presença. Muito 
compacto na boca, centro de boca 
preenchido, cremoso, acidez 
vincada, fi nal largo com alguma 
potência. Belo branco, com 
entrada directa no pódio dos 
melhores Fernão Pires do país! 
(12,5%) 

1836
Reg. Tejo Grande Reserva 
tinto 2014
Companhia das Lezírias
Vinha velha de Alicante Bouschet. 
Aroma intenso e profundo, com 
tostados da barrica de grande 
qualidade e nota a grafi te e 
balsâmicos evidentes (mas 
menos do que na anterior 
edição). Corpulento e cremoso na 
boca, está feito para durar mas 
acessível na prova desde já. (14%)

GRANDE TOURIGA
Do Tejo Touriga Nacional 
Grande Reserva tinto 2012
Casa Cadaval
Aroma intenso e capitoso, com 
boa profundidade, fl oral doce, 
muito especiado, barrica luxuosa. 
Prova de boca láctea, muito corpo 
e taninos ágeis, com garra e fi nal 
picante. Perfi l maduro, sem se 
notar o tempo em garrafa, com 
potencial evidente de evolução. 
(15%) 

MARQUESA DE ALORNA
Do Tejo Grande Reserva 
branco 2014
Quinta da Alorna Vinhos 
Aroma de pendor fl oral, barrica 
de qualidade a contribuir para um 
ambiente luxuoso e de meia-
estação. Muito bem na prova de 
boca, largo e potente, com acidez 
q.b., fi nal levemente glicerado a 
dar nota envolvente. Um branco 
de ambição. (13%) 

MARQUESA DE ALORNA
Do Tejo Grande Reserva tinto 
2012
Quinta da Alorna Vinhos 
Aroma exuberante e bonito, fl oral 
maduro, balsâmico, casca de 
citrinos também. Prova de boca 
saborosa, de perfi l lácteo e 
redondo, acidez no ponto e fi nal 
cremoso. Um tinto de grande 
nível, com enologia certeira. 
Pronto a beber e a agradar! (14%) 
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MYTHOS
Reg. Tejo tinto 2013
Casal da Coelheira
O topo de gama da casa, com 
Touriga Nacional, Touriga Franca e 
Cabernet, mantém o perfi l a que 
nos habituou, com os fumados da 
barrica em primeiro plano, 
seguindo-se a fruta bem madura. 
Bastante encorpado, a fruta 
sempre presente, balsâmicos e 
especiarias cortados pelas notas 
vegetais e pela acidez do Cabernet, 
que conferem muita garra e 
persistência ao conjunto. (14%) 

QUINTA DA LAPA 
HOMENAGEM 500 ANOS STA. 
TERESA D’ÁVILA
Do Tejo Reserva tinto 2013
Agrovia
Uma nota vegetal muito fresca 
perfumado por leve toque fl oral 
com frutos de groselha e 
framboesa bem maduro num 
fundo de rebuçado e cacau, taninos 
muitos macios, muito fruto, todo 
fácil e aveludado, com corpo fresco 
e muito sabor. (14%) 

TRIBUTO
Reg. Tejo tinto 2014
Rui Reguinga
Muito fruto jovem com barrica de 
boa qualidade bem doseada, ao 
lado de muita especiaria, pimenta 
preta e verde, alguma apara de 
lápis, conjunto cheio de nervo. Na 
boca é um portento de juventude, 
taninos fi nos e musculados, corpo 

sólido, fi nal longo capitoso. (15%) 

PENÍNSULA 
DE SETÚBAL

BERARDO RESERVA FAMILIAR
Reg. Península de Setúbal 
branco 2015
Bacalhôa Vinhos de Portugal
Greco di Tufo (casta italiana) e 
Alvarinho. Aroma exótico com 
citrino maduro mas também 
banana verde, perfi l tropical 
intenso mas com boa frescura. 
Prova de boca cheia, fruto maduro 
e alguma geleia, cremoso e 
saboroso, fi nal macio e longo. Um 
vinho de grande atracção. (14%)
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CASA ERMELINDA FREITAS
Reg. Península de Setúbal 
Petit Verdot tinto 2011
Casa Ermelinda Freitas 
Cheio de cor, intenso de aroma, 
com o perfi l vegetal da casta bem 
vincado, a par de frutos silvestres 
macerados, notas de fumo. 
Vigoroso, cheio, com leves 
amargos que lhe conferem 
vivacidade. Um tinto fi rme, sério, 
impressivo. (14%) 

CAVALO MALUCO
Reg. Península de Setúbal 
tinto 2011
José Mota Capitão
Tem 60% Touriga Franca, 30% de 
Touriga Nacional e 10% de Petit 
Verdot. Bom conjunto, com um 
perfi l fresco elegante, algo verde 
no bom sentido, fl oral e com boa 
estrutura. O Petit Verdot faz subir 
a acidez. Touriga Nacional em 
evidência, a conferir elegância e 
muito tom fl oral. Bela prova de 
boca, toda em elegância. (14%)

COMENDADOR COSTA
Reg. Península de Setúbal 
Baga Reserva Especial tinto 
2013
Resigon  
Aroma maduro, químico, 
poderoso e especiado, um vinho 
“arrasa-quarteirões”, com fruta 
preta e compotas. Espesso, 
canforado, com taninos macios e 
acidez bem integrada, fi nal 
explosivo, sempre em registo 
imponente. (13,5%)

COVA DA URSA
Reg. Península de Setúbal 
Chardonnay branco 2015
Bacalhôa Vinhos de Portugal
Fermentado em barrica, 
destaca-se o lado citrino dos 
aromas, sem evidência da 
madeira, algum vegetal verde a 
compor o aroma. A madeira 
arredondou a prova de boca, 
untuoso, macio mas muito fresco. 
Belo desenho da casta. (14%)

PERIQUITA SUPERYOR
Reg. Península de Setúbal 
tinto 2014
José Maria da Fonseca Vinhos 
Quase tudo vinhas velhas de 
Castelão. Um tinto de perfi l muito 
fresco, vibrante, 
surpreendentemente atlântico. A 
especiaria domina sobre o fruto 
vermelho e preto. Na boca é 
super-elegante, com taninos 
muito musculados mas tudo em 
fi nura e frescura. Fantástico fi nal 
num vinho muito jovem ainda, 
com tudo para crescer. (14%)

QUINTA DO PILOTO
Palmela Reserva tinto 2013
Quinta do Piloto 
Frutos do bosque, notas tostadas 
de madeira, mato seco e barro 
molhado. Denso e concentrado 
na boca, com notas amargas e 
taninos vivos e rugosos a pedir 
tempo em garrafa, termina seco, 
austero, intenso. (14%)

ALENTEJO

ADEGA DE BORBA
Alentejo Garrafeira tinto 2011
Adega de Borba
Aroma bonito a revelar boa 
evolução, fruto encarnado, 
compotas, nota de mato e a 
madeira seca ao fundo. Prova de 
boca fi na e alegre, conjunto com 
vivacidade e sabor, boa acidez, 
citrino maduro no fi nal elegante. 
Um perfi l clássico revisitado, 
pronto a beber com muito prazer. 
(14%)

CORTES DE CIMA 
Reg. Alentejano Touriga 
Nacional tinto 2014 
Cortes de Cima
Aroma com fl oral contido, notas 
balsâmicas, rico e concentrado, 
com fruta preta, minerais e 
tostados. Cremoso e fresco na 
boca, com textura de seda, 
elegante, delicado e muito 
sedutor. (14%)
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DONA MARIA 
Reg. Alentejano Touriga 
Nacional tinto 2013 
Júlio Bastos
Aroma com ervas aromáticas, 
frutos pretos, minerais, tostados, 
muito complexo e harmonioso. 
Cremoso na boca, encorpado, 
muito bem proporcionado, 
bonito, viscoso, longo e muito 
sedutor. (14,5%) 

DONA MARIA
Reg. Alentejano Petit Verdot 
tinto 2013
Júlio Bastos
Grande atracção aromática, com 
fruto muito vivo, notas fl orais e 
uma frescura desarmante. Muito 
elegante na boca, madeira muito 
bem integrada, taninos de 
fi ligrana, conjunto de requinte 
muito bem estruturado. (14,5%)

ESCULTOR
Reg. Alentejano tinto 2012
Soc. Agr. da Sossega
Trincadeira, Aragonez e Petit 
Verdot. Em linha com anteriores 
edições, no aroma fruto maduro, 
licorados, bombom de ginja, 
cacau fresco, pimentas, denota 
excelente evolução. Sedoso na 
boca, taninos domados, saboroso 
e sedutor, termina suave com leve 
doçura envolvente. (14,5%)

ESPORÃO 
Alentejo Reserva branco 2015
Esporão
Antão Vaz, Arinto e Roupeiro. 
Notas verdes no aroma, ervas 
secas, minerais esmagados, 
tangerina, óptima complexidade 
e muito original. Prova de boca 
equilibrada com as notas de 
barrica em harmonia, muito 
sabor e entrega, acidez 
harmoniosa e fi nal generoso e 
sofi sticado. (14%)
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ESSÊNCIA DO PESO
Alentejo tinto 2014
Sogrape Vinhos
Aroma de média exuberância, 
ligeiramente fechado, com o fruto 
maduro e barrica doce em boa 
harmonia. Cremoso na boca, 
perfi l jovem, pleno de sabor e 
garra, taninos sólidos e fi nal 
cheio de especiaria. Um tinto 
intenso, de grande pujança, que 
nesta fase jovem agradece 
decantação. (15%)  

FOLHA DO MEIO 
Reg. Alentejano Grande 
Reserva tinto 2011
Terrenus Veritae
Touriga Nacional, Syrah, Alicante 
Bouschet e Aragonez. Aroma com 
bela evolução, cacau fresco, café, e 
nota terrosa a dar complexidade. 
Tanino vivo na boca, guloso, mas 
sem perder frescura, graças a uma 
bela acidez. Um vinho com 
bastante carácter e garra. (14,5%)

FREIXO FAMILY COLLECTION
Reg. Alentejano tinto 2014
Herdade do Freixo
Touriga Nacional, Cabernet 
Sauvignon, Alicante Bouschet e 
Petit Verdot. Revela uma enorme 
profundidade aromática, num 
registo de grande elegância e 
equilíbrio, a fruta madura 
enquadrada por notas fumadas, 
vegetais e especiarias. 
Surpreende na boca pela 
excelente frescura ácida, que 
aliada a corpo cheio e taninos de 
seda resulta num vinho pleno de 
polimento e classe. (14,5%) 

GRANDE ROCIM
Alentejo Reserva tinto 2013
Rocim
Alicante Bouschet. Aroma 
levemente fechado, fruto negro, 
tostados, alcatrão e alcaçuz, 
percepção de extração e barrica. 
Muito fruto na boca, largo, com 
tanino sólido, alguma barrica e 
nota a carne. Grande porte e 
qualidade, tenso e jovem, a 
precisar de tempo. (15%)

HERDADE DAS SERVAS 
PARCELA V
Reg. Alentejano tinto 2011
Herdade das Servas - Serrano 
Mira
Vinha velha com castas 
misturadas. 12 meses em barricas 
e mais de 3 anos em garrafa. 
Aroma profundo, fruto bonito e 
complexo, notas licoradas a 
revelar muito boa evolução, 
grafi te e presença trufada. Prova 
de boca larga e macia, longo e 
surpreendentemente fresco, com 
fi nal especiado, saboroso, pronto 
a beber e a deliciar. (14,5%)

HERDADE DE SÃO MIGUEL 
PRIVATE COLLECTION
Reg. Alentejano tinto 2012
Casa Agr. Alexandre Relvas
Aragonez e Alicante Bouschet. 
Perfi l aromático moderno e 
bonito, fruto azul e silvestre, 
baunilha, lácteo, e com sugestões 
a café. Prova de boca com muito 
sabor, sumarento e de perfi l 
intenso, nota fl oral atraente, e 
balsâmicos ao fundo. Cheio de 
poder de atracção! (15%)

HERDADE DO ESPORÃO S
Alentejo Syrah tinto 2011
Esporão
Concentrado e rico, fruta negra, 
notas vegetais, algum chocolate 
amargo. Opulento na boca, a 
mesma sensação de fruta, com 
boa e controlada extracção, com 
volume e grande estrutura, a 
deixar excelente impressão fi nal. 
(14,5%)

HERDADE DO SOBROSO 
CELLAR SELECTION
Alentejo Antão Vaz e 
Alvarinho branco 2015
Soc. Agr. Herdade do Sobroso
O novo topo de gama branco 
desde produtor mostra aroma 
profundo e rico, com as notas 
fumadas da barrica de qualidade 
amparando a fruta, em nuances 
de pêssego e ananás. No sabor 
revela uma deliciosa 
cremosidade, com muito bom 
equilíbrio ácido e apontamentos 
de especiarias no fi nal 
refrescante, complexo e 
requintado. Belo vinho. (13%)
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HERDADE DOS GROUS 
MOON HARVESTED
Reg. Alentejano tinto 2013
Herdade dos Grous 
Com uvas de Alicante Bouschet 
vindimadas à noite, revela-se um 
vinho muito rico e profundo com 
notas de fruta bem madura 
(ameixas, amoras), sugestões de 
cacau e suaves fumados. Bastante 
encorpado, acetinado mas seco, 
muito sumarento e longo. 
(14,5%)

HERDADE GRANDE
Reg. Alentejano Grande 
Reserva tinto 2013
António Manuel Lança
Aroma subtil e num perfi l 
clássico, fruto vermelho, caruma, 
nota terrosa, leve tosta. Redondo 
e polido na boca, acidez 
moderada, tanino latente 
saboroso, denotando juventude e 
frescura. Personalizado, mantém 
algum perfi l tradicional e merece 
prova atenta. (14,5%)

HERDADE PAÇO DO CONDE 
WINEMAKERS SELECTION
Reg. Alentejano tinto 2011
Soc. Agr. Encosta do Guadiana
Aroma complexo, com o fruto 
encarnado em harmonia com 
notas a tabaco doce e ervas 
frescas, barrica discreta. Prova de 
boca muito calibrada, tanino 
maduro e saboroso, acidez 
mediana, lácteo mas com 
frescura, a denotar óptima 
evolução. Um tinto irresistível. 
(14,5%)

INCÓGNITO
Reg. Alentejano tinto 2012
Cortes de Cima
Syrah. Aroma capitoso, fruto 
maduro, leve vegetal atraente, 
alguma percepção de doçura 
frutada, num conjunto luxuoso. 
Prova de boca larga e cheia, 
saboroso e polido, com tanino 
fi xo bem desenhado, e boa 
profundidade. Termina guloso 
com nota a ginja e chocolate, 
revelando bela evolução. (14%)
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INEVITÁVEL
Reg. Alentejano tinto 2014
Casa de Santa Vitória
Cabernet Sauvignon e Baga. 
Aroma exótico, com alguma 
percepção de frescura, fruto 
encarnado, vegetal maduro, 
fl oral elegante e balsâmicos. 
Prova de boca leve e saborosa, 
muito afi nado, com carácter, 
fresco e gastronómico. Um 
alentejano sui generis, muito 
atraente. (14%)

JOSÉ DE SOUSA MAYOR
Reg. Alentejano tinto 2014
José Maria da Fonseca Vinhos 
Fermentado em ânforas de 
barro e estágio fi nal em barrica. 
Grand Noir e Trincadeira, com 
um pouco de Aragonez. Nariz 
subtil, silvestre, fruto 
vermelho, terra e barro, aroma 
irresistível do antigamente... 
Prova de boca com fruto fresco, 
taninos vivos, amargos fi nais, 
muito carácter, terrivelmente 
gastronômico. (14,5%) 

JÚLIO B. BASTOS
Alentejo Alicante Bouschet 
Grande Reserva tinto 2012
Júlio Bastos
Carnudo e cheio de matéria no 
aroma. O vegetal de lenho e 
algum carvalho casa 
impecavelmente com o fruto de 
amora, ameixa fresca e leve 
tabaco. Na boca tem vigorosos 
taninos, um lado vegetal que 
traz frescura e um fi nal muito 
longo e cheio de sabor. (14,5%) 

MALHADINHA
Reg. Alentejano branco 
2015
Herdade da Malhadinha Nova
Apontamentos vegetais no 
aroma, fruto fresco, fruto de 
polpa branca, muito complexo e 
com percepção de densidade. 
Cheio na boca, mas mantendo 
uma muito boa frescura de 
conjunto, cremoso, envolvente 
e saboroso, fi nal persistente. 
Conjuga da melhor forma 
intensidade e equilíbrio. (14%)

MARIAS DA MALHADINHA
Reg. Alentejano tinto 2013
Herdade da Malhadinha Nova
Aroma misterioso e subtil, 
fumados bonitos, leve nota 
mineral, fruto azul e barrica de 
grande qualidade. Prova de 
boca cheia, muito polido, 
madeira exótica, tanino 
maduro, muito boa fi xação de 
sabor, termina longo, amargo e 
picante, denotando óptima 
evolução. (14,5%)

MOUCHÃO
Alentejo tinto 2011
Vinhos da Cavaca Dourada
Alicante Bouschet. Aroma 
bonito, com fruto maduro 
(ameixa) mas também com 
notas a terra húmida, azeitona 
verde, e grafi te. Sumarento na 
prova de boca, intenso, corpo 
cheio e envolvente, muito 
saboroso e com belo fi nal, tudo 
a revelar excelente evolução. 
(14%)

MR PREMIUM
Reg. Alentejano branco 
2013
Sociedade Agrícola D. Diniz 
Grande complexidade 
aromática, assente em fruta 
branca madura mas com a 
tensão em nível alto, madeira 
bem inserida, tudo muito rico. 
Volumoso na boca, muito boa 
acidez, um branco de luxo, 
texturado e de fi nal longo. 
(12%) 

