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Em dias de boas-vindas ao ano novo, é tempo de avaliar a garrafeira sob a orientação do crítico gastronómico da VISÃO
Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, numa seleção dividida em várias categorias: grandes tintos, grandes brancos,
espumantes, generosos e escolhas boas e acessíveis

MANUEL
GONÇALVES DA
SILVA

Luis Barra

O

ano de 2016 foi abençoado para os apreciadores dos vinhos portugueses. Apareceram no mercado vinhos dos mais variados estilos,
personalizados, bem feitos e ao alcance de todas as bolsas, uns para consumir já, outros para guardar (mais por terem grande
potencial de envelhecimento do que, propriamente, por não estarem prontos para beber). No �nal do ano, justi�ca-se uma consulta

aos apontamentos para ver o que ainda há para provar nos próximos tempos e recolher o que nos falta para recompor a garrafeira. A lista
que se segue contempla, por um lado, vinhos escolhidos em função da qualidade, sem olhar a outros fatores, nomeadamente o preço, e,
por outro, vinhos selecionados precisamente pela boa relação entre a qualidade e o preço. Como esta, poderiam fazer-se muitas listas
com igual mérito: não falta por onde escolher e o gosto pessoal é o critério determinante. Que esta sirva de exemplo.
GRANDES VINHOS
TINTOS
http://visao.sapo.pt/actualidade/visaose7e/comerebeber/2017010464bonsvinhosparabeberem2017

