
* os melhores do ano.. ..

20II

OUTEIRO

TERRAS
o'AI..T.ll R H l! R D A' D B

PAÇO DO
CONDE

VINHO REGIONAl. ALENTF.JANO

rJ)tf"neln~d- R/ek:.éion
VINHO REGIONAl, ALENTEJANO

20//

~ -- __ o

MONTB
BIlANCO

-- Luís Louro --

VINHO
Rt;:(;IONAI.

Al.,llNTlljhNO

TINTO

HERDADE

SÃOMIGUEL

PRIVATE COLLECTION

2.011 I CARRAf"A N" : 0000 I 0000

124 REVlpTA DE VINHOS FEYEREIRO 201

HERDADE DE S. MIGUEL
Reg. Alentejano
Private collection tinto 2011
Casa Agr. Alexandre Relvas
Aroma cheio, rico, mas com
alguma contenção. Fruta preta,
tostados e minerais, muito bem
desenhado. Elegante e polido,
com grande equilíbrio, fresco e
rugoso, generoso e ao mesmo
tempo reservado. ü4,5%)

HERDADE DO PESO
Alentejo Reserva tinto 2012
Sogrape Vinhos
Muito jovem no nariz, notas
balsâmicas, fruta vermelha,
sugestões especiadas, chocolate,
minerais. Corpo médio,
texturado, taninos firmes, bela
acidez, muito equilibrado, cheio
de frescura e seriedade. (15%)

HERDADE DOS GROUS
Reg. Alentejano Reserva
tinto 2011
Herdade dos Graus
ComTouriga Nacional, Alicante
Bouschet e Tinta Miúda, está um
vinho cheio de raça, com
sugestões de amoras maduras,
ervas do campo, especiarias.
Taninos vigorosos arredondados
pela barrica, muito sabor e
presença. (14%)

HERDADE GRANDE
Reg. Alentejano Reserva
tinto 2010
Herdade Grande Wines
- António Manuel Lança
Especiado, com madeira
generosa e integrada, fruta
vermelha e preta, um pouco de
barro, muito elegante e
apelativo. Polido e fresco, muito
harmonioso e convidativo, com
taninos vivos bem envolvidos e
fmal longo. (14%)

HERDADE PAÇO DO CONDE
WINEMAKERS SELECTION
Reg. Alentejano tinto 2011
Herdade Paço do Conde
Especiarias doces, notas
tostadas da madeira de estágio,
fruta preta, cacau, muito bonito
e sofisticado. Vigoroso e
elegante, fresco e texturado,
com muita presença na boca,
saboroso, cheio e sempre
sóbrio. Ü4,5%)

MONTE BRANCO
Reg. Alentejano tinto 2011
Luís Louro -Adega do Monte
Branco
Compota de frutos vermelhos,
bem maduro, denso, profundo,
com notas florais e minerais.
Concentrado e encorpado,
achocolatado, sumarento, com
taninos firmes, persistente,
exuberante, muito sólido. (14%)

OUTEIRO
Reg. Alentejano tinto 2011
Terras de Alter
Está muito afinado no aroma,
com um perfil bem conseguido,
delicado na fruta e cheio de
classe. Aboca mostra um tinto
refinado, polido nas arestas,
com fruta de primeira classe e
um estilo de luxo. (14,5%)

PAULO LAUREANO
RESERVE VINEA JULlETA
Alentejo tinto 2012
Paulo Laureano Vinus
Baseado em vinhas velhas,
apresenta uma grande
profundidade, num perfil de
muita elegância sem deixar de
ter concentração. Cerejas,
framboesas, vegetais secos,
fumo, conjugam-se num tinto
sumarento, rico, longo e
sofisticado. (14,5%)