OUTEIRO
Reg. Alentejano tinto 2012
Terras de Alter
Aroma exótico, com fruto 
vermelho bonito, tabaco, 
bosque, e barrica doce ao fundo 
mas sem interferir com a fruta. 
Prova de boca em linha com o 
aroma, boa estrutura, polido e 
com frescura, taninos sedosos, 
fruto apelativo. Um tinto 
moderno e em grande forma, 
pronto a beber. (14,5%)
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PAULO LAUREANO 
SELECTIO
Alentejo Tinta Grossa tinto 
2013
Paulo Laureano Vinus
Muito fresco no aroma, 
abundantes notas verdes e 
vegetais, sugestões de mato e 
terra, com um fundo fl oral 
perfumado que resulta muito 
bem. Redondo e afi nado na 
boca, taninos polidos, 
envolvente e fi rme, com bela 
harmonia de conjunto e imenso 
carácter. Vai crescer em garrafa. 
(14%) 

PAULO LAUREANO 
SELECTIO 
Alentejo Vidigueira Touriga 
Nacional tinto 2013 
Paulo Laureano Vinus
Vegetal seco, terra enxuta, fruta 
preta, tostados, cinza, 
especiarias como caril. Fresco 
mas bem estruturado e 
vigoroso, com textura 
aveludada, muita garra, fi nal 
denso, longo, um tinto para a 
cave. (14%) 

PÊRA-MANCA
Alentejo branco 2014
Fundação Eugénio de 
Almeida
Antão Vaz e Arinto 
parcialmente fermentados em 
barrica. Aroma complexo, 
juntando as notas verdes com a 
fruta branca e uma leve nota 
fl oral. Gordo mas de textura 
aveludada na boca, acidez 
perfeita, fi nal longo. Muita 
classe. (13,5%) 

PRETA
Reg. Alentejano Grande 
Reserva tinto 2013
FitaPreta Vinhos 
Alicante Bouschet, Aragonez e 
um pouco de Baga. Intenso no 
aroma, com fruto encarnado, 
pimentão doce e pimenta preta, 
alguma grafi te e fundo mineral. 
Textura aveludada na boca, mas 
cheio de garra, tanino fi no e 
elegante, cheio de sabor no 
fi nal longo e apimentado. 
(15,5%)

QUINTA DO CARMO 
Reg. Alentejano Reserva 
tinto 2012
Bacalhôa Vinhos de Portugal
Alicante Bouschet, Cabernet 
Sauvignon e Syrah. Fruto negro, 
grafi te, chocolate, perfi l jovem 
e musculado, mas com bastante 
complexidade. Médio corpo na 
boca, muito sabor, tanino vivo 
mas fi no, muita especiaria, 
leves amargos fi nais a dar garra. 
Ainda vai crescer em garrafa. 
(14%)

SCALA SCOELI
Reg. Alentejo branco 2014
Fundação Eugénio de 
Almeida
Feito de Viosinho. Vegetal seco 
no aroma, leve fl or de 
laranjeira, percepção de 
frescura. Grande prova de boca, 
com acidez muito bem 
integrada, muito original e 
apelativo, cremoso mas 
expressivo na vertente frutada 
(fruto branco e de polpa), 
sempre em força e muito 
saboroso. (13%)
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TOURIGA NACIONAL 
DA PECEGUINA 
Reg. Alentejano Touriga 
Nacional tinto 2013 
Herdade da Malhadinha Nova
Contido, com a fruta preta e 
violeta a juntarem-se aos 
tostados, café e compotas. 
Cremoso, com bastante volume, 
taninos suaves e acidez fresca a 
darem um tom de sedução e suave 
rugosidade à prova. Belíssimo. 
(14%) 

TRICOT
Reg. Alentejano tinto 2014
Esteban & Tavares 
Misto de uvas de vinhas velhas de 
Portalegre e Touriga Nacional, 
este tinto alentejano está muito 
bem “ tricotado” pelas enólogas 
Susana Esteban e Sandra Tavares 
da Silva. O perfume frutado e 
fl oral da Touriga tem aqui um 
registo mais austero e alia-se às 
notas mais complexas de mato e 
terra da vinha velha, num 
conjunto de grande profundidade 
e presença, com taninos de seda, 
enorme equilíbrio, muito 
sedutor. (13,5%)

VINHAS DA IRA
Reg. Alentejano tinto 2011
Henrique Uva / Herdade da 
Mingorra
Vinhas velhas com predomínio de 
Alfrocheiro e Aragonez, e ainda 
Alicante Bouschet e Touriga 
Nacional. Aroma exuberante, 
denotando muito boa evolução, 
fruto encarnado, tosta, mato seco, 
notas licoradas. Meio corpo na 
boca, fresco e atraente, tanino de 
enorme qualidade e sabor, fruto e 
licor de capilé. (14%)

ALGARVE

BARRANCO LONGO
Reg. Algarve Petit Verdot 
Reserva tinto 2013
Quinta do Barranco Longo
Aroma que mistura fruto negro, 
vegetal seco, leve nota de couro. 
Surpreendentemente macio na 
boca, apesar da boca acidez e do 
tanino evidente, boa fi xação de 

sabor, tudo muito maduro e com 
fruto negro. Um Petit Verdot algo 
domesticado e muito agradável, 
pronto a beber! (14%)

BLUSH TÊTE DE CUVÉE
Reg. Algarve rosé 2015
Quinta do Barranco Longo
Cor rosa claro, com laivos de 
cinza. Muito subtil 
aromaticamente, percepção de 
frescura e linearidade, tudo a 
denotar delicadeza. Muito bem na 
boca, com sabor ligeiro mas fi xo, 
boa acidez e fi nal agradável. Um 
rosé ao estilo da Provence, todo 
em elegância e muito bem 
conseguido. (12%)

MARQUÊS DOS VALES 
Reg. Algarve Touriga Nacional 
tinto 2013 
Quinta dos Vales
Ligeira evolução, notas minerais, 
frutos pretos, violetas, 
bergamota, muito modelar no 
estilo. Elegante, fi no, com textura 
sedosa, taninos e acidez 
integrados, termina muito bem, 
elegante e sofi sticado. (13,5%)

AÇORES

CACARITA
Pico branco 2014
Adega “A Buraca”
Maioria Verdelho. Muito fi no de 
aroma. A fruta branca aqui é 
secundária, mostra mais chá de 
tília, resina salina e iodada, muito 
autêntico. Podemos pensar em 
mar com este vinho. Muito 
elegante e impressivo na boca, 
cheio de fi nura mineral, com 
longo e charmoso fi nal. (13%)

CZAR
Pico Licoroso Meio Doce 2009
Fortunato Garcia
Aroma rico e complexo de laranja, 
fruto seco, baunilha e iodo. Com 
apenas 19,4 gr de açúcar já dá 
uma prova mais redonda, ainda 
que se mantenha com um perfi l 
meio seco na boca, gordo e 
envolvente, com um fi nal 
longuíssimo. (18,5%)
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CZAR
Pico Licoroso Seco 2009
Fortunato Garcia
Vinha velha com Verdelho, 
Arinto e Terrantez. Mostra 
mel, marmelada, baunilha, 
noz, avelã, iodo e resina. 
Muito complexo e exótico. Na 
boca é desconcertante, seco 
(6 gr de açúcar residual), 
anguloso, capitoso e ardente, 
cheio e pleno de carácter e 
autenticidade. Excelente 
vinho. (20,1%)

FREI GIGANTE
Pico Garrafeira branco 
2011
Coop. Vitivinícola da Ilha do 
Pico
Excelente cor dourada 
esverdeada, notas fumadas, 
bastante terpénico, fruto 
delicado, complexo e cheio de 
finura. Na boca tem uma 
excelente textura macia, 
acídulo intenso estimulante, 
bom corpo, cheio de sabor e 
com final muito elegante. 
(13,5%)

TERRANTEZ DO PICO BY 
ANTÓNIO MAÇANITA
Pico Terrantez branco 2015
Azores Wine Company
Revela um lado de certo modo 
intrigante, muito mineral e 
salino, suave e ao mesmo 
tempo intenso no seu fruto de 
tendência cítrica. Excelente 
volume e frescura de boca, 
todo cristalino, crocante e 
profundo. (13%)

VERDELHO O ORIGINAL 
BY ANTÓNIO MAÇANITA
Pico Verdelho branco 2015
Azores Wine Company
Um aroma entre o cítrico e a 
tisana com nota resinosa 
muito elegante que traz um 
certo lado salino ao conjunto 
aromático. Acidez brilhante 
na prova de boca, incisiva, 
elegante, tudo contido, 
compacto e sereno num 
branco atlântico que se deixa 
devorar. (13%) 

SEM DO/IG

ANIMA L11
Vinho tinto 2011
José Mota Capitão
100% Sangiovese, é um clone 
de Brunello, a cor mais 
acastanhada deriva deste 
clone. Aroma muito fino, boa 
complexidade, fruta muito 
elegante, todo ele com 
carácter com um perfil bem 
conseguido. Muito bem na 
boca, tanino presente mas de 
grande classe, o estilo vem na 
continuidade dos anteriores, 
está um grande tinto. (13%)

DOMINÓ MONTE PRATAS
Vinho branco 2012
Vítor Hugo Claro
Várias castas. Aroma de 
pendor mineral, giz, fruto 
seco (avelã), num fundo de 
fruto de caroço. Bela acidez 
na boca, terroso e potente, 
com final de largo espectro. 
Muito interessante. (12%)

QUINTA DE LOUROSA 
VINHA DO AVÔ
Vinho Arinto branco
Quinta de Lourosa
Arinto, lote de 3 colheitas 
(sobretudo 2013, mas também 
2014 e 2015) com 
fermentação em barrica 
usada. Surpreendentemente 
jovem e austero, assente nas 
notas citrinas de lima e 
laranja, uma fina 
mineralidade a dar requinte. 
Com excelente frescura ácida, 
firme e sólido, precisa agora 
de tempo para crescer na 
garrafa e ganhar outra 
dimensão. (11,5%)
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VINHO DO PORTO

BARROS
Porto Tawny 20 Anos 
Sogevinus Fine Wines
Engarrafado em 2016. Muito 
fruto em calda, compota de 
ameixa seca, marmelada, fruta 
caramelizada, leve caixa de 
charuto com elegante tostado, 
vidrado/mineral. Todo corpo e 
untuosidade, doce, maduro, 
glicérico a forrar a boca de 
tawny. Um fi nal longo capitoso, 
morno e cheio de Douro. 
Imponente. (20%)

CALÉM
Porto Tawny 20 Anos 
Sogevinus Fine Wines
Engarrafado em 2016. Cor 
castanho dourado. Estilo 
complexo, leve e subtil, cheio 
de sofi sticação, fumados 
elegantes, frutos secos com 
baunilha cítrica. Na boca tem 
muita força e frescura, tarte de 
amêndoa, caramelizado 
torrado, bastante idóneo, 
encanta pela complexidade e 
fi nura de estilo. (20%)

FERREIRA DUQUE DE 
BRAGANÇA
Porto Tawny 20 Anos
Sogrape Vinhos 
Engarrafado em 2016. Cor 
dourada acastanhada, no aroma 
mostra leve torrado, fruta 
madura, fi gos secos, amêndoas 
e tâmaras sucrosas. Muito bem 
na boca, muito cremoso e 
acetinado, colando-se ao palato 
num encantador e harmonioso 
fi nal. (20%)

FONSECA GUIMARAENS
Porto Vintage 2013
Quinta and Vineyard Bottlers 
Notas especiadas de pimenta e 
canela, grande elegância de 
conjunto com uma prova de 
boca notável, sério mas com 
fruta atractiva, doce e muito 
sedutor. Um grande vintage, 
cheio de garra, gordo mas 
sofi sticado. (20%)

FRAGULHO 
Porto Tawny 20 Anos
Casa dos Lagares
Engarrafado em 2015. Castanho 
dourado com notas aromáticas 
que sugerem mais um vinho de 
40 anos que de 20. Muito 
vinagrinho, ranço iodado, 
complexidade, nozes, madeira 
velha caramelizada. Muita 
concentração na boca, um tom 
de essência, charuto, meloso, 
espesso, com fi nal muito 
marcado. Extremado, mas 
estimulante. (21,5%)

GRAHAM’S
Porto Tawny 20 Anos 
Symington Family Estates 
Vinhos
Engarrafado em 2016. Aroma 
profundo, mais do lado 
resinoso de esteva, algum 
licorado e cognac com leve nota 
cítrica de laranja, todo 
insinuante e conquistador. 
Muito equilibrado e elegante na 
boca, alguma secura a travar 
doçura, ervas secas aromáticas, 
leve tanino, fi nal a dar garra e 
muita fi nesse ao conjunto. 
(20%)

RAMOS PINTO 
QUINTA DO BOM RETIRO
Porto Vintage 2014
Adriano Ramos Pinto
Muito aromático, vegetal, 
químico junto com fl ores num 
aroma austero, amêndoa 
amarga, mais do lado tânico e 
seco. Na boca confi rma-se o 
tom sério, cheio de tanino e 
extracção e pleno de frescura e 
presença. Um Vintage austero, 
sisudo, fantástico. (19,5%).

ROZÈS
Porto Tawny 20 Anos
Rozès
Um tawny profundo, laranja 
confeitada, leve vinagrinho, 
fumado e tostado, muita patine 
e classe neste aroma. Amêndoa 
e amêndoa amarga, doce com 
leve amargo. Muito fi no na 
boca, cheio, fresco, complexo, 
fumado/torrado, alguma noz e 
mel com fi nal seco, doce e 
fumado. (20%)
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TAYLOR’S
Porto Tawny 20 Anos 
Quinta and Vineyard Bottlers
Engarrafado em 2016. Nozes 
com toque de café, leve nuance 
de cognac, caramelo, todo 
concentrado e com leve resina 
fresca e balsâmica. Muito bem 
na boca, laranja, algum tanino a 
dar leve secura, muito fruto 
seco, tostados, complexidade, 
longo, termina com alperce seco 
e ameixa caramelizada. (20%)

MADEIRA

BLANDY’S
Madeira Bual Vintage 1966
Madeira Wine Company
Carregado na cor, denso, 
enorme na concentração e 
riqueza de aromas, notas de 
casco velho, de aguardente, de 
frutos secos em torrefacção, 
fi nal muito longo mas com 
frescura, macio e a mostrar 
enorme classe. Um Madeira de 
luxo. (20%)

BLANDY’S
Madeira Terrantez Vintage 
1977
Madeira Wine Company
Novo engarrafamento, desta 
vez também noutros formatos. 
Muito rico, aroma a lembrar 
Cognac, grande complexidade 
com frutos secos e aromas de 
mar. Muito elegante na boca, é 
um Madeira enorme, que não 
se esquece. (21%)

HENRIQUES & HENRIQUES 
Madeira Terrantez 20 Anos
Henriques & Henriques 
-Vinhos
Caramelo, iodo, frutos secos, 
salino e especiado, com notas de 
caril. Delicado na boca, com bom 
volume, seco e com acidez 
expressiva, fi nal longo, complexo 
e cheio, vibrante. (20%)

RIBEIRO REAL LOTE 1
Madeira Sercial 20 Anos 
Vinhos Barbeito (Madeira)
Cor alaranjado translúcido. 
Aroma muito refi nado e subtil, 

com baunilha fresca, iodo, 
frutos amarelos em chutney 
salino. Cremoso, com bom 
volume, acidez alta mas muito 
bem integrada, secura 
amenizada pelo tom sóbrio, 
fi nal muito longo, sempre em 
delicadeza. (19,5%) 

RIBEIRO REAL
Madeira Tinta Negra 20 
Anos Lote 1 Meio Doce
Vinhos Barbeito (Madeira)
Um aroma bonito e resinoso, 
muito mel, noz, caramelo, 
casca de laranja, bastante 
iodado e salino. Muito leve de 
prova mas profundo ao mesmo 
tempo, cola-se ao copo e à 
boca, cheio de elegância e 
fi nura, muito fruto seco, algum 
bolo e fi nal interminável. 
(19%)

MOSCATEL 
DO DOURO

PORTAL
Moscatel do Douro Reserva 
2004
Soc. Quinta do Portal
Cor de mogno, muito atraente. 
O aroma assenta sobretudo nas 
notas fi nas de fruta madura, 
compotas de alperce, de 
ameixas. Muito elegante na 
boca, doçura contida a 
permitir que a acidez dê 
frescura ao vinho, tudo em 
bela harmonia. Um Moscatel 
delicado e muito afi nado. 
(18%)

SECRET SPOT CASCO VII
Moscatel do Douro 40 Anos
Secret Spot Wines 
Aroma muito complexo e rico, 
notas de vernizes e madeiras 
exóticas, abundantes notas 
citrinas e algum ranço. Macio, 
aveludado e de grande riqueza 
na boca, termina muito longo, 
a deixar um rasto doce em 
grande harmonia de conjunto. 
(18%)
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MOSCATEL 
DE SETÚBAL

ALAMBRE 
Moscatel de Setúbal 40 
Anos
José Maria da Fonseca 
Vinhos 
Carregado na cor, austero no 
aroma, boa fruta em calda, 
notas de vernizes e madeiras 
exóticas, caixa de charutos, 
grande riqueza e 
complexidade. Excelente o 
volume de boca, gordo, 
untuoso, bela acidez e fi nal 
muito longo. (18%) 

BACALHÔA 
Moscatel de Setúbal 
Superior 20 Anos 1996
Bacalhôa Vinhos de Portugal
Rico e opulento aroma. 
Fumados muito elegantes, 
fruto seco leve, balsâmico 
vinagrinho, fresco, especiado e 
vibrante. Na boca confi rma a 
opulência. Potente, elegante, 
cremoso, envolvente, uma 
bomba de sabor com tostados 
ricos de pastelaria e doces de 
laranja. Fenomenal. (19,5%)