1/13

05/01/2017

Visão | 64 bons vinhos para beber em 2017

Barca Velha Douro 2008
Impressiona com a cor rubi profunda; o aroma intenso e complexo com notas de frutos vermelhos e de especiarias; o paladar elegante
com admirável volume, taninos poderosos, acidez viva bem integrada, as notas de fruta e de especiarias, a estrutura e o equilíbrio, o �nal
muito longo e harmonioso. Um vinho inebriante. Deve ser decantado e servido à temperatura de 160C a 180C com pratos so�sticados de
carne e de caça ou mesmo queijos de qualidade superior. €350
Casa de Santar
Dão Nobre Tinto 2013
Resulta da seleção das 15 melhores barricas, num total de 100, e resume o Dão no seu melhor. Cor intensa; aroma complexo, ainda
fechado, mas a deixar transparecer a sua elegância; paladar cheio, potente, com perfeito equilíbrio de todos os elementos. Pronto para
beber, mas promete evoluir bem em garrafa e continuar a dar alegrias nos próximos 10 a 15 anos. €70
Herdade das Servas Parcela V Tinto 2011
As vinhas velhas que deram as uvas – a parcela V, nome dado à “vinha dos Clérigos” – e o ano excecionalmente propício permitiram a
obtenção deste excelente vinho de aroma complexo, sabor intenso e estrutura elegante, diferente da tradição dos vinhos do Alentejo pela
ausência da compota e a presença marcante da acidez. Para guardar, se possível. É a nova estrela da companhia. €50
Chryseia Douro 2014
Um vinho de classe pura, marcada pela elegância. Nasceu na viragem do século com a primeira colheita lançada em 2000 e mantém o
mesmo per�l equilibrado e distinto. Feito de uvas das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, tem cor rubi carregada, aroma complexo
com notas de frutos maduros, de plantas silvestres e madeira de alta qualidade, paladar inebriante com estrutura, balanço, envolvência. O
nome Chryseia, que em grego signi�ca “d’ouro”, �ca-lhe bem. €49,90
Periquita Superyor 2014
Feito de uvas da casta Castelão (90%) com um pouco da Cabernet Sauvigon (7%) e Tinta Francisca (3%), tem cor vermelha intensa, aroma
concentrado com boas notas de frutos pretos e vermelhos e de especiarias, paladar elegante com taninos bem presentes e assinalável
frescura. Deve ser servido à temperatura de cerca de 150C, a acompanhar pratos de carne e queijos. €39,99
A Centenária
António Madeira Dão 2013
O nome vem de uma parcela de vinha com 120 anos que lhe dá origem. Foram produzidas 572 garrafas destinadas aos apreciadores. O
grande caráter da vinha re�ete-se no vinho, que tem uma identidade singular, com aroma complexo, sabor profundo, fresco e
harmonioso, taninos aveludados e �nal elegante, longo, acentuadamente mineral. Perdura na memória. €45
Ex Aequo 2011
A casta Syrah encontrou um território de eleição na Quinta de Monte d’Oiro e tem no Ex Aequo a sua expressão mais feliz. É um vinho
excecional, feito com 75% de Syrah e 25% de Touriga Nacional, com estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês, com um recorte
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primoroso: cor escura e concentrada, aroma complexo a frutos pretos com notas balsâmicas e um elegante toque vegetal, paladar
elegante com a fruta, os taninos e a acidez perfeitamente envolvidos, e um �nal longo, vibrante, glorioso. €50
Leo d’Honor Tinto 2009
É a expressão máxima da casta Castelão (ou “Periquita”, como continua a ser popularmente designada), que tem aqui o seu território de
eleição. Muito concentrado na cor e no aroma, denso e complexo no paladar, com taninos a�rmativos, mas �nos, e elegante �nal de boca,
acompanha com distinção pratos de carne estufada ou assada e de caça, bem como queijos fortes. €29
Quinta da Alameda
DOC Dão Tinto Reserva Especial 2012
A Quinta da Alameda tem lugar na história dos grandes vinhos do Dão e este diz porquê: bela cor granada intensa; grande �nura
aromática com delicadas notas silvestres e alguma tosta harmoniosamente integrada; paladar muito delicado com taninos �nos e macios;
um �nal longo, pleno de elegância e de charme. €25
Poeira Ímpar Tinto 2009
Nascido de uvas das castas Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional e Sousão, de uma vinha que o enólogo considera “ímpar” por ser
“caprichosa e arrebatadora quando quer”, como sucedeu com esta colheita, o vinho é grandioso, com grande textura e harmonia que
resultam do equilíbrio do volume, da fruta, dos taninos, da acidez e dos demais elementos. Ainda muito jovem, promete durar bons anos
e alegrar os privilegiados que o conhecerem. €60
Pêra-Manca Tinto 2011
É feito de uvas das castas Trincadeira e Aragonez provenientes de talhões selecionados. A vini�cação faz--se com os mesmos cuidados:
desengace total, ligeiro esmagamento, fermentação em balseiros de carvalho francês, maceração pós-fermentativa prolongada, posterior
estágio de 18 meses em tonéis de carvalho francês e em garrafa. Aroma concentrado e muito complexo com notas de frutos pretos,
especiarias e alguns fumados; paladar �no, estruturado, vigoroso, com assinalável frescura, taninos maduros e �nos, harmonia perfeita;
�nal longo, elegante, de encantar. €194
Mouchão Tonel Nº 3-4 2011
Só é produzido em anos de qualidade excecional, com uma seleção de uvas da casta Alicante Bouschet, de um terroir especí�co da
Herdade do Mouchão. Tem profundidade, complexidade e personalidade únicas. A cor é grená intensa, o aroma concentrado com notas
de frutos pretos e de especiarias, o paladar envolvente com a fruta bem madura, os taninos longos, �nos e macios, a acidez bem de�nida,
tudo em harmonia. Grande potencial de envelhecimento. €100
Quinta da Gaivosa Tinto 2011
É a bandeira da casa Alves de Sousa e o exemplo acabado do que o Douro tem de melhor, graças à diversidade, complexidade e elegância
das vinhas velhas da Quinta da Gaivosa. Cor rubi profunda, aroma concentrado com delicadas notas de frutos pretos e de folha de
eucalipto, paladar elegante com grande estrutura e harmonia. Tem o per�l requintado de sempre, que o quali�ca como grande vinho.
€34,90
Torre do Esporão Tinto 2011
De uvas das castas Touriga Franca, Alicante Bouschet e Syrah com fermentação alcoólica em lagares e malolática em barricas, este vinho
estagiou durante

