
PROVAS DO MÊS ALENTEJO  BAIRRADA  BEIRAS

15,5 pts
MONTES CLAROS ESPUMANTE 
BRUTO 2013
Alentejo/ espumante /Adega de Borba

Cor ouro. Bolha fina. Tostados subtis 
e de alguma confeitaria. Maçã, 
alperce, pera, sugestões florais. Boa 
estrutura na boca, imensa frescura, 
bem seco, sugestão de leveza e 
cremosidade. Final cítrico. MM/ 
Consumo:2015 - 2019

 8,49 €   *garrafas   8ºC

15,5 pts
OLHO DE MOCHO 2014
Regional Alentejano/Rosé/Rocim

Cor salmão. Tons de cereja, 
framboesa, algum floral, sabugueiro 
e vegetal delicado. Impecável na 
boca, firme, uma quase secura e 
final persistente. MM/ Consumo:2015 
- 2017

 8,00 €   9.500 garrafas   11ºC

15,5 pts 
VALE DA CALADA 2014
Regional Alentejano/Branco/Herdade 
da Calada

Notas de figo, ameixa branca e 
sugestões de pomar. Na boca é 
redondo, fresco, bem mais apelativo 
que no aroma. Revela volume, 
final agradável e um fino recorte 
aromático, persistente. MM/ 
Consumo:2015 - 2017

 4,69 €   20.000 garrafas   11ºC

15 pts
EMBUÇADO 2013
Alentejo/Tinto/RoqueVale

Algum matagal, framboesa, tal 
como um floral. Notas iodadas e 
minerais. Na boca expõe frescura, 
corpo moderado, taninos firmes mas 
polidos. Fruta apelativa, final mais 
“estreito”, com secura, mas perfil 
para a mesa. MM/ Consumo:2015 - 
2017

 6,85 €   *garrafas   16ºC

15 pts
HERDADE DO ROCIM BRUT 
NATURE 2013
Regional Alentejano/Espumante/Herdade 
do Rocim

Cor cobre. Boa impressão aromática, 
notas de cerejas confitadas, algum 
pêssego, floral. Bastante vigor e 
frescura, envolvente, seco, tenso, 
bolha mais difusa mas de brilhante 
persistência. MM/ Consumo:2015 - 
2018

 13,95 €   2.200 garrafas   8ºC

14 pts
CHAMINÉ 2014
Regional Alentejano/Branco/Cortes de 
Cima

Cor brilhante. Notas de tangerina, 
ameixa branca, figo e uma sugestão 
tropical. Estruturado, brilha em 
frescura e fruta cativante. Fluido, 
mineral, saboroso e de agradável 
persistência. MM/ Consumo:2015 
- 2017

 4,99 €   97.200 garrafas   11ºC

14 pts
EA RESERVA 2013
Regional Alentejano/Tinto/Fundação 
Eugénio de Almeida

Tonalidade granada. Fruta em passa, 
figo seco, ameixa, com traços de 
fruta mais fresca. Taninos suaves, 
bem preenchido pela fruta sedutora, 
passo seguro e uma elegante 
persistência. Gastronómico. MM/ 
Consumo:2015 - 2017

 * €   *garrafas   16ºC

14 pts
GAIÃO 2014
Regional Alentejano/Tinto/Companhia 
das Quintas 

Notas de ameixa preta, amora 
preta, algum floral. Mostra corpo 
moderado, taninos polidos, boa 
definição, com final levemente 
fumado e distinto. MM/ 
Consumo:2015 – 2017

 3,29 €   75.000 garrafas   16ºC

14 pts 
ALENTO 2014
Regional Alentejano/Branco/Luís B. 
Veigas Louro

Tons tropicais, frescura e facilidade. 
Na boca é suave, encantador, 
saboroso, simples e eficaz. A beber 
jovem. MM/ Consumo:2015 - 2016

 5,00 €   25.000 garrafas   11ºC

16 pts
PINHO LEÃO BAGA 2010
Bairrada/Espumante/Casa Agr. A. 
Santos Lopes 

Notas de toranja, maçã, fermento, 
fresco e revigorante. Bem seco 
na boca, vivo, firme, com mousse 
e acidez presentes. Boa bolha, 
mineral, persistente. Muito bem! 
MM/ Consumo:2015 - 2019

 8,50 €   *garrafas   8ºC

15,5 pts
QUINTA DO POÇO DO LOBO 
ARINTO E CHARDONNAY 
ESPUMANTE BRUTO 2013
Bairrada/Espumante/Caves São João 

Bela bolha, muita finesse no aroma, 
subtil zeste de cítricos, alperce e 
maçã, ligeira tosta. Boa estrutura 
na boca, frescura cítrica, cremosa 
mousse, afinado e sofisticado. MM/ 
Consumo:2015 - 2018

 7,75 €   *garrafas   8C

17 pts
QUINTA DO CARDO GRANDE 
ESCOLHA 2011
Beira Interior / Tinto / Companhia das 
Quintas

Rubi. Fruta de qualidade, 
especiarias, algum floral. A boca é 
elegante e austera, com intensidade 
e potência. É frutada e, ao mesmo 
tempo, marcada pelas notas de 
madeira evidentes e pela frescura de 
uma acidez estruturante. Adivinha-
se vida longa. CL / Consumo 2015-
2020.

 19,90 €   6.000 garrafas   16ºC

17 pts
QUINTA DOS TERMOS ESCOLHA A 
SUPRESA DE VIRGÍLIO LOUREIRO 
2011
Beira Interior/Tinto/Quinta dos Termos

Granada. Cereja, groselha, envolta 
em suaves fumados, algum floral, 
tostados ligeiros. Na boca tem boa 
estrutura. Suave, perfumado, alia 
fruta e especiarias. Belo e longo 
final. MM/ Consumo:2015 - 2019

 20,00 €   3.500 garrafas   16ºC

17 pts 
QUINTA DOS TERMOS RESERVA 
TALHÃO DA SERRA 2013
Beira Interior/Tinto/Quinta dos Termos

Nariz de groselhas, cerejas, a vibrar 
de elegância e com sintonia fruta/ 
madeira. Mantém a tónica na frescura 
de acidez frutada, corpo moderado 
mas vigoroso, firme e gastronómico. 
MM/ Consumo:2015 - 2020

 15,00 €   5.000 garrafas   16ºC

17 pts
QUINTA DOS TERMOS VINHAS 
VELHAS RESERVA 2011
Beira Interior/Tinto/Quinta dos Termos

Aromas a fruta vermelha, subtil 
tostado, especiarias doces e muita 
elegância. É encorpado, tem 
estrutura elegante, boa persistência, 
final mineral e distinto. MM/ 
Consumo:2015 - 2020

 9,00 €   15.000 garrafas   16ºC

16,5 pts
CASAS DO CÔRO FAMILY 
HARVESTED 2011
Beira Interior / Tinto / Casas do Côro

Concentrado na cor. Apresenta-se 
fechado, desvendando de chocolate, 
fruta de grande qualidade, bombons 
de ginja. Depois, resina e baunilha. 
Na boca, o triângulo álcool, acidez, 
taninos está muito vibrante, 
necessitando de tempo. Aconselha-
se decantação. CL /Consumo 2015-
2020.

 32,95 €   1.000 garrafas   16ºC
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