BACALHÔA 
Moscatel de Setúbal 
Superior 2002
Bacalhôa Vinhos de Portugal
Magnifi ca surpresa. Muito 
terpeno a dar um fumado/
mineralizado complexo e 
profundo. Algum caramelo e 
baunilha, fl oral da casta, frutos 
secos. Excelente gordura na 
boca, rico, amplo, laranja e 
alcaçuz, excelente secura e 
melhor frescura a cortar a 
doçura. Longuíssimo e 
brilhante fi nal. (19%)

BACALHÔA 
Setúbal Moscatel Roxo 
Superior 20 Anos 1996
Bacalhôa Vinhos de Portugal
Desconcertante aroma. 
Casamento de Moscatel Roxo e 
mar? Concentrado e intenso. 
Além da laranja e dos frutos 
secos surge uma nota iodada de 
mar. Na boca esta nota ganha 

dimensão, à doçura junta-se 
um lado salgado, iodado, junto 
com laranja abaunilhada. 
Inesperado e desafi ante 
encontro. (19,5%)

J.M.S.
Moscatel de Setúbal 
Superior 1998
António Saramago
Muito rico aromaticamente, 
com enorme concentração de 
todos os elementos, das notas 
citrinas às sensações fl orais, 
dos fi gos às laranjas. Austero, 
fi no, com leve volátil a ajudar à 
complexidade. Final 
interminável. (19,5%) 

VENÂNCIO DA COSTA LIMA
Moscatel de Setúbal 
Superior 30 anos
Venâncio da Costa Lima 
Este vinho celebra o 
centenário da empresa. O 
vinho teve 25 anos de casco. 
Muito bonito na cor mogno, 
rico nos aromas citrinos 
confi tados, mel, couros velhos 
e compotas. Rico, untuoso, 
fresco na boca, fi nal muito 
longo. (19%) 

LICOROSO

MARTINS DA COSTA
Bairrada Abafado 1960
Caves São João
Feito a partir de uvas tintas, 
mostra uma cor aberta e aroma 
subtil e elegante, com 
sugestões de fi go seco, passas 
de uva, algum mel. Parece bem 
mais jovem do que a idade que 
tem (passou apenas 10 anos em 
madeira, e mais de 3 décadas 
em cubas de cimento…), com 
menos concentração do que o 
esperado, mas compensa em 
leveza e delicadeza. Final 
muito suave, equilibrado e 
fi no. Um licoroso velho 
diferente do habitual. (15%)
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AGUARDENTES

ADEGA VELHA XO 30 ANOS
Vinho Verde Aguardente 
Vínica 
Aveleda
Aroma sublime, com notas de 
fruta cristalizada, especiaria, 
enorme complexidade. Sedosa 
mas ao mesmo tempo 
explosiva na boca, com a 
madeira em dose certa, revela 
uma proporção absolutamente 
notável. Produto de grande luxo. 
(40%)

ALIANÇA XO 40 ANOS
Aguardente Vínica Velha 
Aliança Vinhos de Portugal
Muito complexa no aroma 
profundo, notas de tabaco, 
madeira tostada, balsâmicos e 
madeiras exóticas. Boca muito 
macia, quase licorada, lembrando 
alguns whiskies velhos. 
Cremosidade de grande classe. 
Final muito longo, macio e 
cativante. (40%)

CAVES S. JOÃO 94 ANOS DE 
HISTÓRIA
Bairrada Aguardente Vínica 
Velhíssima 1965
Caves São João
Escura na cor, com laivos 
esverdeados. Extremamente 
exótica no aroma, caril, avelãs, 

notas balsâmicas, a lembrar quase 
um Madeira. Na boca explode de 
sabor e estrutura, bem seca, mas 
com suave toque amendoado. 
Exotismo e classe pura. 
Luxuriante. (41%)

MAGISTRA
Lourinhã Aguardente Vínica 
Esporão
Macia, untuosa, com um 
acabamento muito luxuoso na 
qualidade e profundidade. Temos 
aqui uma aguardente cheia no 
corpo e estrutura, com excelente 
equilíbrio e polimento, muita 
classe no fi nal persistente. 
(40,5%)

QUINTA DO GRADIL
Aguardente Vínica Extra Old
Quinta do Gradil
Destilada em 1970, esteve mais de 
40 anos em toneis de carvalho 
francês e português. Muito fi na de 
aroma, com imensa classe nas 
notas de fruta em calda e frutos 
secos (avelã) e no longo fi nal. 
Grande equilíbrio na boca, fi na e 
muito apelativa no estilo. (38,5%) 
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os melhores do ano

Na edição dos Prémios do ano passado, escrevíamos que as notícias eram “cada vez melhores 
para os consumidores”. Isto porque o número de selos Boa Compra atribuídos pela Revista de Vinhos 
tinha alcançado um número recorde: 765. O balanço de 2016 pulveriza esta marca, com 945 selos. 
Faz-se cada vez melhor vinho em Portugal a preços simpáticos.

AS MELHORES 
COMPRAS DE 2016

O selo Boa Compra é atribuído pelo painel de provadores 
da Revista de Vinhos (RV) quando um vinho atinge deter-
minada pontuação dentro de um escalão de preço. Ou seja, 
quando a qualidade do que está no copo justifi ca – e muito! 
– o dinheiro que se paga pela garrafa. É um indicador pre-
cioso da relação qualidade/preço, que muitos produtores 
fazem questão de realçar, colocando o dístico nos seus ró-
tulos.
A avaliação qualitativa dos vinhos, que na RV é feita numa 
escala de 0 a 20 com meios pontos, refl ecte, naturalmente, 
o investimento feito pelos produtores, na vinha e na adega. 
As notas mais altas serão, naturalmente, atribuídas a vinhos 
nos escalões de preço mais elevados, não porque são caros, 
mas porque são os melhores. Para o cidadão comum, no 
entanto, a maior parte desses néctares fi ca fora do alcance 
das suas bolsas. Resta sonhar. E procurar as melhores op-
ções entre os preços mais moderados. A boa notícia é que 
nesse campo há muito por onde escolher.
Em 2016, o painel de provadores da RV (constituído por 
João Afonso, João Paulo Martins, Luis Antunes, Luís Lopes 
e Nuno de Oliveira Garcia) encontrou 945 vinhos merece-
dores do selo Boa Compra. Isto representa uma subida ful-
minante em relação aos 765 atribuídos em 2015, aceleran-
do o movimento ascende nte que marca os últimos cinco 
anos: foram 376 selos em 2012, 494 em 2013, 625 em 2014. 
Esta tendência simboliza bem o esforço dos produtores, 
apostados em aprimorar cada vez mais a qualidade dos seus 
vinhos, sem que isso se refl icta obrigatoriamente no bolso 
do consumidor.

UM TERÇO A BOM PREÇO

Com 2658 vinhos e aguardentes provados em 2016 (um 
número que também é recorde) e um total de 945 selos Boa 

Compra, o balanço fi nal aponta para uma percentagem de 
35,55 por cento. Ou seja, mais de uma em cada três amos-
tras enviadas para o nosso painel atingiu um nível qualita-
tivo elevado para o seu patamar de preço. Um número se-
melhante ao registado em 2015.
Por regiões, destaque os Verdes, os Verdes Alvarinho e a 
Península de Setúbal, denominações que “elegem” metade 
dos seus representantes para o patamar Boa Compra. Tal 
como estas três (os Verdes com 50% em 106 amostras; a 
Península de Setúbal com 49,61% em 129 vinhos; os Ver-
des Alvarinho com 49,45% em 77 provas), também a região 
Távora-Varosa chega aos 50%, mas, neste caso, numa amos-
tra residual (um vinho em dois provados). 
Em algumas regiões notou-se um ajustamento dos preços. 
Por exemplo, a percentagem de vinhos Moscatel de Setúbal 
a garantir o selo Boa Compra passou de 78,6% em 2015 para 
40,62% no ano passado. Como a qualidade, nitidamente, 
não baixou, terá sido no outro prato da balança que se re-
gistam as alterações… Os vinhos da Beira Interior também 
fugiram um pouco mais ao bolso do consumidor (46,9% 
em 2015; “apenas” 30,3% em 2016), o mesmo sucedendo 
com os de Trás-os-Montes (de 42,5% para 37,04%). Outra 
quebra signifi cativa registou-se no Vinho do Porto, que só 
qualifi ca 19,5% dos seus representantes como Boa Com-
pra, contra os 34,9% de 2015. 
Mas as boas notícias dominam o horizonte. As duas regiões-
-bandeira de Portugal, o Alentejo e o Douro, melhoram a 
sua performance neste capítulo (o Douro dois por cento, 
para 28,23; o Alentejo quatro por cento, para 39,88). A Pe-
nínsula de Setúbal passa de 36,3 para 49,61 e os espuman-
tes progridem de 29,3% para 38,26%. 
Açores e Madeira são as únicas regiões que não alcançaram 
selos Boa Compra.
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Que continente mais contribuiu para estabelecer no mundo 
o conhecimento e a cultura do vinho? A resposta é fácil: a Europa. 

Que continente detém os países com maior consumo per capita de vinho? 
A Europa, com 14 países na lista dos 15 maiores do mundo! 

Em que continente estão os países com maior área de vinha? Pois claro, a Europa. 
E ondes estão os 3 países que mais vinho produzem? Na Europa.

Contudo, no ranking das 10 marcas de vinho que mais vendem a nível mundial, 
nenhuma é europeia. E esta, hem?

Os maiores 

em vendas

TEXTO António Falcão  *  FOTOS Cortesia dos produtores

S deremos dizer que estas duas marcas combinadas produzem o 
equivalente a cerca de metade de toda a produção nacional de 
vinho! Mais uma curiosidade: o maior produtor português, a 
Sogrape, em todas as regiões do país e levando ainda em conta 
os seus projectos na Argentina, Chile, Espanha e Nova Zelân-
dia, em todas as marcas, terá vendido em 2014 o equivalente 
a mais de 76 milhões de garrafas.

MERCADOS INTERNOS E MERCADOS GLOBAIS
Qual é a explicação para não haver uma única marca europeia 
neste ranking? Por um lado temos que ver, logo à partida, a di-
mensão do país. Com uma população de mais de 300 milhões 
de pessoas, os Estados Unidos (com 4 marcas nos 5 primei-
ros) registam crescimentos regulares no consumo de vinho 
per capita desde há vários anos (10,42 litros por americano 
em 2012). O caso da Austrália é completamente diferente: 
na população (‘apenas’ 22 milhões) e no consumo (24 litros 

Surpreendido? Veja agora se conhece estas marcas: Barefoot, 
Gallo, Sutter Home ou Hardys. São algumas das marcas no top 
10 mundial, de acordo com estimativas da revista “Drinks Bu-
siness”, combinando valores fornecidos pelas marcas e por 
estimativas da indústria vínica.
Algumas destas marcas são quase desconhecidas do enófi lo 
português porque têm os seus mercados-alvo noutros paí-
ses. Especialmente o americano, que é, desde 2014, o maior 
do mundo, ultrapassando a França. Nesse ano, os americanos 
absorveram 2,91 mil milhões de litros de vinho, o equivalente 
a quase cinco vezes o total da produção nacional portuguesa 
no mesmo ano (620 milhões de litros)! Mas afi nal estamos a 
falar de quanto vinho? Pois bem, apenas duas marcas da E&J 
Gallo Winery – a Barefoot e a Gallo, as duas primeiras do ‘top 
10’  – lançaram para o mercado, respectivamente, 216 milhões 
e 174 milhões de garrafas de vinho. Numa só empresa produ-
tora e num só ano! Para fi carmos com uma melhor ideia, po-

NO MUNDO NO VINHO
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per capita em 2012, o dobro dos EUA mas metade de Portugal). 
O que ambos os países têm em comum é a estrutura empresa-
rial, onde há empreendorismo (e fi nanciamento) para formar 
empresas de grande dimensão e abastecer o gigantesco mer-
cado interno. Na Austrália também se trabalha para o merca-
do interno mas, sobretudo, para o externo. No ano passado a 
Austrália exportou cerca de 700 milhões de litros de vinho, 
mais do que a produção total de Portugal. Não espanta assim 
que sejam estes os dois países que possuem maior número de 
marcas no top 10 mundial de vendas.

 O único ‘intruso’ nesta lista é a chilena Concha y Toro, a maior 
em área de vinha no mundo, com cerca de 11.000 hectares, 
distribuídas por Chile (a maioria), Argentina e EUA. A marca 
Casillero del Diablo (a mais conhecida da empresa) é exportada 
para mais de uma centena de países. Já agora, qual é o produtor 
que tem a segunda maior área de vinha própria? É a australiana 
Treasury Wine Estates (detentora da marca Lindeman’s) com 
menos de 11.000 hectares, em quatro países (Austrália, EUA, 
Nova Zelândia e Itália). A Lindeman’s, já agora, também está no 
top 10 mundial dos maiores produtores…

As duas maiores marcas americanas representam o equivalente 
a metade de toda a produção portuguesa de vinho!

A perder de vista: uma das vinhas da EJ Gallo, na Califórnia. A empresa possui mais de 9.300 hectares de vinha neste estado americano.
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Marca Produção estimada de garrafas em 2014 (milhões)

1. Barefoot (E&J Gallo Winery, EUA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

2. Gallo (E&J Gallo Winery, EUA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

3. Concha y Toro (Concha y Toro, Chile)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

4. Robert Mondavi (Constellation Brands, EUA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5. Sutter Home (Trinchero Family Estates, EUA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

6. Yellow Tail (Casella Wines, Austrália) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

7. Hardys (Accolade Wines, Austrália) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

8. Lindeman’s (Treasury Wine Estates, Austrália) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

9. Beringer (Treasury Wine Estates, EUA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

10. Jacob’s Creek (Pernod Ricard Winemakers, Austrália) . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Nota: estes valores baseiam-se numa combinação de valores fornecidos 

pelas marcas e por estimativas da indústria vínica.

As marcas que mais vendem no mundo.................

A Concha y Toro é o 
produtor com maior 
área de vinha no 
mundo, com cerca de 
11.000 hectares, a 
maioria no Chile

OS PAÍSES MAIORES PRODUTORES
Uma curiosidade fi nal: apesar de terem as mais poderosas empre-
sas produtoras, nem Estados Unidos (4º no mundo) nem Austrália 
(6º) estão na lista dos três países que mais vinho produzem. O topo 
do ranking de 2014 é ocupado por França, Itália e Espanha, que, 
mesmo assim, têm registado quebras regulares desde 2000. Tal 
como, aliás, todos os outros países europeus, Portugal incluído. O 
nosso país ocupa o 11º lugar no mundo da produção mundial. Em 

contrapartida, todos os maiores produtores extra-europeus têm 
aumentado a produção desde o início do século: Estados Unidos 
(5%), Argentina (21%), Austrália (56%), China (12%), África do 
Sul (64%) e Chile (50%). A única excepção é o Brasil (14º produtor 
mundial), que desceu 23% a produção desde 2000.
Resumindo, o “Velho Mundo” está a produzir cada vez menos en-
quanto o Novo Mundo produz cada vez mais. Os próximos anos 
prometem….

Gigantesco: uma das vinhas da Concha y Toro, no Chile (em cima, à esquerda) e outra da EJ Gallo. Estas duas empresas são das que 
maiores áreas de vinha possuem a nível mundial. Em baixo pode ver parte da adega da EJ Gallo, provavelmente a maior do planeta.
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CONSUMO PER CAPITA DE VINHO: 
PORTUGAL EM SEXTO LUGAR
Já vimos que as marcas que mais vendem estão fora da Europa. 
O “velho continente”, por outro lado, é onde mais se bebe vi-
nho. De longe! Segundo estatísticas de 2015, entre as 15 nações 
com maior consumo de vinho per capita, a Europa tem 14! Só o 
Uruguai entra nesta lista. Os números vêm do The Wine Institute 
(www.wineinstitute.org) e mostram bem que são os europeus os 
grandes consumidores de vinho. Neste ranking, os portugueses 
estão em 6º lugar, a seguir ao Vaticano, Andorra, França, Croácia 
e Eslovénia. Em 2015, e em média, um português bebeu 41,74 
litros de vinho. Em França, esse consumo médio foi um pouco 
mais elevado: 42,51 litros. No entanto, o campeão será a Cidade-
-Estado do Vaticano: 54,26 litros por cabeça e por ano. Surpre-
so? É verdade que a religião católica sempre teve uma relação 
estreita com o vinho mas existem várias explicações para isto, a 
começar no facto de que o vinho no Vaticano é mais barato (me-
nos impostos) do que em Roma. Parece assim mais que possível 
que uma boa parte dos visitantes (milhares) comprem vinho no 
Vaticano para consumir em Roma e outros locais de Itália. Uma 
situação semelhante pode passar-se em Andorra, um principa-
do com políticas fi scais muito próprias.

1. Cidade do Vaticano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,26

2. Andorra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,26

3. Croácia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,20

4. Eslovénia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,07

5. França  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,51

6. Portugal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,74

7. Suíça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,49

8. Macedónia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,41

9. Moldávia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,18

10. Itália  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,30

11. Áustria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,66

12. Uruguai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,19

13. Grécia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,86

14. Suécia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,51

15. Alemanha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,84

Dados de 2015, em litros por pessoa e por ano

Fonte: The Wine Institute

Quem bebe 
mais vinho?
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Casa Santos Lima

Quinta de Chocapalha
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Infra-estruturas modernas e edifícios históricos. Grandes e pequenos produtores. 
Histórias de família e famílias com história. Alenquer é um mosaico de 

produtores e de paisagens. Rumámos as estas terras de grandes vinhos, sempre 
com a serra de Montejunto no horizonte.