18 meses em barricas novas, seguidos de mais três em garrafa. Está perfeito. Aroma complexo com notas de frutos

pretos, de especiarias e de barrica muito bem integradas; paladar profundo, denso, cremoso, com textura acetinada; �nal longo e cheio de
carácter. €100
Quinta de la Rosa
Reserva Tinto DOC Douro 2013
Choveu na vindima de 2013, o que “originou vinhos mais frescos e aromáticos que podem ser apreciados mais cedo”, diz o enólogo Jorge
Moreira no texto de apresentação deste excelente Reserva, que está irresistível: bela cor violeta; aroma intenso com a combinação
virtuosa de fruta madura e �oral, característica dos grandes Douro; paladar harmonioso com taninos suaves e madeira muito subtil; �nal
muito longo com a fruta complexa e suave sempre presente. €26
Quinta da Boavista
Vinhas Velhas
Vinha do Ujo 2013
Entre as grandes novidades de 2016 contam-se os primeiros vinhos tranquilos da Quinta da Boavista, com um quarteto notável: Touriga
Nacional, Reserva, Vinha do Oratório e Vinha do Ujo. Este é excecional, com a sua belíssima cor grená, o aroma complexo com boas notas
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de frutos pretos e de especiarias, o paladar envolvente com taninos bem envolvidos pela fruta, e o �nal longo, personalizado, cheio de
classe. Pede tempo em garrafa para amadurecer. Decantar antes de servir. €110
Luís Pato Vinha Barrosa
Vinha Velha 2013
É um monocasta, só Baga

– casta autóctone portuguesa perfeitamente adaptada ao clima e aos solos da Bairrada –, de uma vinha

tradicional, rodeada por uma �oresta de pinheiros e eucaliptos, que lhe conferem uma fragrância característica. A vinha chama-se Barrosa
e o vinho é a expressão �el do seu terroir. Cor aberta e bonita, aroma concentrado e complexo a re�etir o que é a uva e o que a rodeia,
paladar muito �no e delicado. Por não ser �ltrado, pode apresentar depósito e tem de ser decantado. Leva-nos para a mesa. €29,99
Quinta do Crasto
Vinha da Ponte 2012
Feito de uvas de várias castas provenientes de vinhas velhas. Quase opaco, com tons fortes de violeta. Aroma muito complexo com notas
de frutos silvestres maduros e delicados apontamentos �orais e de especiarias. Paladar envolvente, cheio com taninos redondos e �nos.
Final elegante e persistente. Um vinho distinto, que é modelo de equilíbrio. €149,90
Quinta da Pellada
Carrocel Late Release 2011
Este vinho é do mesmo lote do Carrocel 2011 anteriormente lançado (de 2011 foram feitos vários engarrafamentos), com a diferença de
ter permanecido mais dois anos em barricas, com ganhos de complexidade e harmonia. Ficou “mais pronto”. Tão sedutor no nariz como
na boca, é um vinho de classe superior, inebriante. €63,90
Campolargo C.C. 2012
Criado com uvas das castas Castelão Nacional e Cabernet Sauvignon, em partes iguais, com estágio em madeira nova até 24 meses, é um
vinho sedutor que se impõe pelo grande equilíbrio do conjunto: bela cor rubi escura; aroma elegante em que se combinam notas de
frutos pretos, vegetais frescos e especiarias; paladar envolvente e suave com taninos polidos e acidez �na. Muito boa aptidão
gastronómica, pedindo pratos com peso equivalente, como a caça. €25
GRANDES VINHOS
BRANCOS