De olhos postos 

na serra de 

Montejunto

TEXTO Luís Francisco 
 *  FOTOS  Ricardo Palma Veiga

Quinta do Convento
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O suas vertentes activas. Descobrimos vinhos diferentes, ideias novas, 
paisagens tranquilas e dramáticas, gente apostada em receber bem.
A primeira paragem cumpriu-se no cenário grandioso da Quinta da 
Boavista, sede de operações da Casa Santos Lima, um produtor com 
raízes lançadas em cinco regiões nacionais mas que tem aqui a sua 
matriz. Centenas de hectares de vinha emolduram uma propriedade 
antiga reforçada com infra-estruturas modernas que oferecem todas 
as condições para se fazer aqui um enoturismo de referência na região. 
Ali mesmo ao lado, a Quinta de Chocapalha também tem novidades 
para mostrar. A fi losofi a é diferente – produz pouco mais de 120.000 
garrafas, enquanto o vizinho ronda as 16 milhões; assenta a actividade 
na estrutura familiar; e aponta a fatias do mercado mais específi cas. 
Mas o vinho continua a ser rei e senhor. 
Não se poderá dizer o mesmo da Quinta do Convento (de Nossa Se-
nhora da Visitação, para usar o nome completo), a meia encosta na 
serra de Montejunto. Com alojamento e uma infra-estrutura virada 
para a organização de casamentos, há aqui mais em que pensar. Mas 
as vinhas que rodeiam os edifícios, alguns seculares (havia aqui um 
convento de franciscanos), não estão ali para servirem de cenário. 
Aqui fazem-se cerca de 50.000 litros de vinho por ano e vale muito a 
pena descobrir brancos de boa complexidade e tintos que demoram 
uma boa meia dúzia de anos a virem à tona.

O concelho de Alenquer produz grandes vinhos há muitos séculos e, 
hoje, integrando a região de Lisboa, continua a ser um dos locais de 
referência da vitivinicultura nacional. Com quase 5000 hectares de 
vinha (correspondentes a mais de 16 por cento da área do município), 
Alenquer aproveita a infl uência marítima a e geografi a montanhosa 
para afi rmar o seu estatuto de “terroir”, atraindo inúmeros produtores 
de renome. Rumámos a estas terras de colinas verdes e património 
histórico, para um roteiro enoturístico de grande frescura.
Ligando a lezíria do Tejo às maiores altitudes do distrito de Lisboa 
(666 metros, na serra de Montejunto), o território de Alenquer ofe-
rece grandes contrastes e paisagens belíssimas que variam a cada 
curva da estrada. Desta vez, virámos costas à sede do concelho (onde 
existe um Museu do Vinho) e apontámos às terras de transição para 
a serra, visitando zonas onde a vinha é a mais importante actividade 
agrícola – Alenquer contribui com 20 a 25 por cento do vinho produ-
zido na região Oeste.
São muitas as quintas que se estendem por esta paisagem e várias delas 
são produtores de renome. De entre as opções disponíveis, seleccio-
námos para o nosso roteiro um grande exportador (que é também uma 
das grandes empresas nacionais do sector), um produtor mais peque-
no que aposta tudo na política de “terroir” e uma unidade hoteleira 
muito virada para casamentos, mas que tem no enoturismo uma das 

Quinta de Chocapalha Quinta do Convento

Casa Santos Lima
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CLASSIFICAÇÃO
Originalidade (máx. 2):  1,5
Atendimento (máx. 2):  2
Prova de vinhos (máx. 4):  3,5
Venda directa (máx. 4):  3,5
Arquitectura (máx. 3):  2,5
Ligação à cultura (máx. 3):  2,5
Ambiente/Paisagem (máx. 2):  2
Classifi cação:  17,5

riplo pela adega e sala de barricas, num edifício inaugurado em 2014 
e que incorpora algumas soluções verdadeiramente interessantes do 
ponto de vista arquitectónico (quatro grandes depósitos de 250.000 
litros embutidos no muro de suporte) e funcional (as canalizações de 
água correm por dentro do corrimão dos passadiços que permitem 
percorrer a adega de um lado ao outro). 
No alto da colina, a casa de família não integra o circuito turístico, mas 
é possível passear nos jardins, apreciar o círculo de enormes pedras 
no chão e lançar o olhar sobre o ondulado de vinhas e manchas de fl o-
resta que se estende a perder de vista. E se este relance abriu o apetite, 
então há sempre hipótese de vermos mais de perto, lançando-nos pe-
los caminhos a bordo de um buggy eléctrico que, se não houver muita 
lama pelo caminho, nos leva pelas vinhas até a um miradouro de onde 
podemos admirar à distância o complexo edifi cado da quinta.
O enoturismo organizado na Casa Santos Lima tem menos de um ano. 
Mas, com condições naturais belíssimas, infra-estruturas moder-
nas e adequadas, uma equipa dedicada e uma localização a cerca de 
40 minutos de Lisboa, não é difícil augurar-lhe um futuro risonho. 
Junte-se a isto um vastíssimo portefólio de vinhos, que abrange cinco 
regiões nacionais, dos Verdes ao Algarve, e haverá sempre algo mais 
para descobrir nesta imensa Quinta da Boavista.

CASA SANTOS LIMA

Um dos maiores exportadores nacionais do sector, a Casa Santos Lima 
produz, claro, em quantidade, mas a sua equipa de enologia tem muito 
por onde escolher (quase 50 castas e um puzzle infi ndável de exposi-
ções, solos e orientações) para fazer também vinhos de nicho, refe-
rências de qualidade que reforçam a imagem do produtor. Podemos 
seguir um raciocínio semelhante no que toca ao enoturismo. O edi-
fício da nova adega, moderno, arejado e funcional, trouxe as armas 
que faltavam para uma aposta forte nesta actividade. As massas virão, 
certamente. Mas haverá sempre nesta imensa propriedade (centenas 
de hectares) espaço e espírito para cada um encontrar o seu sossego.
A política da casa aponta exactamente nesse sentido. O enorme relva-
do que forma um terreiro panorâmico junto à zona de provas, a vinha 
pedagógica com 40 castas ou os carrinhos de golfe para dar passeios 
pela propriedade são instrumentos de uma fi losofi a que pretende 
transformar a passagem dos visitantes numa experiência didática, 
mas também divertida e relaxante. A prova de vinhos é acompanha-
da no início, mas depois as pessoas são deixadas à vontade, podem 
levar as garrafas e os copos para o exterior, prolongando a estada até 
terem saciado a sua sede – de vinho, de conversa e de belos cenários.
A visita começa com um vídeo, na loja e zona de provas, onde nos são 
apresentados o projecto e as caras de quem o sustenta. Segue-se o pé-

CASA SANTOS LIMA
Quinta da Boavista, 
Aldeia Galega da Merceana, 
2580-081 Aldeia Galega da Merceana
Tel: 263 760 621 / 263 769 093
Fax: 263 760 628
Mail: enoturismo@casasantoslima.com
Web: www.casasantoslima.com
GPS: 39° 4’12.01’’ N  |  9° 7’1.13’’ W

A visita guiada sem prova de vinhos custa 10 
euros por pessoa. Juntando a prova aumenta 
para 13 (prova “Lisboa”), 15 (prova “Varietal), 
18 (prova “Terroir”) ou 20 euros (Prova “Pre-
mium”). As visitas de grupos carecem de mar-
cação prévia. O passeio de buggy (eléctrico) 
pelas vinhas fi ca por 8 euros. Existem ainda 
espaços para eventos, refeições e acções de 
team building com capacidade para até 30 
pessoas.
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CLASSIFICAÇÃO
Originalidade (máx. 2):  1,5
Atendimento (máx. 2):  2
Prova de vinhos (máx. 4):  3,5
Venda directa (máx. 4):  3
Arquitectura (máx. 3):  2,5
Ligação à cultura (máx. 3):  2,5
Ambiente/Paisagem (máx. 2):  2
Classifi cação:  17

donos a adquiriram, nos anos 1970. Só uma delas foi adaptada para 
continuar a servir a função, mas – mesmo com uma vocação de pro-
dução claramente apontada para a busca de qualidade e não de volu-
me – já se mostrava insufi ciente. Agora é armazém. Lá em cima, no 
piso superior da adega nova, estão a loja, os escritórios e uma sala para 
refeições com fl orzinhas à janela. No piso inferior, depois de passar-
mos por um nível intermédio reservado a zonas de serviço, fi cam a 
adega e a sala de barricas, bem protegidas das amplitudes térmicas.
É solicitada marcação antecipada das visitas, quanto mais não seja 
para garantir que alguém da família está disponível para as receber. 
E a esse investimento de tempo e disponibilidade emocional corres-
ponde também a preocupação de receber com qualidade. Num dos 
edifícios da quinta foi criada uma sala reservada ao enoturismo, com 
espaço para refeições, zona de estar e uma lareira enorme, de onde se 
contempla a piscina construída no exterior. Aqui se provam vinhos 
e se conversa sem olhar para o relógio, enquanto lá fora um rafeiro 
alentejano dorme olimpicamente estendido na relva.
Mas a Quinta de Chocapalha é muito mais do que apenas a enumera-
ção dos espaços, das infra-estruturas e das suas funcionalidades. Estes 
campos com vista directa para a serra de Montejunto são e foram pal-
co das histórias e sentimentos que fazem parte da história da família. 
Partilhá-las de copo na mão é sempre um privilégio.

QUINTA DE CHOCAPALHA

Para quem se desloca de automóvel, sair da casa Santos Lima e chegar 
à Quinta de Chocapalha é uma questão de minutos. Poucos, porque as 
duas propriedades são contínuas. Aqui a lógica é diferente: a primeira 
coisa que os donos da casa perguntam (e são eles quem, invariavel-
mente, recebem os visitantes) é o que queremos fazer primeiro. Não 
há plano fi xo: podemos provar os vinhos logo a abrir e visitar a adega 
a seguir, antes de apreciarmos um almoço caseiro. Ou podemos cami-
nhar primeiro e sentarmo-nos depois. Ou ir improvisando, à medida 
que tomamos contacto com a simpatia cativante de quem nos recebe.
Nesta propriedade de 70 hectares, com 45 dedicados à vinha, há uma 
nova adega, uma obra de grande volume mas que não dá nas vistas. 
A meio da encosta, tudo o que se vê ao longe é uma fi ada estreita de 
janelas, emoldurada pelos prados que pegam com as vinhas. Por trás 
desta discrição está uma história que merece ser contada. Foi neces-
sário remover mais de 45 mil metros cúbicos de terra para construir 
uma adega moderna e espaçosa, que permitisse continuar a elevar os 
padrões de qualidade dos vinhos da casa. Terminada a obra, parte da 
terra voltou a fazer o trajecto inverso e a adega está agora enterrada, 
mal cortando o perfi l da encosta.
Havia, ao todo, três adegas (uma para brancos, outra para tintos e uma 
terceira para aguardentes) no complexo da quinta quando os actuais 

QUINTA DE CHOCAPALHA
Quinta de Chocapalha, 
Aldeia Galega da Merceana, 
2580-081 Aldeia Galega da Merceana
Tel: 263 769 317
Fax: 263 769 316
Mail: chocapalha@chocapalha.com
Web: www.chocapalha.com
A visita às vinhas, adega nova e caves de barricas, com 
prova de 3 vinhos, acompanhada de queijos, enchidos, 
tostas e pão, custa 36 euros por pessoa. A duração é 
de cerca de duas horas. Se ao programa anterior 
adicionarmos o almoço, acompanhado com os vinhos 
da casa, o preço sobe para 70 euros por pessoa. Todas 
as visitas carecem de marcação prévia e outras opções 
de visita e prova estão disponíveis sob consulta. 
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QUINTA DO CONVENTO
Rua do Convento, 2580-442 Vila Verde 
dos Francos
Tel: 210 330 780 (escritório em Lisboa)
Fax: 210 330 790 (Lisboa)
Mail: geral@quintadoconvento.pt
Web: www.quintadoconvento.pt

As visitas com prova de vinhos custam entre 
13 e 19 euros (conforme os vinhos em prova) 
para grupos até cinco pessoas e entre 10 e 
16 para grupos mais numerosos. Servem-se 
refeições mediante marcação prévia. O preço 
do alojamento varia entre os 89 euros e os 
230 euros, consoante a época do ano e a 
tipologia, sempre incluindo pequeno-almoço. 

capítulo e os vestígios do claustro. O lago romântico junto à casa. Os 
jardins. O túnel de barricas que liga a adega ao edifício dedicado aos 
eventos e alojamento para enoturismo. A casa, construída no espaço 
do antigo convento, com as suas escadarias de madeira e os quartos 
recheados de móveis e adereços antigos. Há tanto para ver e apreciar.
Aqui é fácil viajar no tempo. Bastam alguns passos e toda uma nova 
era pode aparecer-nos pela frente. E quem não receie o desafi o físico 
pode (e deve!) aventurar-se nos terrenos à volta, onde as vinhas, os 
bosques e a profusão de pequenas capelas e recantos recompensam 
generosamente o esforço da exploração. Lá no alto, aproveitando uma 
torre miradouro edifi cada em 1933, criou-se uma suíte nupcial, iso-
lada e com vistas arrebatadoras sobre a serra e o mar. Se olhar para 
Oeste e vir uma ilha, não estranhe: é mesmo a Berlenga!
Voltamos a descer. Entramos a lojinha de vinhos para provar alguns 
dos produtos da casa. Quando foram plantadas as vinhas, em 2002, 
olhou-se mais para o mercado do que para as potencialidades do local 
e privilegiaram-se as castas tintas, numa zona com enorme potencial 
para brancos. Por isso, e embora seja sempre uma experiência notá-
vel entrar em contacto com tintos que só vêem a luz do dia uns bons 
seis ou sete anos depois da colheita, há um pormenor que torna os 
brancos particularmente apetecíveis: é que só se podem beber aqui. 
E são mesmo bons.

QUINTA DO CONVENTO

Rumemos então ao maciço montanhoso que hipnotiza o nosso olhar 
sempre que apreciamos a paisagem desta zona. Montejunto é cenário 
de brumas e história, de Natureza e património. Neste local específi co 
que visitamos a seguir, a meia encosta, torna-se ainda mais directo o 
paralelismo que a descrição anterior inevitavelmente nos traz à men-
te: a Quinta do Convento de Nossa Senhora da Visitação é um recanto 
que podia estar em Sintra, ou no Buçaco.
Gigantescas árvores seculares, edifícios históricos, recantos român-
ticos e vistas panorâmicas constituem uma receita imperdível. O lo-
cal é mágico, fresco no Verão e bem mais quentinho no Inverno do 
que os vales abaixo. Nestes 65 hectares, dos quais 16 plantados com 
vinha, há muita coisa para admirar e descobrir. Apesar de ser cenário 
de casamentos (dispondo, para tal, de uma infra-estrutura de muito 
bom nível), a quinta é tão grande e multifacetada que há sempre um 
espaço especial para cada um.
A zona de spa, com piscina coberta, jacuzzi, sauna e ginásio arruma-
dos numa estufa com vista para um verdejante vale e para as linhas de 
arvoredo que o bordejam. A capela (bem maior do que muitas igre-
jas), datada do século XVI e que dá nome à quinta, onde encontramos 
os azulejos originais do século XVII e um altar do século XVIII, bem 
como a sepultura (1566) de D. Pedro de Noronha, irmão de Afonso de 
Albuquerque e terceiro senhor de Vila Verde dos Francos. A sala do 

CLASSIFICAÇÃO
Originalidade (máx. 2):  2
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dois dedos de conversa

João Paulo Martins  é redactor da Revista de Vinhos e autor de vários livros sobre vinhos

João Paulo Martins

UM JANTAR COM SOARES

“Ó sôtor, explique-me lá a diferença entre um vintage e um 
tawny.” Esta foi a pergunta que me dirigiu, já o jantar ia lon-
go e a hora ia tardia. Ele era muito formal/informal, gosta-
va imenso do tratamento pelo grau académico e percebia-se 
que gostava de aprender. Mas já lá vamos, recuemos umas 
horas para perceber tudo desde o princípio.
O jantar era na quinta de um amigo comum, cozinheiro nas 
horas vagas e anfi trião de mão cheia. Não recordo mas creio 
que o jantar poderia estar marcado para as 21h. Além de 
mim, estavam mais dois jornalistas, o David Lopes Ramos 
e o José Quitério. Os restantes eram amigos do dono da casa. 
Vinham de múltiplas áreas, desde o Fernando Lopes e a 

Maria João Seixas até amigos de infância. Pelas nove lá es-
távamos todos, esperando pelo dr. Soares, que nunca mais 
aparecia. Espera e mais espera, conversa e mais conversa, 
lá se apurou que o último convidado que faltava tinha feito 
confusão e pensado que o jantar seria em Lisboa e não na 
quinta. Feita as contas, Soares chegou às 11 da noite, hora a 
que fomos para a sala de jantar. Lindas horas, pensei eu! Ó 
noite, podes ir andando que isto hoje não é nada contigo…

O MENU E O RESTO
Ainda antes de nos sentarmos diz o anfi trião: “Bem, tenho 
aqui uns comprimidos para ajudar à digestão, que isto hoje 

promete ser complicado.” Soares não hesitou: “Olhe, meu 
amigo, dê cá um que fi ca já resolvido!” E assim foi, nem 
pensou duas vezes, vamos para a frente. Finalmente íamos 
para a sala de jantar, o relógio a correr.
O menu contemplava vários pratos, todos muito sofi stica-
dos e muito exigentes em termos de preparação, mas 
nenhum se aproximava a uma receita criada pelo grande 
chefe Joël Robuchon e aqui minuciosamente replicada. 
Curiosamente, se se escrever o nome deste chefe no Goo-
gle, aparece de imediato uma série de fotos (muito má 
defi nição) mas onde vem exactamente o prato então ser-
vido. Pela foto parece um creme branco com pintas verdes 

à volta. É mesmo esse. O creme era de couve-fl or e as pin-
tas eram uma maionese de clorofi la. Só para a tal maione-
se tinha-se partido de um molho enorme de nabiças que, 
depois de múltiplas etapas, tinha acabado em forma de 
pintas de um verde muito vivo. O anfi trião/cozinheiro 
nessa noite foi peremptório: “Eu nunca mais faço isto, há 
três dias que começou a preparação deste prato!” A ques-
tão é que envolvia tantos passos (lembro-me que tinha 
também ouriços do mar e caviar) que no livro de receitas 
do Chefe Robuchon – mostrado aos convivas nesse mo-
mento – este prato se espalha por quatro páginas, para que 
se cumpram todos os passos. O resultado fi nal era de uma 

Só por uma vez tive a sorte de estar à mesa com Mário Soares. As presidências já lá iam e 
ele tinha tempo e disposição. Foi animado.

Feita as contas, Soares chegou às 11 da noite, hora a que fomos para a sala de 
jantar. Lindas horas, pensei eu! Ó noite, podes ir andando que isto hoje não 
é nada contigo…
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enorme delicadeza e sofi sticação mas estou em crer que só 
mesmo uma grande paixão culinária pode levar alguém a 
fazê-lo.
O jantar, com a lentidão própria dos menus degustação e das 
pessoas que não têm de ir a correr para uma reunião, foi-se 
estendendo, estendendo, com muita conversa, muita sobre-
mesa e muito vinho. Foi aí que então expliquei por onde 
andavam as diferenças entre tawnies e vintages e o dr. Soares 
fi cou, creio, esclarecido. Do menu constavam pratos de ovos, 
provavelmente a melhor iguaria que se poderia dar ao 
ex-Presidente. Ele também não se queixou: “Tenho o coles-
terol baixo, não há problema”, disse.
Já com o jantar em recta fi nal, chegou a hora dos puros cuba-
nos, iguaria do apreço da maioria dos presentes. Aconteceu 
o inevitável: temperatura fria lá fora (já passava da uma da 
manhã…) e uns 12 ou 14 sentados à mesa, com uns (não con-
tei mas não andarei longe da verdade) 80% prontos a degus-
tarem um puro, dos grandes e grossos. Tudo se complicou a 
partir daí: passaram-se uns 20 minutos e, com as janelas 
fechadas, comecei a fi car com os olhos a arder, tal era a quan-
tidade do fumo na sala. Abandonar? Nem pensar, “bora” lá 
levar isto até ao fi m, fumam eles e fumo eu.
Quando chegou a hora de levantar arraiais já as 2 da manhã 
iam sabe-se lá onde. A noite estava perdida mas isso já se 
sabia desde que o ex-Presidente se lembrou de chegar tão 
atrasado. Foi um excitante momento de convívio, com vinhos 
fabulosos e de fama antiga e conversas que o bom senso acon-
selha não sejam aqui reproduzidas. Mas, creio, foi a presen-
ça de Soares que deu o tom, descontraído, alegre e bem-
-disposto, com elementos sufi cientes para que eu me lembre 
dele agora. Uma fi gura, isso é que é verdade.
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temperançasFernando Melo

AS INCOMPARÁVEIS 
COMPARAÇÕES

Fernando Melo é professor universitário e jornalista de vinhos e comida

Tirando raras e pouco honrosas excepções, o apreciador sério de vinhos só fala depois de 
provar o que está dentro da garrafa e comparando com outros. Devíamos fazer o mesmo 
com o que comemos, pelo menos até escolher o produto que queremos ter em casa.

Temos de ser razoáveis, damos mais importância ao que bebe-
mos do que ao que comemos. Temos os vinhos favoritos bem 
guardados e comprados para um momento especial, enquanto as 
batatas que levamos para casa são apenas batatas, quando muito 
diferenciadas por ser para cozer, fritar e puré; já agora, e neste 
caso específi co, epítetos impostos pelo mercado e com pouca 
ou nenhuma sustentação técnica. O mesmo para a cebola, que 
é simplesmente cebola e quanto menos custar melhor, quando 
a cebola de semente portuguesa tem uma capacidade de fusão 
em caldos, sopas e assados que lhes dá uma consistência e sa-
bor únicos. A de semente espanhola preserva sobretudo a sua 
estrutura e textura e mesmo no fi nal de uma cozedura ainda se 
faz sentir na boca, como se fosse uma crocância. 

Dizer isto entre amigos gera a usual ironia do “lá estás tu com 
as tuas coisas”, a menos que se prove e dê a provar e então todos 
dizem que é o dia da noite. Felizmente, a qualidade é consen-
sual e somos sufi cientemente “loucos” para conseguir explicar 
a que sabe uma coisa e encontrar eco ou contradição, como se 
estivesse perante todos para ratifi cação física. 
Até conseguirmos estabelecer o cabaz de compras do nosso 
agrado há muito caminho a percorrer e caminhamos para ne-
nhures se não comparamos, lado a lado, uns com os outros. 
Mas temos de estabelecer o nosso cabaz, é um imperativo de 
consciência, seja por questões económicas, sucesso em casa 
ou exigências de receitas que praticamos em casa. 

Eu tenho vindo a fazer, além de comparações, “test drives” de… 
bacalhaus. Pois é, decidi fazer uma viagem para trás no tempo 
e voltei ao bacalhau inteiro, seco e salgado de outrora, para ver 
o que me esperava. Vivemos na hiperabundância de variantes 
congeladas, das partes e não do todo, e a demolha enfada-nos 
e assusta-nos, tanto pelo trabalho que dá como pela inseguran-
ça do processo em si; principalmente por não sabermos fazer. 
Excluí desde logo todos os bacalhaus que em vez de tábuas es-
tavam moles e vergavam quando lhes pegava pela cauda. Têm 
de fi car direitos, só assim garanto que não há água e portanto, 
nem houve putrefacção nem paguei água em vez de peixe. 
Um bacalhau Vintage 20 meses da Lugrade, outro da Manuel 
Marques, outro ainda da Norge, peguei nos três, extraí lom-

bos de bitolas semelhantes e o mesmo peso em seco. Preparei 
a demolha com uma tina de água que permitisse tê-las lado a 
lado e não – nunca – encavalitadas umas nas outras. Decretei 
5 dias para o Lugrade pela extrema compactação e necessidade 
acrescida de hidratação, 4 dias para os outros dois. Pele para 
cima sempre, uma mudança de água por dia apenas, tudo isto 
no frigorífi co. O bacalhau nada em vida em águas de tempera-
turas entre os três graus centígrados negativos e os 5 positivos, 
demolhar na cozinha sem mais cuidados é quase já uma coze-
dura, ou seja uma segunda morte. O cheiro nauseabundo que 
fi ca é terrível e denuncia deterioração grave da salubridade do 
que estamos a demolhar. 

Até conseguirmos estabelecer o cabaz de compras do nosso agrado há muito 
caminho a percorrer



Agora os resultados. O da Norge reagiu logo no primeiro dia 
e ao longo dos três primeiros dias não parou nunca de cres-
cer, a hidratação foi contínua e o sal foi libertado principal-
mente nos dois primeiros dias. O da Manuel Marques prati-
camente não reagiu no primeiro dia, deu um ar da sua graça 
no segundo e depois subiu e hidratou bem, fi cando pronto 
no quarto dia. O da Lugrade tardou mais a comunicar com o 
mundo exterior, chegou a apetecer-me deixá-lo ao ar livre 
mas contive-me, para bem da fi abilidade do teste. Foi só ao 
segundo dia já andado que começou a abandonar a condição 
mumifi cada, e os cinco dias foram necessários para o colocar 
em condição trabalhável. 
Postas alinhadas, foi tudo a pesar e o aumento de peso em 
relação ao seco foi de cerca de 40% em todos eles. Resultado 
impressionante, vou repetir com outras partes dos bacalhaus 
para perceber a regra a extrair e também para fazer as contas 
bem feitas ao bacalhau que compramos demolhado e congelado. 
Continuando, cortei as postas ao meio, metade submergi em 
azeite virgem extra e levei meia hora ao forno a 80ºC – agora 
de pele para baixo –, outra metade escaldei apenas em água 
acabada de ferver, para lascar e pelar. Na espécie de confi -
tura de azeite sobressaiu pela textura fi rme o Lugrade, pela 
elegância e suavidade o Norge. A lasca do bacalhau da Manuel 
Marques foi notável, e a elasticidade da pele acompanhou. 
Como se não tivesse dado um gozo grande fazer o teste, tirei 
várias conclusões quanto a destinos culinários de cada posta 
ou parte. E ganhei termos de comparação para abordar ainda 
outros, dentre os muitos que o mercado oferece. 
Carnes, legumes ovos, batatas, manteigas, a lista é interminá-
vel. Comparar é mesmo incomparável.
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Futebol à moda de Manchester, a sedução do surf, como se chamaria o vinho feito por um abstémio. Aqui se 
fala de vinhos naturais, de coelho recheado e de 100 milhões de libras. Metemo-nos com um comediante, 
um produtor de vinhos e um crítico. Em resposta, ficámos a saber do que queríamos sobre refeições de 
casamento, preços de carros eléctricos e voos de helicóptero. Nas Entrevistas Mundanas, não há guião. 

   * TEXTO  Luis Antunes

Pedro Santos “Tochas” nasceu em Avelar em 1972 e é comediante. Estudou engenharia química em 
Coimbra (13 matrículas), onde ganhou a alcunha “Tochas” pela sua habilidade a fazer malabarismo com 
fogo. Decidiu-se assim pelas artes, tendo estudado malabarismo e comédia física nos Estados Unidos da 
América e teatro em Inglaterra. Foi artista de rua, faz “stand-up comedy” em teatros e na televisão, é 
orador motivacional, palhaço, malabarista, actor e comediante. É ainda jurado de um programa televisivo 
de talentos.

Pedro Santos  

 Sei que não bebe álcool. Podemos saber porquê? O que 
usa para se inspirar?  Tenho uma personalidade obsessiva, 

vicio-me nas coisas, séries, banda desenhada, jogos de computador. 

O álcool achei melhor nem começar, nunca bebi. Para me inspirar 

uso a vida, tudo o que me rodeia.

 O vinho é uma excepção, ou nem por isso, álcool é ál-
cool e são todos iguais?  Nada alcoólico.

 Que bebida é a sua preferida? Antes, durante e após 
a refeição.  As refeições acompanho com sumos. A minha bebi-

da preferida é o chai-latte, principalmente no Inverno. 

 Diga-me o seu prato preferido. Quem melhor o cozi-
nha?  Sou muito bom garfo, não consigo escolher. O coelho re-

cheado da minha mãe é especial.

 Quando tem amigos em casa, eles têm que ser absté-
mios, levam o seu próprio álcool, ou o Pedro tem uma 
alternativa para eles? Qual?  Temos sempre vinho em casa. 

A minha mulher adora vinho e tem sempre uma selecção de vinhos 

em casa. Quando vamos jantar a casa de alguém levamos sempre 

um vinho.

 Escolha um restaurante, um prato preferido, um co-
zinheiro.  Aqui no Parque das Nações, onde moro, frequento três 

restaurantes: Miss Saigão, Arigato e The Old House.

 Diga-me um ingrediente que deteste e outro a que não 
resista.  Não me faz confusão comer nada. É curioso que não es-

tava habituado a picante, mas quando vim para Lisboa habituei-me, 

a minha mulher é moçambicana e ensinou-me. Descobri também 

recentemente os diospiros de roer, agora adoro. 

Cozinha com regularidade? O que mais gosta de fazer? 
 Costumo fazer saladas. A última é de aipo, pepino, tomate, cebo-

la, diospiro de roer, azeitonas recheadas com anchovas, temperada 

com limão e sal. Mas em casa a Raquel é que gosta de cozinhar e é 

ela que cozinha. Eu sou um bocado distraído, por isso prefi ro fazer 

crus, para não deixar queimar nada. 

 Qual foi a refeição mais longa que teve? E a mais cara? 
 Eu sou do interior, deve ter sido um daqueles casamentos que 

nunca mais acaba. A mais cara não me lembro.

 Escolha um nome para um vinho. Qual a região? É 
tinto, branco, espumante, fortifi cado? Se esse vinho fos-
se um projeto seu, deste provaria?  Tochumbo. O resto não 

sei, e também não provaria.
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Rodrigo Filipe nasceu em 1977 nas Caldas da Rainha, onde cresceu e vive actualmente. Estudou em Lisboa, 
engenharia civil, violoncelo e ainda engenharia de som. Em 1999 regressou a casa para fazer o seu primeiro 
vinho e percebeu que era o que queria fazer o resto da vida. Desde então desenvolve essa actividade na Quinta 
do Paço, em Alvorninha, propriedade da família. Depois de tentar uma abordagem mais convencional e 
descontente com o resultado, em 2006 converteu as vinhas para agricultura biológica, criou a marca Humus e 
abraçou uma vinificação mais natural. Desde 2010, e sempre que possível, não retira nem acrescenta nada aos 
seus vinhos.

Rodrigo Filipe 

 Conte-me como passa os sábados de manhã. E a que 
horas se levanta aos domingos?
Tento estar com a família. Ao sábado de manhã podemos ir dar um passeio 

de bicicleta, ir até à praia ou cuidar da horta. Aproveito para dormir um 

pouco mais aos domingos, quando os meus fi lhos deixam. Se as ondas 

estiverem perfeitas, não me importo de acordar às 5 ou 6 da manhã.

 Das actividades profi ssionais ligadas ao vinho, qual 
a que mais gosta? E a que mais tenta evitar?  Adoro tra-

balhar na vinha, a podar, por exemplo. É onde gosto de estar. Evito até 

ao limite (às vezes demasiado) tudo o que é trabalho de escritório.

 Explique-me a sua opção pelos vinhos naturais. Onde 
coloca a fronteira entre intervir ou não? Está disposto 
a perder uma colheita inteira para seguir os seus prin-
cípios?  Foi um processo gradual na busca de um vinho o mais 

autêntico e saudável possível. É a forma de trabalhar que me dá mais 

prazer e são os vinhos que mais gosto de beber. Por princípio não fi l-

tro e não colo. Não uso nenhum aditivo além do sulfuroso, que tento 

evitar sempre que possível. Mas as uvas têm que estar perfeitas. Faço 

uma selecção muito rigorosa dos cachos, mas há sempre vindimas 

mais complicadas em que para algumas uvas tenho mesmo que usar 

um pouco.

 Os vinhos naturais distinguem-se na prova, ou o im-
portante é saber que eles são naturais?  É mais fácil dis-

tinguir um vinho que não é natural, de certeza. Depois temos um 

espaço comum para os vinhos sinceros, autênticos e com carácter. 

Com mais ou menos intervenção, estes tendem a estar próximo da-

quilo a que chamamos vinho natural. O importante é gostar do vinho. 

Se for natural é mais provável que isso aconteça.

 Guia um carro eléctrico? Segue uma dieta macrobió-
tica? Pratica rei-ki e a sua casa é cheia de feng shui?  
Infelizmente não tenho um carro eléctrico. Os preços ainda são de-

masiado elevados. Não sigo nenhuma dieta específi ca, mas tento fazer 

uma alimentação saudável e variada mas sempre saborosa. Em casa 

só entra comida bio, sempre integral, faço pão de fermentação natu-

ral quase todos os dias e tento evitar tudo o que é demasiado proces-

sado. Não pratico rei-ki nem sigo o feng shui, apesar de ambos me 

despertarem curiosidade.

 Que desporto gosta de praticar?  Futebol e surf. Mas não 

troco o surf por nada. Toda a gente devia experimentar!

 Das castas que cultiva qual prefere? Qual gostaria de 
plantar? E qual nunca deveria ter sido plantada?  Gos-

to muito do Arinto, com a sua acidez particular e grande capacidade 

de resistir ao tempo. Gostava de plantar uma vinha com algumas cas-

tas portuguesas quase desaparecidas. Acho que hoje só plantaria 

castas nacionais, de preferência da região.

Em que ano aprendeu a andar de bicicleta?   Não sei, mas 

devia ser muito pequeno. Sempre me lembro de mim a andar de bi-

cicleta.

Tem um casaco de bombazine com cotoveleiras? Ou de 
tweed?  Não. Uso roupa muito prática e casual.

 Se pudesse realizar um desejo para o sector do vinho, 
qual seria?  Enquanto produtor, pedia burocracia zero. Como 

consumidor, menos sulfuroso nos vinhos brancos.
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Jamie Goode  
Jamie Goode nasceu em 1967 em Manchester. Doutorado em biologia vegetal, foi editor de ciência durante vários 
anos. Vive em Londres e é escritor e crítico de vinhos. Viaja constantemente e faz ainda comunicação, ensina e 
avalia vinhos. Tem uma coluna semanal no “Sunday Express” e publicou vários livros, entre os quais “I taste red: 
the science of wine tasting” (Univ. California Press, 2016), Wine Science (Mitchell Beazley, 2014) e “Authentic 
Wine” (Univ. California Press, 2011). Jamie Goode é um profundo conhecedor e admirador dos vinhos 
portugueses, tendo ao longo dos anos sido muito importante na sua divulgação internacional.

 Qual é o teu meio de transporte preferido? Qual foi o 
período mais longo que passaste em viagem? Onde e a 
fazer o quê?  Gosto de voar, quanto menor o avião melhor. Heli-

cóptero, o melhor de tudo. Passei seis semanas fora em criança, acam-

pando em Espanha. 

 Qual é o teu fi lme preferido? Que personagem melhor 
te representa (nesse fi lme ou noutro)?  “Midnight in Paris”, 

do Woody Allen. Personagem: Gil Pender, a personagem principal, 

pelo seu amor de vistas largas pela literatura e esperteza. E Paris à 

chuva.

 Imagina que herdavas um milhão de libras. Qual a 
tua primeira compra? E se fossem 100 milhões?  Um 

milhão, compraria um pequeno e simpático apartamento no centro 

de Londres. 100 milhões compraria e capitalizaria uma quinta na 

Bairrada ou Dão.

 Conta-nos um passatempo teu. Vinho e comida proi-
bidos.  Toco guitarra. Até toco bem. Estive numa banda.