Adega Mãe Terroir Branco 2013
A Adega Mãe acaba de apresentar os seus primeiros topos de gama branco e tinto, com os quais se propõe a “mais exigente interpretação
do terroir atlântico”. Por isso lhes chamou Terroir. Este vinho branco, feito de uvas das castas Viosinho, Alvarinho e Arinto, é notável:
aroma complexo, mineral e fumado; paladar cheio, untuoso, elegante, com enorme frescura e um toque de salinidade. Uma das grandes
surpresas do ano. Só serão produzidos em anos excecionais. €39
Mirabilis
Grande Reserva Branco 2015
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Feito de uvas de vinhas muito velhas, com predomínio das castas Viosinho e Gouveio, tem aspeto brilhante, cor citrina muito bonita,
aroma complexo a frutos com boas notas minerais e de especiarias, paladar elegante, acidez e estrutura excelentes em perfeito equilíbrio,
e �nal muito longo e persistente. Vinho de guarda, por muitos anos, embora seja difícil esperar por ele, porque já está ótimo para beber.
€34
Teixuga
Branco Dão 2013
Da quinta que lhe dá o nome vêm as uvas de vinhas velhas de que é feito, com predomínio da casta Encruzado. Fermentou, primeiro em
cubas inox, depois em barricas de carvalho francês, onde estagiou durante mais 19 meses, seguindo-se um ano em garrafa. Tem aroma
intenso, paladar volumoso, acidez viva bem integrada, e �nal elegante e longo. Grande capacidade de envelhecimento. Deve ser servido a
uma temperatura entre os 100C e os 120C. €30
Expressões
Alvarinho 2014
As uvas da casta Alvarinho são produzidas exclusivamente em Monção e Melgaço para este vinho, que expressa como nenhum outro o
potencial único desta sub-região e da sua casta rainha, quando fermentada e estagiada em barrica, como vem fazendo o enólogo que
melhor a estudou e trabalhou, Anselmo Mendes. É um modelo de elegância, harmonia e vigor: aroma muito �no; paladar complexo e
vibrante com mineralidade expressiva e estrutura perfeita; �nal longo e delicado, distintivo da casta Alvarinho. €24
Nossa Calcário
Branco 2015
É, sem dúvida, um dos vinhos brancos portugueses de topo. Feito exclusivamente de uvas da casta Bical, tem cor brilhante com re�exos
dourados, aroma concentrado e �no com notas frutadas (citrinos maduros, pera), forte mineralidade e ligeiros fumados, paladar vigoroso,
mas elegante com garra e equilíbrio perfeito. Decisivamente gastronómico, pede pratos de peixe e de carne sem peso exagerado. €25
Fonte do Ouro
Dão Nobre Branco 2015
Com uvas das castas Encruzado, que predomina, Arinto e Cerceal Branco, o vinho fermentou e estagiou durante seis meses em barricas
novas. Tem aspeto cristalino, cor citrina brilhante, aroma frutado com delicadas notas tostadas da madeira, muito elegante, paladar rico e
complexo em que sobressai a mineralidade, a frescura, a suavidade e o equilíbrio. Alonga-se na boca e não sai da memória. €35
Kompassus Branco Reserva 2013
Proveniente de uvas das castas Arinto e Bical, fermentou e estagiou em barricas durante oito meses. Ostenta um aroma muito �no �oral e
frutado com notas minerais e um toque de especiarias. No paladar descobrem-se frutos cítricos de grande qualidade e uma frescura
revigorante com um toque discreto de fumados. O �nal é longo, elegante, convincente. Vinho com vocação gastronómica para levar à
mesa no convívio da família e dos amigos. €13
Arinto dos Açores Branco 2015
Cem por cento Arinto dos Açores, que é uma casta autóctone e exclusiva do arquipélago, tendo em comum com o Arinto do Continente
apenas o nome e a boa acidez, plantada nas fendas da rocha vulcânica, junto ao mar, protegida por muros que formam os “currais”. Assim
nasce este vinho de cor citrina; aroma mineral puro com notas cítricas; e paladar fresco, salino, com mineralidade e acidez marcantes. Tem
uma personalidade bem de�nida, forte, única. €23,90
Conceito Branco 2015
A colheita de 2015 foi excelente e veio reforçar a consabida consistência dos vinhos Conceito, que é modelar na sua frescura e na sua
elegância. Feito de uvas de vinhas velhas com fermentação em barrica usada, tem aroma muito �no e expressivo com múltiplos
cambiantes, paladar vivo e fresco, �nal vibrante e distinto que perdura para lá do que seria legítimo esperar. É um caso sério e um desa�o
para quem ainda duvida que há vinhos brancos insuperáveis. €29,90
Maria Teresa Laureano Verdelho 2015
É feito de uvas de vinhas velhas enxertadas com garfos de Verdelho provenientes da ilha da Madeira e tem tudo para agradar: bela cor
citrina; aroma intenso e personalizado com notas �orais e frutadas (frutos tropicais) e estimulante mineralidade; paladar macio, graças ao
estágio sobre borra �na que acentuou a untuosidade, com boa acidez e grande equilíbrio. Ideal para acompanhar mariscos, tanto ao
natural como cozinhados. €12
Marquês de Borba
Espumante Rosé 2013
Este espumante, que veio reforçar uma das marcas mais emblemáticas do Alentejo, Marquês de Borba, e um portefólio tão vasto e rico
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como o de João Portugal Ramos, entrou no segmento premium e marcou logo posição, por ser distinto: belíssima cor rosa-salmão, aspeto
límpido com bolha muito �na e persistente; aroma complexo em que sobressaem as notas de citrinos; paladar elegante, fresco e seco,
revelando até ao �nal, que é longo, uma encantadora harmonia. €12,49
Quinta das Bágeiras
Grande Reserva