 Que tipo de arte preferes? Diz-nos um autor. E que tipo 
nunca conseguiste perceber ou apreciar? Nomes, por 
favor.  Literatura. Chaim Potok, adoro os livros dele. E tenho um 

fraquinho por Nevil Shute. Cormac McCarthy é óptimo, Hemingway 

o melhor. Já não sou tão bom com ópera, não tenho pontos de refe-

rência, de todo.

 Sei que gostas de futebol e de que equipa gostas. Diz-
-me que equipa mais detestas. Qual foi o golo mais bo-
nito que alguma vez viste?  Sou fã do Manchester City, por 

isso para mim uma derrota do Manchester United é quase tão boa 

como uma vitória para o City. O golo mais bonito foi o “winner” do 

Sergio Aguero, no último minuto do jogo, que garantiu a primeira 

Premier League do City. 

 O que deve ter sempre consigo um viajante avisado?  
 Um caderno e uma câmara decente.

 Portugal e a Grã-Bretanha são velhos aliados. Qual é 
o hábito mais estranho que é o mais similar entre os dois 
povos? E qual a maior diferença?  A bebida? A língua. 

 Escolhas: uma árvore, uma fl or, um fruto, um animal, 
um mineral, uma praia, um pôr-do-sol, uma estrada, 
uma canção para ouvir enquanto se guia devagar nes-
sa estrada.  Carvalho, rosa, cerejas, águia, Byron Bay [Austrália], 

Great Ocean Road em Victoria [também Austrália], “I Don’t Want to 

Change You”, de Damien Rice.

 Ainda um dia veremos um vinho inglês feito por ti? 
Como se vai chamar e de onde vem? É um espumante? 

 Blanc de Blancs, de solos de greda, vinho base fermentado em ovos, 

lote sem data de colheita. Chama-se Unicorn Juice. 



A Cooperativa Agrícola Beira Serra, C.R.L.,  
situa-se na Freguesia de Vila Franca das 
Naves, Concelho de Trancoso, Distrito da 
Guarda, local muito importante em termos 
ferroviários e rodoviários, em função da 
sua localização.
Fundada em 1956, actualmente com cerca 
de seiscentos sócios activos, tem vindo nos 
últimos anos a fazer um trajecto da melhoria 
dos vinhos, quer através do melhoramento 
das infraestruturas de vinifi cação, quer 
com a criação de novas marcas, novas gar-
rafas; transformações estas que estão a 
dar uma melhor visibilidade dos nossos 
vinhos, à nossa região, contribuindo para 
dignifi car a Região Vitivinícola de que faz 
parte (Beira Interior).
As castas brancas mais representativas 
são: Síria, Malvasia Fina, Arinto, Viosinho 
e Fontecal.
As castas tintas: Rufete, Marufo, Tinta Roriz, 
Touriga Nacional e Alfrocheiro.
As nossas vinhas  estão situadas a uma 
altitude média entre os 500 e 700 metros, 
suportando Invernos rigorosos e Verões 
muito secos, com uma janela de vindima das 
mais estreitas de Portugal. Estas caracte-
rísticas estão ultimamente associadas aos 
seus vinhos brancos, muito frescos, mine-
rais e frutados, com grande longevidade, 
assim como aos tintos com menor grau 
alcoólico, abertos e duradouros no tempo.
A Beira Interior é uma Região Vitivinícola 
com capacidade de produzir vinhos dife-
renciados e que à medida que for mais 
conhecida pelos apreciadores de vinho, que 
deve ser consumido com muita moderação, 
maior visibilidade terá. A Beira Serra Vinhos 
está decididamente apostada, em partici-
par nesta Campanha, em dar visibilidade à 
Beira Interior, quer através dos produtos 
que produz, quer da chamada de atenção 
para os “média” para esta realidade que 
está cada vez mais visível, só necessitando 
que se visite mais e se apreciem os seus 
produtos naturais, aonde o vinho natural-
mente está inserido.

O Presidente da Direcção
João Manuel Nunes Guerra

COOPERATIVA AGRICOLA BEIRA SERRA , C.R.L
Rua das Naves, 6420 -728 Vila Franca Das  Naves – Portugal • Tel.: 271888200, Fax.: 271888208

Email.: direcao@cooperativabeiraserra.pt • www.beiraserra.com
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Mas tenho que terminar com uma nota positiva: não 
me lembro em 30 anos de se comer tão boa carne 
em Lisboa. Há vários restaurantes a usar boa carne 
e a tratá-la bem. E nas compras também há vários 
sítios onde se compra belíssima carne e muitas 
vezes a preços razoáveis. Se já não se enfatiza tanto 
a origem como há anos, neste momento é relativa-
mente seguro comprar a olho, mesmo nos hiper-
mercados. Se a carne tem bom aspecto é arriscar, 
provavelmente é boa mesmo. Depois há a questão 
do seu corte e confecção. Mas isso são histórias mais 
longas, fi cam para a próxima. 

Um amigo meu desligou o frigorífi co. Nunca 
tinha nada em casa, nem um iogurte, nem um 
pacote de leite, as poucas vezes que come em 
casa é porque mandou vir, pronto, desligou. 
E eu: e um gelo para um uísque? (NB: inglês 
whisky, aguardente de cereais originária da 
Escócia e da Irlanda, fonte priberam — gos-
taram da grafi a “correcta”?) Nada. E se bate-
res com a cabeça? Nada. Para ter comida em 
casa, mesmo que seja um pacote de cereais e 
outro de bolachas, é preciso investir nisso. 
Investir, principalmente, tempo. 
Comer em casa pode ser um prazer, mas é 
preciso disciplina. Basta pensar nas primei-
ras compras quando se chega a qualquer casa 
de férias. Esfregão da loiça, sal, azeite. O bá-
sico. Depois a comida mesmo. Dá muito tra-
balho, é preciso muita disciplina e até expe-
riência. Carne, arroz. Alho, cebola, vegetais, 
condimentos. Muitas destas coisas são pere-
cíveis, muitas outras são imprescindíveis. Se 
equipar uma casa com o básico é tarefa de 
férias e pode ser encarada com alguma le-
viandade, manter uma casa provida com tudo 
é tarefa hercúlea, continuada, eterna. 
Por vezes, quando faço um jantar para um 
convidado especial, penso numa pequena 
ementa, chego até a escrevê-la num papel. 
Essa disciplina ajuda-me a fazer as compras 
dos ingredientes principais, a completar as 
compras dos ingredientes acessórios que em 
princípio haverá sempre em casa, e ainda me 
ajuda na confecção a organizar as tarefas, os 
seus encadeamentos e os seus tempos. Quan-
do a ocasião é especial, pode haver coisas 
mesmo raras a comprar, como mais um par 

MENOS É MAIS
de ramequins para os ovos em cocotte, ou 
fi nalmente uma batedeira para haver no fi m 
alguma dentada doce. Fazer estas compras 
todas pode ser tão complicado que toma tan-
to tempo como a confecção ela própria. Num 
azar, ou apenas por ser mesmo assim, pode 
acabar-se por ter que passar em quatro ou 
mais sítios diferentes, entre um supermer-
cado, depois outro, depois aquela padaria onde 
o pão é mesmo bom, a mercearia onde têm 
um creme de cogumelos especial, o talho do 
costume não tem a carne e é preciso ir a outro. 
Estão a ver? Quando o “tanto faz” desaparece 
a coisa pode complicar-se a sério. 
Mas o título da página na verdade invoca o 
caso da carne. Comprei recentemente uma 
vazia de novilho espanhola, maturada duran-
te 30 dias. O talhante garantiu-me que era 
uma maturação moderada, que amaciava a 
carne sem a marcar muito com sabores “funky”. 
Ele tinha razão, a carne era relativamente cara, 
mas mesmo boa. Semanas antes, num show-
-cooking, provei um vão de novilho matura-
do durante 60 ou mais dias. Não era já sequer 
o funky que me incomodava, mas sim o facto 
de que aquilo já não parecia carne, principal-
mente pela sua textura gelatinosa, sem estru-
tura, sem “bite”. Lembrei-me imediatamen-
te de Imanol Jaca, com o seu sonoro 
“maturación es putrefacción”. E este basco 
sabe de carne mesmo a sério. Os chefes de 
cozinha hoje em dia parecem fascinados pela 
maturação como os chocolatófi los andaram 
fascinados pela percentagem de cacau. Todos 
pensam que quanto mais melhor. Nada mais 
errado, o equilíbrio é tudo. 

Luis Antunes

JOVENS CHEFES 
DE COZINHA 
A ACOMPANHAR

  ANA MOURA
  MANUEL LINO
  RODRIGO CASTELO
  RUI MARTINS
  TIAGO BONITO 
  TIAGO FEIO
  VÍTOR ADÃO
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GRUPO VÍTOR SOBRAL INVESTE EM NOVOS TALENTOS
O Grupo Vítor Sobral, que nas suas várias “esquinas” tem já 100 postos de trabalho, em Lisboa e no Brasil, vai abrir 10 vagas para estágios 
profi ssionais em 2017. Estas vagas surgem no âmbito de um projecto de importância estratégica para a economia regional, aprovado pelo 

IEFP. Até ao fi nal de 2018 serão colocados nos três restaurantes de Lisboa e no escritório um total de 30 estagiários, dos quais se espera que 18 
sejam contratados no fi m dos estágios. Os candidatos devem estar inscritos no IEFP e não podem ter trabalhado anteriormente para nenhuma 
das empresas do grupo. As candidaturas devem ser enviadas para rh@vitorsobral.com, com identifi cação do estágio a que se candidatam, 
entre cozinheiro (2), técnico de cozinha pastelaria (1), técnico especialista de cozinha (2) técnico de restaurante (3), ajudante de cozinha (1) 
e especialista em gestão (1).

PÁPA-QUILÓMETROS REGRESSA À ESTRADA
Ljubomir Stanisic vai recomeçar o projecto pápa-quilómetros em 2017. 
Numa parceria com a Cosmos Viagens, Ljubo vai fazer quatro viagens 

enogastronómicas anuais, acompanhado pela sua companheira Mónica 
Franco, que registará os resultados em reportagens e em documentário. 
Pela primeira vez, estas jornadas estarão abertas a quem quiser acompa-
nhar o casal na descoberta dos destinos e respectivos sabores. A primeira 
viagem será de 19 a 23 de Abril e terá San Sebastián como destino, uma 
escolha que se justifi ca pelo número de restaurantes “estrelados”, mas 
também pela história pessoal do casal. Para saber mais: http://incentives.
cosmos-viagens.pt/papa-kms-san-sebastian2017/.

NOVIDADES NA 4ª EDIÇÃO DO 
LISBON BAR SHOW
O organizador do Lisbon Bar Show, Alberto Pires, 

apresentou as novidades da 4ª edição da iniciativa e 
ofereceu o primeiro bilhete ao presidente do Turismo 
de Portugal, Luís Araújo, no decorrer do I Fórum de 
Alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portu-
gal, em Portalegre. Com ele esteve Valter Dias, que 
apresentou dois cocktails, um inspirado em Fernão 
de Magalhães, e outro com um toque transalpino, de 

seu nome “Licor Beironi”, uma mistura de Negroni com Licor Beirão. Foram ainda apresen-
tadas as novidades para 2017, nomeadamente o novo local, o Convento do Beato, os oradores 
convidados, que incluem alguns dos melhores barmen do mundo, como Toni Conigliaro, Luca 
Cinalli ou Leonardo Luici. O tema desta edição será a Itália.

NOVA SIDRA “BANDIDA DO POMAR”
Na sequência da tendência de fermentações artesanais, a Sociedade 
Central de Cervejas lançou uma nova sidra, de nome “Bandida do 

Pomar”, com uma raposa como imagem. Apontada para um consumo 
jovem (18 a 34 anos), para consumidores de bebidas alcoólicas que 
procuram novas alternativas, com um espírito sociável e espontâneo, 
a Bandida tem um paladar frutado, leve e refrescante. O seu teor 
alcoólico é de 4,5% e será apresentada em garrafa retornável de 33cl 
ou em barril de 20l, sendo servida num copo preto, para “marcar a 
diferença e a irreverência da marca”. A distribuição será nacional, 
apenas no canal Horeca.

CAIS DA PEDRA COM 
NOVOS COCKTAILS
Numa aposta continuada na moda 

dos cocktails, o Cais da Pedra, casa de 
hambúrgueres junto ao Tejo em Santa 
Apolónia, apresenta já 15 propostas na 
sua lista, elaborada por Rui Barbosa, 
responsável pelo bar do restaurante. 
Quatro destacam-se por estarem dis-
poníveis em jarro, para partilhar: são o 
Lady Bird (Havana com coentros), o Gin 
Garden (Beefeater com hortelã), Night 
Swim (Four Roses com licor de laranja) e 
Cais da Pedra (Gin Mare com baunilha). 
No período de Inverno, há ainda combi-
nações para o frio, Call me Honey (rum, 
mel e maçã) e Coff ee Kiss (café, whisky, 
licor de chocolate e canela).

RECEITAS MÊS A MÊS
Luís Saraiva é treinador de râguebi e tem como passatempo 
procurar nos mercados os ingredientes mais frescos e 

cozinhar com eles pratos imaginativos. Com formação em 
economia e em gestão agrícola, Saraiva lançou agora um livro 
de receitas onde enfatiza a sazonalidade dos produtos e a ne-
cessidade de saber mais sobre a origem e as propriedades dos 
alimentos. Frutos, produtos hortícolas, peixes, carnes como 
o borrego e o cabrito, defeso dos bivalves, todos os detalhes 
são desvendados para ajudar o leitor/cozinheiro a cozinhar as 
48 receitas incluídas neste livro, que é o primeiro do autor. 
Edição Esfera dos Livros.
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fogões
Alexandre Silva Vítor Areias

Bernardo Agrela e Andre Freire Joe Best
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VIDA 
ERRANTE

O fenómeno dos “private chefs” está a expandir-se em Portugal. Assume 
várias versões e declinações, é uma posição principal ou ajuda com as contas 
entre restaurantes, mas cada vez mais cozinheiros abraçam esta vertente que 

foge dos restaurantes tradicionais para assumir novas formas.

TEXTO  Luis Antunes  *  FOTOS  Ricardo Palma Veiga
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mana. Isto cobre todos os ingredientes, a preparação, confecção, 
serviço, etc. A partir de 10 pessoas o preço dos produtos começa a ter 
infl uência, e o preço fi nal pode ser negociado. Os menus são acorda-
dos com cada cliente, mas, quando tem liberdade, Joe tem uma 
tendência natural para comida confortável, bonita, com produtos da 
época, e focada no sabor e sua arquitectura. Para encontrar os servi-
ços de Joe Best, o melhor é procurar no facebook, ou então em http://
dacozinha.net/.

BERNARDO AGRELA

Bernardo é um jovem cozinheiro, tem apenas 27 anos, mas já correu 
muito mundo a cozinhar. Formado em Santarém, estagiou com Aimé 
Barroyer no Valle Flôr, nos tempos da brigada que incluía Henrique 
Mouro, David Jesus ou Joaquim Sousa. Depois trabalhou com Nuno 
Mendes, no Bacchus, no Loft, no Viajante. Pelo meio, períodos com 
Martín Berasategui e com Albert Adrià, outros no Japão, Luxemburgo, 
Seychelles, Maldivas. 
Regressado a Portugal em Março de 2016, constatou que a vertente de 
negócio de private-chefs cresceu e, com o colega André Freire, criou o 
“Once Upon a Table”. Este projecto é mais “pop-up” do que “private-
-chef”. Ou seja, são escolhidos uma data e um sítio, abrem-se inscri-
ções (tipicamente no facebook ou instagram), anuncia-se o menu e 
prepara-se o serviço para a ocasião. 
Agrela defende este modelo construído em torno de um conceito. An-
tes as pessoas queriam comer nos restaurantes o mesmo que comeriam 
em casa, mas hoje as pessoas procuram novos desafi os, querem ir jan-
tar fora como quem procura uma experiência cultural, como ir a um 
museu. Os jantares são, assim, algo “teatrais”, a concepção centra-se 
em “democratizar a cozinha de autor portuguesa”, razão pela qual os va-
lores não são muito elevados. Tanto podem ser 4 pratos por 30€ como 
12 por 70€. 
Agrela pensa nestes jantares como uma banda de garagem que procura 
fazer a sua música num espaço por enquanto ocupado por outros mú-
sicos, alguns já estrelas. Assim, não repete nem sítios nem pratos, pro-
cura contribuir para este movimento com criatividade e ousadia, aju-
dando a criar a procura, o mercado. Em 2016 fez apenas 2 destes pop-ups, 
e subsiste fazendo eventos privados e viajando para países como a Índia, 
através dos contactos que fez quando trabalhou no Índico. Aí, tanto tra-
balha para o mercado da saudade em grandes eventos com pratos tra-
dicionais portugueses, como consegue fazer pop-ups com a sua cozinha 
mais criativa, e ainda tem a vantagem de se inspirar em sabores e in-
fl uências locais para poder evoluir. 
Exemplos dos seus pratos são estufado de ervilhas com hortelã e coen-

SSempre houve cozinheiros que faziam eventos privados, tal como 
sempre foi possível contratar para eventos privados cozinheiros que 
tinham a sua posição fi rmada num restaurante tradicional. Mas, re-
centemente, o aumento da visibilidade da culinária aliou-se a alguma 
actividade na internet para criar um movimento que ganha cada vez 
mais força. Há chefes de cozinha que deixam os seus restaurantes para 
fazer restaurantes “pop-up” (que abrem por um período curto em de-
terminado sítio, pode ser até uma única noite), outros que se desdo-
bram a cozinhar para eventos de alguma dimensão para um cliente 
privado, o que pode ocorrer em casa do cliente, ou em algum espaço 
alugado para o efeito. Entre uns eventos e outros, há casos paradig-
máticos de sucesso, que trazem tanta visibilidade aos cozinheiros que 
eles conseguem vender a sua imagem em termos publicitários, au-
mentar as receitas com formação e consultoria, etc. 

JOSÉ “JOE BEST” BESTEIRO

Joe Best é a alcunha que lhe fi cou de um programa de rádio que fez na 
Sesimbra FM, onde todos tinham que ter alcunha. Foi na viragem do 
século e o nome fi cou. Joe é na verdade José Carlos, o nome pelo qual 
o chefe Silva o tratava. Joe nasceu na Costa de Caparica e é cozinheiro 
auto-didacta, tendo aprendido muito com o chefe Silva, no princípio 
dos anos 80. Mais tarde, no Hotel Flórida e no Great American Disas-
ter, em Lisboa, fez de tudo, o que o preparou para uma vida de cozi-
nheiro.
A partir de 2004 dedicou-se ao conceito de “private chef”, tanto em 
sua casa, onde tem salas para grupos pequenos e médios, como em 
casa do cliente. Os “jantares secretos”, em que o cliente se inscrevia 
e pagava e depois recebia uma morada para onde se deslocar, eram 
alguns dos eventos mais concorridos. Mas havia sempre clientes que 
não queriam realmente estar a jantar com pessoas que não conheciam, 
e a actividade diversifi cou-se. A partir de 2007, Best viu uma oportu-
nidade nas redes sociais e a actividade cresceu muito. 
Hoje faz por ano 200 eventos de private chef e outros 100 de pop-up. 
Entretanto, dá formação, representa e publicita marcas de produtos, 
dá consultoria, faz show-cookings, coaching, etc. Por vezes, nos eventos 
de private-chef, há uma componente de ensino, com os clientes a en-
volverem-se nas tarefas da cozinha. Muitos dos pratos são preparados 
em sua casa e fi nalizados nos locais de destino. Joe consegue acomo-
dar grupos de várias dimensões. Se não consegue fazer tudo sozinho 
tem uma equipa a que pode recorrer, que se junta a ele para o serviço 
específi co. 
Um evento destes não tem que ser necessariamente caro. Até 10 pes-
soas, os preços são de 300€ durante a semana e 500€ ao fi m-de- se-
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tros, ovo a baixa temperatura e crumble de presunto ibérico, dumpling 
de lula recheada com pak choi e sopa de miso, ou alcatra marinada em 
tandoori e cozinhada a baixa temperatura, salada de cerejas, cebolas, 
puré de nozes, miso e salsa, telha de mostarda de Dijon. Para seguir em 
http://www.facebook.com/LisbonDiningInc/.

ALEXANDRE SILVA

Bem antes do Loco estrelado pela marca de pneus, Alexandre Silva 
também se dedicou à vida errante. Nos últimos dois anos da sua esta-
dia à frente dos fogões do Restaurante Bocca, Alexandre Silva sentiu 
alguma estagnação em termos criativos. Assim, inspirado no Loft de 
Nuno Mendes, e aproveitando a compra de um apartamento com con-
dições para isso (apartamento “gourmet,” como lhe chamava), decidiu 
fundar o “4th fl oor, cozinha experimental”. Aqui tinha loiças adequa-
das e equipamento avançado, algum do qual ainda hoje está instalado 
no Loco. Esses investimentos foram, assim, rentabilizados. 
Podia receber 10 clientes de cada vez, e eles inscreviam-se através do 
facebook. Ao longo de dois anos, à razão de dois domingos por mês, 
esgotou sempre estes jantares, que custavam 45 a 50€ por pessoa. Se-
gundo Alexandre Silva, a razão para esta actividade era mais a expe-
riência do que o negócio que pudesse fazer. Cada jantar tinha um menu 
de degustação com um tema escolhido anteriormente, que poderia 
ser mar, areia, azul... Alguém dava a ideia, quase como um jogo. As 
ementas eram sempre diferentes, mas havia clientes que regressavam 
com regularidade. Por vezes, o primeiro prato encontrava um clima 
algo pesado, algum desconforto entre os clientes, um silêncio. Mas na 
continuação logo o ambiente se tornava mais relaxado e amigável. 
O último destes jantares teve como tema o porco, e explorou o animal 
de ponta a ponta, num total de 18 pratos que incluíram sobremesas, 
como morcela com couve queimada. Tudo com simplicidade, fi zeram 
morcelas individuais, não foi um dia emblemático nem diferente, mas 
fi cou na memória. O Loco, que haveria de ganhar uma estrela Miche-
lin com menos de um ano de actividade, inspirou-se fortemente no 
experimentalismo que nasceu no 4th fl oor. Segundo Alexandre Silva, 
estes supper-clubs são uma boa maneira de subsistir, não só em ter-
mos fi nanceiros, mas também em termos de visibilidade e de credi-
bilidade.

VÍTOR AREIAS

Vítor Areias estudou no Estoril e desde 2004 acumulou experiência 
com chefes como Fausto Airoldi, Ljubomir Staniši  ou Paulo Pinto, e 
restaurantes como o Panorama, Mugaritz ou Noma. Foi chefe de co-
zinha do Assinatura e teve o clube privado Confi dential Kitchen, sen-
do ainda professor na escola do Estoril. Em fi m de 2016, fechou o seu 
restaurante Estória, na Cruz Quebrada. 
Agora, para além de continuar a dar formação no Estoril, dedicou-se 
à actividade de private-chef, através de uma plataforma na internet, 
a http://www.thesupperstars.com/. Esta iniciativa reúne vários che-
fes de cozinha e oferece os seus serviços como private chefs, organi-
zando as suas agendas, disponibilizando os seus menus, angariando 
os clientes, cuidando dos pagamentos, para o que retém naturalmen-
te uma percentagem da facturação. Cada chefe periodicamente indi-
ca as suas datas disponíveis, e elabora três menus, para valores de 35€, 
50€ e 70€. O mínimo número de comensais é seis, mas tudo pode ser 
afi nado em diálogo com os responsáveis da plataforma e os próprios 
chefes. 
Vítor Areias usa um food cost de 33%, o que deixa uma boa margem 
de trabalho. Para construir as ementas, segue as tendências do mer-
cado, respeitando as indicações dos clientes, mas procurando asse-
gurar alguma diferenciação. Na base da sua cozinha estão as tradições 
portuguesas, com produtos de estação, mas adaptado aos conceitos 
defi nidos para cada ocasião. Os menus que defi niu são o exótico (ins-
pirado na Ásia e na América do Sul), o vegetariano e o menu 6 senti-
dos, com pratos como couve-fl or caramelizada com avelãs e tomilho; 
barriga de leitão crocante com salada de laranja e ervas anisadas; cro-
cante de borrego, ensopado e chagas; ou canelloni de maçã acidulada, 
baunilha e manjericão after-eight.
As normas indicam que o chefe de cozinha chega a casa do cliente duas 
horas antes do serviço, com todos os ingredientes e utensílios neces-
sários. Prepara então e serve a refeição, e no fi nal arruma a cozinha 
deixando-a como encontrou. Em casa como no restaurante. Ou, um 
restaurante em nossa casa. 
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*lançamento

DDiz-se que, no xadrez, a torre é um elemento fundamental na 
estratégia do jogo. No Esporão é mais um tesouro escondido 
que só de muito em muito tempo se consegue descobrir. O 
Torre do Esporão é um tinto que só depois de muito “penar” 
consegue ser aprovado e vir a público. A equipa de enologia 
só em anos verdadeiramente excepcionais ou nos anos em 
que uma casta tem um comportamento fora do normal (para 
muito melhor) é que considera a hipótese de lançar um Torre. 
Aconteceu até agora por três vezes, nos anos de 2004, 2007 
e agora 2011.
O vinho sempre tem sido de lote, ora de três, ora de quatro castas. 
O Syrah e o Alicante Bouschet têm marcado sempre presença. 
A terceira é que tem variado e, actualmente, existem algumas 
semelhanças entre o Torre e o Private Selection (por causa da 
dupla Alicante Bouschet/Syrah) e tem sido a terceira casta a fazer 
a diferença. Neste caso foi a Touriga Franca. Temos assim um 
lote de três variedades, com a Touriga Franca e corresponder 
a 53% do lote. Nos anos (e são muitos…) em que não há Torre, 
os vinhos entram ou no Private Selection ou nos varietais que 
de que o Esporão também se pode orgulhar. Após a selecção 
das uvas o mosto fermenta em lagares e vai para barricas onde 
permanece durante 18 meses. O sono de 3 anos em garrafa é 
indispensável antes de ser comercializado tendo, em 2011, 
resultado 3.739 garrafas. O vinho já se encontra no mercado e 
já está esgotado no produtor. Depois deste 11 não há nenhuma 
edição “no forno”; quanto ao 2016 “logo se vê”, como nos disse 
David Baverstock, aqui acompanhado pela equipa de enologia.
Desde o 2004 muito vinho correu pela adega e o gosto também 
foi mudando. Por isso não admira que este 2011 se apresente bem 
diferente dos seus antecessores. Estes “antepassados” foram 

Aí está a nova edição do Torre do Esporão, que é o 
mais raro produto desta grande empresa. 

O momento foi aproveitado para voltar a provar as 
duas edições anteriores. Mudam-se os tempos, 

mudam-se os estilos.

TEXTO João Paulo Martins   *  FOTOS Cortesia do produtor

A TERCEIRA 
‘TORRE’ 

DO ESPORÃO

18,5  €150
Torre

Alentejo tinto 2011
Esporão

Muito complexo na fruta, na riqueza de 
especiarias, na estrutura elegante dos frutos 
vermelhos e negros. Muito bom desenho na 

boca, com primazia à fruta e ao carácter quase 
fl oral, servido depois por acidez viva. Perfeita 

harmonia, tudo em requinte. (14,5%)
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também provados nesta ocasião e, diga-se, deram muito boa 
conta de si, resistiram bem ao tempo de cave e o 2007 mostrou 
que, se era um colosso quando nasceu, está agora naquele 
momento de perfeito equilíbrio entre potência e elegância, 
que tão do agrado é de muitos consumidores. Ambos podem 
agora ser bebidos com prazer, primeiro o 2004 e o 2007 (caso 
tenha stock para isso…) ao longo dos próximos anos.
Curiosamente, na edição de 2004 a casta maioritária era a 
Touriga Nacional, que “estava então a fi car na moda aqui no 
Alentejo”, como disse David. Na edição de 2007 a maioria foi 
para o Aragonez (40%) oriundo das vinhas velhas e daquela 
que ainda hoje é a vinha mais velha (30 anos) de que o Espo-
rão dispõe. A versão 2011 é toda ela bem mais elegante, mais 
fi na e mais bebível desde já, se comparada com as anteriores; 
abandonaram-se as notas mais quentes de chocolate e com-
pota, em benefício de uma fruta mais pura e com uma acidez 
mais marcada. Novos tempos…
Um melhor e mais profundo conhecimento dos solos da herdade 
tem permitido redesenhar alguns vinhedos, adaptando castas 
às condições, nomeadamente de retenção de água e resistência 
a doenças. Essa é também a razão por que não são assim tantas 
as vinhas velhas à disposição dos enólogos mas as opções agora 
tomadas podem vir a dar bons frutos no futuro. E do campo 
ampelográfi co que o Esporão criou virão com certeza a sair 
vinhos de castas antigas, entretanto renovadas. A dimensão 
total das vinhas do Esporão é grande (600 ha) mas a atenção 
ao detalhe virá a dar frutos. Em breve.
Para aquilatar da aptidão gastronómica do Torre, foi servido 
um jantar na sala do enoturismo da herdade e as combinações 
encontradas foram bem conseguidas. Aprovado, portanto.

David Baverstock
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ERRATA
Novidades: na pág. 14, o vinho Quinta Vale Madruga Touriga Nacional-Touriga Franca 
2015 saiu sem classifi cação e preço. A classifi cação foi de 16 valores e o preço é de €7 
(por isso o selo Boa Compra). 

Casa da Passarella: Por lapso, na última edição (pág. 97) o vinho Villa Oliveira 
Encruzado 2015 continha o ano de colheita errado: de facto, o vinho é de 2014. Ainda 
neste ‘Lançamento’, ocorreu um erro em outro vinho branco: o Casa da Passarella O 
Fugitivo de 2015 tinha a designação “Vinhas Centenárias”, que só existe no tinto. Este 
branco é antes designado como Curtimenta. 

José Maria da Fonseca: a foto que acompanhava a nota de prova do Periquita 
Superyor (pág. 95) mostrava o Periquita António Zambujo. Aqui fi ca a foto correcta. 
Pelos lapsos apresentamos as nossas desculpas.

Estão confi rmadas as datas para o 6º Festival do Vinho do Douro Superior: irá ocorrer de 19 a 21 
de Maio (sexta-feira a domingo). O local vai ser o mesmo, o EXPOCÔA - Centro de Exposições 
de Vila Nova de Foz Côa. O programa do evento ainda não está fi nalizado mas irá acontecer 
novamente um concerto ao vivo (no Sábado à noite), o colóquio, o concurso de vinhos do Douro 
Superior e provas especiais comentadas.
A inauguração ofi cial do Festival – dia 19 às 18 horas - contará também com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo de Sousa Duarte, o grande 
mentor desta iniciativa, que vai na sua sexta edição. É, aliás, a Câmara de Foz Côa que organiza o 
festival, contando com produção da equipa da Revista de Vinhos.
Recorde-se que a quinta edição, que decorreu também em Maio, foi visitada por cerca de 7.000 
pessoas. O evento contou ainda com 60 stands de vinhos e 10 de sabores.

Festival Foz Côa vai 
celebrar-se de 19 a 21 de Maio

SUSPENSA ACÇÃO 

DA GARRAFA NA CAPA 

DA REVISTA DE 

VINHOS
Por razões operacionais, a Revista 
de Vinhos suspendeu a promoção da 
venda de vinho com a capa da revista. 
Esta promoção será posteriormente 
retomada quando as condições que 
estiveram na origem desta suspensão 
fi carem resolvidas. Agradecemos desde 
já a compreensão dos leitores da Revista 
de Vinhos.

TAYLOR’S LANÇA 

SINGLE HARVEST 

1967
Tem 50 anos de envelhecimento em 
madeira e será comercializado nas 
garrafeiras a um preço a rondar os 280 
euros. Este Taylor’s Single Harvest 1967 
segue-se ao anterior, de 1964, e partilha 
a clássica garrafa fosca da casa, em caixa 
de carvalho.
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A Câmara Municipal de Vidigueira decidiu apresentar a proposta de 
inscrição do “Processo tradicional de produção de vinho de talha 
no concelho de Vidigueira”, no Inventário Nacional do Património 
Imaterial, a apresentar à Direção Geral do Património Cultural. 
O objectivo é o de garantir a preservação da integridade e 
autenticidade do Vinho de Talha, sustentado pela singularidade da 
sua tecnologia e método de vinifi cação. É também intenção deste 
município apresentar a candidatura do Vinho de Talha a Património 
Cultural Imaterial da Humanidade. No entanto, será necessário 
ainda realizar actividades prévias, como a investigação dos métodos e 
técnicas de produção vitivinícola do vinho de talha e a sua relação com 
a comunidade.

O hotel boutique Portugal, em Lisboa, no extremo sul da praça 
Martim Moniz, aproveitou instalações subterrâneas para criar uma 
pequena garrafeira. O acesso à Premium winehouse Bar & Shop 
é feito através de uma escada, já no interior do hotel e o espaço é 
cuidado e confortável. A garrafeira inclui vinhos de várias regiões mas 
o portefólio não é longo. 
Existem ainda alguns produtos gourmet portugueses, como 
conservas. Curiosa é ainda a sala ao lado, que exibe alguns tesouros 
vínicos guardados do Hotel Mundial, que fi ca logo ao lado e tem os 
mesmos proprietários.

VINHO DE TALHA NO PATRIMÓNIO 

IMATERIAL NACIONAL

HOTEL PORTUGAL INAUGUROU 

LOJA DE VINHO

DOURO CADA 

VEZ MAIS 

NAVEGÁVEL?  
O rio Douro pode vir a ser 
cada vez acessível para os 
enoturistas (e não só) que o 
visitam. Isto acontecerá se 
for aprovada a terceira fase de 
um projecto - Douro’s Inland 
Waterway – que engloba grandes 
obras estruturais no rio. As 
duas primeiras fases já foram 
realizadas (ou estão em vias 
disso) e tiveram a ver com toda 
a realização de projectos e com 

a colocação de infra-estruturas para melhor informação sobre o rio 
Douro, sinalização e segurança.
A terceira fase, a mais dispendiosa, irá contemplar tarefas como a 
correcção do canal navegável do rio nos troços de Cotas-Valeira e 
Saião-Pocinho, num total de cerca de 24 quilómetros, e a reabilitação 
das cinco eclusas. Esta fase engloba um custo de €59 milhões de euros 
e está para aprovação em Bruxelas.
A candidatura foi realizada pela APDL – Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo, que supervisiona todo o projecto. 
“As obras de aprofundamento e alargamento do rio vão permitir 
aumentar a capacidade de calado das embarcações, aumentar o grau 
de segurança no tráfego, bem como possibilitar uma maior fl uidez, 
uma vez que vai ser possível o cruzamento de embarcações onde de 
momento está interdito”, realçou a APDL.