Bruto Natural 2011

Todos os vinhos da Quinta das Bágeiras são clássicos, elaborados segundos as práticas tradicionais, procurando ter sempre qualidade e
carácter, como sucede com este espumante, que é um Bruto Natural, ou seja, sem adição de açúcar. O estilo austero parece acentuar-lhe
a elegância, com grande intensidade de aromas e sabores, muito corpo e enorme frescura. Ideal para a mesa. €18,50
Vértice
Gouveio 2007
Feito exclusivamente de uvas da casta Gouveio, este vinho prova, sem margem para dúvidas, que o desa�o das Caves Transmontanas
para criar espumantes de qualidade superior no Douro está ganho. Com 60 meses de estágio em garrafa, tem bolha �níssima, aroma
complexo e rico, excelente estrutura e muita, muita, elegância. Ombreia com os melhores em qualquer lugar. Imprescindível à mesa.
€24,90
Murganheira Touriga Nacional Bruto 2009
É um “Blanc de Noirs”, conforme diz o rótulo, ou seja, um vinho espumante branco feito de uvas tintas, neste caso de uma só casta, a
nobre Touriga Nacional. Tem aspeto límpido, que faz com que as bolhas �nas que se libertam continuamente brilhem ainda mais; cor
palha-clara e brilhante; aroma muito frutado com notas de baunilha e de alperce; paladar requintado com frescura e leveza acentuadas. É
um espumante de categoria superior. €15
GRANDES VINHOS
ESPUMANTES

Marquês de Borba
Espumante Rosé 2013
Este espumante, que veio reforçar uma das marcas mais emblemáticas do Alentejo, Marquês de Borba, e um portefólio tão vasto e rico
como o de João Portugal Ramos, entrou no segmento premium e marcou logo posição, por ser distinto: belíssima cor rosa-salmão, aspeto
límpido com bolha muito �na e persistente; aroma complexo em que sobressaem as notas de citrinos; paladar elegante, fresco e seco,
revelando até ao �nal, que é longo, uma encantadora harmonia. €12,49
Quinta das Bágeiras
Grande Reserva Bruto Natural 2011
Todos os vinhos da Quinta das Bágeiras são clássicos, elaborados segundos as práticas tradicionais, procurando ter sempre qualidade e
carácter, como sucede com este espumante, que é um Bruto Natural, ou seja, sem adição de açúcar. O estilo austero parece acentuar-lhe
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a elegância, com grande intensidade de aromas e sabores, muito corpo e enorme frescura. Ideal para a mesa.€18,50
Vértice
Gouveio 2007
Feito exclusivamente de uvas da casta Gouveio, este vinho prova, sem margem para dúvidas, que o desa�o das Caves Transmontanas
para criar espumantes de qualidade superior no Douro está ganho. Com 60 meses de estágio em garrafa, tem bolha �níssima, aroma
complexo e rico, excelente estrutura e muita, muita, elegância. Ombreia com os melhores em qualquer lugar. Imprescindível à mesa.
€24,90
Murganheira Touriga Nacional Bruto 2009
É um “Blanc de Noirs”, conforme diz o rótulo, ou seja, um vinho espumante branco feito de uvas tintas, neste caso de uma só casta, a
nobre Touriga Nacional. Tem aspeto límpido, que faz com que as bolhas �nas que se libertam continuamente brilhem ainda mais; cor
palha-clara e brilhante; aroma muito frutado com notas de baunilha e de alperce; paladar requintado com frescura e leveza acentuadas. É
um espumante de categoria superior. €15
GRANDES VINHOS
GENEROSOS

Blandy’s
Bual 30 Anos
Um vinho extraordinário, feito exclusivamente de Bual (ou Boal, que no continente corresponde à casta Malvasia Fina), com um lote dos
melhores anos de várias décadas da casta, tendo o mais novo cerca de 11 e o mais velho 47 anos. O aroma muito concentrado e rico com
notas de frutos secos e especiarias, o paladar delicado com mineralidade e acidez vibrante, e o �nal interminável com traços herbáceos
são inebriantes. €95
Moscatel de Setúbal 1998
Colecção Privada Domingos Soares Franco
A colheita de 1998 voltou a ser lançada no mercado em 2016, o que permite comparar o envelhecimento em cascos entre os dois
períodos. A cor esbateu-se sem perder brilho, o aroma também se suavizou, agora com alguma casca de laranja cristalizada, citrinos
maduros, início de frutos secos (nozes e amêndoas) e o paladar permanece frutado, suave e muito elegante, com um �nal longuíssimo.
Como aperitivo, a 100C, ou como vinho de sobremesa, a 160C, é sempre uma bebida de requinte. €18,99
Churchill’s
30 Years Old Port
É uma novidade da Churchill’s e é excelente. Cor brilhante a âmbar com nuances acobreadas; aroma complexo com notas atraentes que
vão do caramelo aos frutos pretos frescos; paladar envolvente, que resulta da perfeita harmonia entre a frescura e o envelhecimento com
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notas de frutos secos e casca de laranja, mentol e �ores com �nal longo e aveludado. Não precisa de ser decantado e deve ser servido a
uma temperatura entre 120C e 140C, por exemplo com frutos secos, amêndoas torradas e queijos maturados. €120
Kopke
Colheita Porto 1984
Vinho de uma só colheita, como o nome sugere, com a mais alta qualidade, longamente envelhecido em cascos, nunca menos de sete
anos, até ser engarrafado. Tem a cor do âmbar, intensa e bonita; aroma concentrado e complexo a frutos secos com notas de especiarias,
fazendo-se notar o toque subtil de baunilha; paladar elegante, com grande carácter e cativante frescura; �nal longo e persistente. Não
deve permanecer muito tempo na garrafa, a �m de preservar a frescura. €77
Quinta do Noval
Porto Vintage 2014
Cor belíssima e profunda, entre rubi e púrpura; aroma concentrado e complexo com notas suaves de frutos pretos e apontamentos muito
interessantes de especiarias; paladar elegante, feito de frescura, equilíbrio e sedução. É um vinho encorpado e carnudo com taninos
�rmes, mas macios; �nal longo e vibrante. Delicioso, se bebido agora, mas com enorme potencial de envelhecimento. Toda a elegância,
equilíbrio e harmonia que caracterizam os vinhos da Quinta do Noval. €95
VINHOS BONS E ACESSÍVEIS
TINTOS

Evel Tinto 2014
Este vinho, que se situa na entrada de gama da Real Companhia Velha, merece honras de mesa em qualquer lugar ou circunstância boa da
vida. Feito de uvas das castas Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz, brilha na cor rubi profunda; no aroma a frutos bem maduros
com notas vegetais e um toque de baunilha; e no paladar com volume, fruta, taninos �nos, tudo muito bem equilibrado. €4,20
Quinta de São