PORTO EXTRAVAGANZA EM SETEAIS, 

DE 10 A 12 DE MARÇO
10, 11 e 12 de Março (de 6ª feira a domingo) vão ser os dias de um 
dos mais míticos eventos relacionados com o Vinho do Porto. A 
organização é de Paulo Cruz, do Bar do Binho, que conseguiu criar 
um programa de luxo, a ocorrer no Palácio de Seteais, Sintra. Esta é 
a quarta edição do evento e as actividades começam às 16 horas em 
cada dia. Depois segue-se um jantar no Hotel Seteais com os vinhos 
dos respectivos produtores (à excepção do Domingo, dia 12), e com 
cozinha pelo Chef Miguel Silva. Sexta, o evento conta com uma 
prova vertical da Niepoort’s. Dirk Niepoort apresentará Garrafeiras 
desde 1931 a 1977 (10 vinhos). Esta será uma prova destes vinhos 
envelhecidos em garrafões de vidro verde-escuro, de capacidades 
entre 8 a 11 litros e fabricados na Alemanha no séc. XIX.
Dia 11, sábado, será a vez de Paul e Charles Symington apresentarem 
uma prova de “Vintage vs Colheitas”. Em prova estarão vinhos 
míticos, como o Ne Oublie 1882, o Dow´s Vintage 1890 ou o Graham´s 
1952. Domingo, dia 12, verá uma prova que tem como tema “Vinhos 
do Porto e Vinhos Finos do Douro do Séc. XIX – Os testemunhos 
do passado (1850 – 1896)”. A prova será apresentada por Bento 
do Amaral (Presidente da Câmara de Provadores do IVDP) e pelo 
próprio Paulo Cruz. Ambos vão apresentar dez vinhos “intemporais”, 
alguns deles “pré – fi loxéricos”. Logo a seguir virá uma harmonização 
com chocolates, conduzida pelo especialista Francisco Siopa.
O preço da prova por dia é de €100. Se quiser também participar 
no jantar pagará €150. Há um número de inscrições limitado 
(máximo 50 pessoas por prova). Mais informações na página Porto 
Extravaganza do Facebook.
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SIMPLESMENTE... VINHO 2017 

A 24 E 25 DE FEVEREIRO
Sexta 24 e sábado 25, de Fevereiro vai realizar-se a quinta edição do 
simplesmente...Vinho, um evento que decorrerá no Cais Novo (Porto), por 
cima do Museu do Vinho do Porto. Contará com a presença de 84 vignerons, 
portugueses e espanhóis. À prova estarão umas centenas de vinhos, de todos 
os estilos e variedades. 
Além dos vinhos, existirão petiscos de seis restaurantes do Porto e de Braga. 
A música vai fechar cada um dos dois dias. Para celebrar a quinta edição, o 
evento contará também com um Leilão Vinho + Arte Solidário, onde mais 
de oitenta obras de arte e igual número de vinhos, irão ser licitadas (sábado 
25, das 11:30h às 15:00h). Por último, há a destacar um jantar no Restaurante 
Bocca (sexta às 22h30) com cozinha do chef Abraham Conlon e a ajuda do 
sommelier Craig Perman (ambos do restaurante Fat Rice, de Chicago). Para 
beber, 12 vinhos diferentes. As reservas podem ser feitas pelo 226 170 004 e 
o preço é de €50/pessoa).
A entrada no evento custa €15/dia com direito a catálogo e copo ofi cial, prova 
de vinhos, degustação de petiscos, exposição de arte e concerto de música. 
Todas as informações no site simplesmentevinho.pt

Amora Brava é o nome da empresa que tem como sócios o casal Susana Melo Abreu e Carlos Silva. Para além 
dos projectos vínicos (de que falamos nesta edição, na reportagem respectiva), a empresa familiar está a 
trabalhar com alguns produtos que Susana (a sócia-gerente) considera inovadores e de qualidade. 
O portefólio inclui as barricas de carvalho francês da Adour (França), fabricadas de forma artesanal e com as 
aduelas dobradas ao vapor, uma técnica que dará um ‘toque’ mais suave aos vinhos que nelas vão repousar.
Outros produtos incluem os suportes para barricas da BottiStop, integralmente feitos em alumínio e 
com possibilidade de rotação. Existem ainda as giro-paletes para espumantes em estágio, simulando 
uma operação de remuage (rotação das garrafas). Ambos os produtos são fabricados pela italiana Lafal. 
O portefólio continua com equipamentos para lavagem de adegas (e outros imóveis) da Idroeletrika, 
também fabricante italiano. Lavagem a quente e a vapor são duas das tecnologias desta fábrica, com grandes 
pretensões ambientais.
‘Last but not least’, os vedantes para garrafas da ArdeaSeal, oriundos de Itália. Estes vedantes, fabricados 
em material sintético avançado e isento de contaminações, têm a vantagem da repetibilidade. Ou seja, são 
todos iguais na selagem da garrafa e as trocas gasosas que permitem são também constantes de vedante para 
vedante. Esta solução, diz Susana Melo Abreu, foi já adoptada por vários produtores europeus e os resultados 
têm sido muito bons. Os vedantes são ainda facilmente decorados com a marca do produtor (como se pode 
ver na foto) e são removidos com o tradicional saca-rolhas. Contactos: ceo.amorabrava@gmail.com ou 
tel. 92 771 04 67

Amora Brava é mais do que 
vinho…

HERDADE DO 

FREIXO LANÇA 

RESERVA EM MEIA 

GARRAFA
A Herdade do Freixo, produtor 
alentejano do Redondo, acaba de 
colocar no mercado 6.666 meias 
garrafas do seu vinho Reserva tinto 
2014, com um preço recomendado 
para garrafeiras de 10,50 euros (a 
garrafa de 0,75 l custa 17,50 euros). 
Apesar de ser claramente vocacionada 
para os restaurantes, a opção meia 
garrafa está também disponível para 
estabelecimentos de venda directa 
ao público. A ideia foi a de fomentar 
o consumo de vinhos do segmento 
premium, permitindo que as pessoas 
possam prová-lo sem terem de pagar 
uma garrafa inteira.





NOVO GIN PORTUGUÊS 

É DO ALENTEJO… E COM SOM
Um bancário e um engenheiro, habitantes de Évora, decidiram um 
belo dia de Verão de 2015 avançar na investigação de um novo gin. 
Pois bem, “nove meses depois e após muita pesquisa e trabalho duro 
e intenso de prova, surgiu o Neighbours11. É um gin inteiramente 
artesanal nascido na Azaruja (20 km a norte de Évora), e produzido 
em pequenos lotes (o primeiro de 250 garrafas) e alguns dos 
botânicos com origem em quintas locais. Destaque ainda para uma 
particularidade na produção: ao sair da serpentina de condensação, 
o gin permanece num prato de cobre durante longos minutos, onde 
recebe as ondas mecânicas transmitidas por um sistema de som 
incorporado. Fará diferença? Só mesmo provando… O Neighbours11 
já está à venda e custa cerca de €34 a garrafa.

S. PELLEGRINO YOUNG CHEF NA 

TERCEIRA EDIÇÃO
Esta é uma competição que reconhece os jovens talentos culinários 
de todo o mundo. Já abriram as candidaturas para a terceira 
edição, que vai reunir cerca de 70 chefs de renome mundial 
que serão os jurados das competições locais, 21 jovens chefs de 
21 áreas geográfi cas de todo o mundo e 21 chefs mentores para 
acompanharem individualmente cada um dos jovens chefs ao 
longo da competição. A grande fi nal inclui um júri constituído por 
alguns dos mais afamados mestres de culinária de todo o mundo, 
que serão responsáveis pela eleição do vencedor na grande fi nal 
em Milão, Itália. A competição vai decorrer durante 18 meses: em 
2017 realizam-se as seleções preliminares e as competições locais, 
e só em Junho de 2018 é que terá lugar a grande fi nal. Esta edição 
conta com algumas novidades, nomeadamente a presença de mais 
uma região a “América Central – Caribe”, perfazendo um total de 21 
regiões em competição bem como a possibilidade de as candidaturas 
serem apresentadas em cinco línguas: inglês, espanhol, francês, 
italiano e mandarim. Contudo, todos os candidatos têm de falar e 
entender inglês, a língua ofi cial. As inscrições estão disponíveis em 
www.sanpellegrino.com.

GIFTS4WINE ABRIU NO ALGARVE
Esta empresa, especialista em produtos para a indústria vínica e 
canal HORECA, abriu uma delegação no Algarve. A Gifts4Wine vai 
assim cobrir mais intensamente o mercado algarvio, através do 
colaborador Nélson Costa. Mais contactos: algarve@gifts4wine.com 
ou através do telefone: 910 613 957.
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CLÀSSIC PENEDÈS: 

A PRIMEIRA D.O.  

DE ESPUMANTES 

100% ORGÂNICA

LICOR BEIRÃO LANÇA DESAFIO 

PARA COCKTAIL
Quer criar um novo cocktail e ganhar alguns prémios bem 
interessantes? Se a sua resposta for positiva e for um profi ssional 
da área, aponte para o site www.misturabeirao.com e verifi que as 
condições para entrar no concurso que o desafi a a criar um cocktail 
com Licor Beirão. A primeira condição é que esse mcocktail tenha 
pelo menos 40% desta bebida portuguesa.

A Denominação de Origem (DO) Penedès, da 
homónima região na Catalunha, é conhecida 
fundamentalmente pelos seus vinhos tranquilos, ainda 
que inserida numa província responsável por 95% de 
todo o espumante com DO Cava. Mas a DO Penedès 
tem vindo a ser completamente reformulada nos 
últimos dois anos, e uma das principais inovações 
foi a introdução da categoria Clàssic Penedès 
orientada exclusivamente para espumantes de 
viticultura e enologia 100% orgânicas (bio). 
Sendo a primeira deste género no mundo, 
Penedès recebeu uma injecção de novos 
produtores de espumante.
Os requisitos principais para rotular um produto 
com esta designação, além da exigência orgânica, 
passam por ser feito a partir das castas originais 
de Penedès (Macabeu, Parellada e Xarel-lo) e 
pela obrigatoriedade de estagiar um mínimo de 
15 meses em garrafa. Já o método, é o tradicional, 
com segunda fermentação em garrafa.
Actualmente, são 15 os produtores de Clàssic 
Penedès: Albet i Noya, Bonans, Castell de 
Pujades, Celler Can Morral del Moli, Celler 
Grapissó, Celler Puig Romeu, Cellers AT Roca, 
Clos Lentiscus, Colet, Loxarel, Mas Bertran, Mas 
Comtal, Mas dels Clavers Can Gallego, Miquel 
Jané e Torre del Veguer. (ML) 



A Revista de Vinhos oferece-lhe Experiências Memoráveis!

Duas noites de alojamento (para duas pessoas) + pequeno almoço.

Assine Já!
E ganhe uma das estadias que reservamos para si!

24 edições, por apenas 96€

CONVENTO DOS CAPUCHOS – HOTEL RURAL**** (MONÇÃO)

Nome completo 

Data de Nascimento                    /                    /                                        Morada  

Cod. Postal - Localidade Tel. Telem.

E-mail      Nº Contribuinte Desejo Factura 

Indique  a UNIDADE pretendida:                        MONVERDE                     CONVENTO DOS CAPUCHOS                                                         

FORMA DE PAGAMENTO:   Transferência bancária:   “Autorização de pagamento – Exmos. Senhores, por débito em conta e através do NIB que indico abaixo, queiram proceder 

ao pagamento da minha subscrição da Revista de Vinhos a favor da Masemba, Lda. A minha assinatura renovar-se-á automaticamente até que vos comunique a minha intenção 

de não renovar”.  Pagamento recorrente.     

Autorização de Débito Directo SEPA                                                             Referência da autorização (ADD) a completar pelo credor.

IBAN/Nº de conta:

BIC SWIFT: 

Nome do Titular                                                                                                                                                                                                       Data:                    /                    /
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 SIM, desejo assinar a Revista de Vinhos por 24 edições no valor de 96€*, recebendo ainda inteiramente grátis 2 noites de alojamento para duas pessoas numa das Unidades de Enoturismo 
à minha escolha. Campanha exclusiva para assinaturas de dois anos, por transferência bancária e limitada ao stock existente. Reservas sujeitas a disponibilidade e restrições de cada Unidade.  
       

ATENÇÃO: TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, EM MAIÚSCULAS.

 ENVIE PARA MASEMBA, LDA. – DEPARTAMENTO DE ASSINATURAS – RUA DA FRATERNIDADE OPERÁRIA, Nº 6, 2794-024 CARNAXIDE
LINHA DE APOIO AO CLIENTE: 215 918 088 (DIAS ÚTEIS DAS 10H-13H E 14H30-18H) •  Se preferir poderá digitalizar o cupão e enviar para o e-mail: assinaturas@masemba.com

 Oferta a benefi ciar após boa cobrança

Os dados recolhidos são processados automaticamente pela Masemba, Lda. e destinam-se à gestão do seu pedido e à apresentação de futuras propostas. 
O seu fornecimento é facultativo, sendo garantido o acesso aos dados e a respetiva rectifi cação. Se autoriza receber propostas comerciais de outras entidades, assinale aqui

EENVIE PARA MASEMBA, LDA. – DEPARTAMENT
LINHA DE APOIO AO CLIENTE: 215 918 088 (DIAS ÚTEIS D

ENVIE PARA MAS

MONVERDE – WINE EXPERIENCE HOTEL (AMARANTE)

Site: www.monverde.pt • Reservas: Tel. +351 255 143 100 • E-mail: reservas@monverde.pt
Alojamento para duas noites em quarto duplo standard, em regime APA, exceto feriados, fi ns de semana 

prolongadose épocas festivas. Sob reserva prévia e mediante disponibilidade do Hotel. 
Válido até 31 de Dezembro de 2017.

 
Site: www.conventodoscapuchos.com • Reservas: Tel. 251 640 090  •  E-mail: reservas@conventodoscapuchos.com

Alojamento para duas noites em quarto duplo (Cela Saeculare), em regime APA, sob reserva prévia e mediante disponibilidade do hotel. Válido de 1 de Abril 
a 31 de Outubro de 2017, excepto o mês de Agosto, Páscoa, fi ns de semana prolongados e outras datas festivas.
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A Sociedade Agrícola Casal do Conde, situada na região Tejo, foi adquirida 
pela Casa Agrícola Faia e Filhos. A administração está a cargo de António 
Manuel Faia, que na tarefa de gerir o projecto Casal do Conde conta com o 
apoio de Margarida Menezes, que assumiu a direcção-geral.
A casa agrícola Faia e fi lhos foi fundada em 2007 por António Faia e seus 
fi lhos. 
A família já detia investimentos em vinha e produção de vinhos de marca 
própria mas, no ano de 2014, aumentou a sua actividade vinícola adquirindo 
as vinhas e a marca da quinta Vale D’Algares, em Vila Chã de Ourique.
Com a aquisição de Casal do Conde, a empresa explora hoje uma área de 
cerca de 168 hectares de vinha. Mas esta área vai aumentar com a plantação 
de mais 40 ha no Casal do Conde, empresa que produzia cerca de 200 mil 
garrafas anualmente, em adega própria. As marcas são Casal do Conde, 
Terra Chã e Terras do Vale. Margarida Menezes disse à Revista de Vinhos 
que, nos projectos mais próximos irá apostar num “restyling” da marca 
Casal do Conde: “futuramente iremos adaptar o nosso portefólio e marcas às 
necessidades que detectarmos no mercado, com possibilidade de ser lançada 
uma nova marca”. Outros objectivos a alcançar passarão pelo aumento da 
notoriedade da marca e uma maior internacionalização. Mais informações 
em www.sacasaldoconde.com

Casal do Conde mudou 
de mãos

CINEMA E VINHO CELEBRADOS 

NA EHTL
Este foi o terceiro ano consecutivo em que a Escola de Hotelaria 
e Turismo de Lisboa hospedou o Wine & Flavours – Cinema a 
Copo, um festival que juntou vinho, comida e cinema de 26 a 28 de 
Janeiro. Organizado pelos alunos fi nalistas das disciplinas Gestão 
e Produção de Cozinha, Culinary Arts, Gestão de Restauração e 
Bebidas, Food & Beverage e Gestão e Produção de Pastelaria, o W&F 
proporcionou sessões de cinema com fi lmes e documentários que, 
de alguma forma, integravam a temática da gastronomia. Sob a 
curadoria de José Vieira Mendes, nesta edição pôde ver-se “Tábuas 
Com História”, um fi lme português de Marcantonio del Carlo; 
a série “Esporão e a Comida Portuguesa a Gostar dela Própria” 
de Tiago Pereira; o fi lme espanhol “Fermentación Espontánea” 
de Clara Isamat; “Comer o Quê?” do brasileiro Leonardo Brant; 
“Ants on a Shrimp”, fi lme dinamarquês de Von Maurice Dekkers; 
“Au Pif” do canadiano Orlando Arriaga; entre outros. Desta vez, a 
parceria foi feita com a Comissão Vitivinícola da Bairrada que levou 
os vinhos da região aos almoços e jantares temáticos, marcando 
presença nas mostras de produtos, palestras, showcookings e 
restantes actividades do festival, das quais se destacou o Speed 
Wine Dating, em que os alunos submeteram os convidados a 
“encontros” aleatórios de 4 minutos, à luz da vela e com um DOC 
Bairrada diferente por cada date. Talvez alguém lá tenha encontrado 
o seu “wine mate”, ou talvez não, mas foi, seguramente, uma forma 
original e divertida de suscitar conversa sobre vinho.

NOVA DELIDELUX NA AVENIDA DA 

LIBERDADE
A DeliDelux abriu novo espaço, situado no número 15A da rua 
Alexandre Herculano, em Lisboa. A DeliDelux trouxe assim para 
o centro da cidade os produtos habitualmente disponíveis na casa 
mãe, a  loja de Santa Apolónia: falamos de queijos, enchidos, chás, 
especiarias, compotas e um menu criado pelo chef Luís Gaspar, 
da Sala de Corte. Destaque ainda para a nova secção Grab&Go 
(com refeições prontas e embaladas– como sopas, saladas e 
sobremesas) e os pequenos-almoços.
O espaço tem 46 lugares no interior e uma esplanada com 
capacidade para 12 pessoas, onde pode almoçar e jantar. 
Existe inclusive uma carta de vinhos a copo, com várias opções 
disponíveis.
Para oferecer ou para desfrutar num ambiente mais caseiro, 
destacam-se ainda os cabazes com produtos da DeliDelux, 
disponíveis o ano inteiro e com preços que variam entre os 26€ e 
os 190€. Aberta em 2005, a DeliDelux foi eleita ‘Loja Gourmet do 
Ano’ em 2009 pela Revista de Vinhos. 
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