Francisco Tinto 2014

As castas Castelão (60%), Aragonez (20%) e Touriga Nacional (20%) estão na origem deste vinho de cor rubi com aroma a frutos vermelhos
maduros e notas �orais e de especiarias, paladar macio, medianamente encorpado, com taninos �nos e apreciável frescura que lhe
confere aptidão para acompanhar os mais diversos pratos de carne e até alguns de peixe. Servir a 180C. €6,50
Duque de Viseu
Tinto 2014
É um Dão como deve ser e, por isso, elegante, suave, equilibrado. Bonita cor rubi, aroma complexo com notas de frutos vermelhos e um
toque vegetal que lhe dá mais vida, paladar macio, suave, fresco, com boa estrutura dada pelos taninos, acidez correta e médio volume.
Inegável aptidão gastronómica, podendo acompanhar quase tudo, por ser muito equilibrado e versátil. €3,99
Andreza
Reserva Tinto 2014
Feito de uvas das castas Touriga Nacional (40%), Touriga Franca (40%) e Tinta Roriz (20%), apresenta-se com um per�l tipicamente
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duriense: cor granada, aroma concentrado a frutos negros maduros com notas de baunilha cedidas pela madeira, paladar elegante e
suave, bem estruturado. Versátil e com evidente aptidão gastronómica, acompanha tão bem um peixe assado como uma carne estufada
ou um bom queijo de pasta mole. €6
Duorum Colheita 2013
Cor vermelha profunda com tonalidades violeta; aroma concentrado com boas notas de frutos maduros e outras �orais; paladar elegante,
volumoso, marcado pela presença dos taninos �rmes, maduros e suaves, pela acidez equilibrada e pela harmonia do conjunto, que tem
um �nal longo e sedutor. €8,99
Azamor Tinto 2013
Proveniente de uvas de várias castas nacionais e internacionais, é um vinho harmonioso, tanto no nariz como na boca, com aroma
concentrado a fruta madura e notas de especiarias; paladar cheio, macio, com taninos vivos bem integrados; e �nal agradável com
apreciável elegância. Para beber já e/ou guardar, sendo certo que tem boa aptidão gastronómica. €9,90
Cabriz
Colheita Seleccionada Tinto 2014
Uma grande prova de que não é o preço alto que faz o bom vinho. Neste caso, são as uvas das castas Alfrocheiro (40%), Tinta Roriz (40%) e
Touriga Nacional (20%) e o saber da equipa de enologia liderada por Osvaldo Amado. Apesar da grande quantidade produzida – dois
milhões e 500 mil garrafas – , a qualidade a�rma-se na cor rubi intensa e no paladar harmonioso, medianamente encorpado, com a fruta e
a acidez bem conjugadas e um �nal agradável. €3,99
Herdade São Miguel
Regional Alentejano Syrah 2013
Nascido exclusivamente de uvas da casta Syrah, com seis meses de estágio em barricas de carvalho francês, após fermentação malolática
em cuba inox com aduelas da mesma madeira, cativa os sentidos com a bela cor rubi, o aroma complexo com notas de frutos vermelhos e
algum tostado, e o paladar redondo, macio, perfeitamente equilibrado. €5,98
Pica Peixe
Tinto Península

de Setúbal 2014

Nas margens do rio Sado são criadas as uvas, aromaticamente ricas – Touriga
Nacional, Syrah e Aragonez – deste tinto que foge ao padrão dos vinhos de Setúbal, apresentando-se de cor rubi profunda, aroma
exuberante a frutos vermelhos, a tostados e a especiarias, e paladar fresco, direto, jovem, aveludado. Eclético e fácil de beber, pode
acompanhar os mais diversos pratos. €4,50
Quinta dos Roques Tinto 2013
O Quinta dos Roques Tinto é o vinho emblemático da Quinta dos Roques. Está presente e bem cotado em 15 países. Este, da colheita de
2013, explica porquê com a bela cor rubi bastante carregada, o aroma frutado com notas �orais e de baunilha (da madeira) e o paladar
elegante e muito equilibrado, a garantir bom envelhecimento em garrafa. Pronto para beber, mas merece (também) ser guardado. €8,50
VINHOS BONS E ACESSÍVEIS
BRANCOS
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Dona Paterna
Alvarinho Monção

e Melgaço 2015

É um clássico, cheio de elegância e frescura, a que apetece sempre voltar. O aroma intenso e muito �no, com os tons frutados e �orais
característicos da casta, e o paladar elegante e fresco com apreciável mineralidade e um toque salino são cativantes. Muito a�nado, é um
Alvarinho de referência. Servir à temperatura de 100C a 120C com mariscos e pratos de peixe e de carnes de aves. €9,50
Vale dos Ares
Alvarinho Branco 2015
Produzido exclusivamente com uvas da casta Alvarinho, na

sub-região de Monção e Melgaço, tem bela cor citrina, aroma intenso e

muito �no com notas citrinas e apontamentos tropicais; sabor harmonioso, vivo e fresco com boa estrutura, boa fruta e boa acidez, em
perfeito equilíbrio; �nal elegante e prolongado. Acompanha tão bem uma boa conversa como uma refeição de mariscos, peixes, carnes
brancas, sabores orientais, saladas e outros pratos leves. €9
Soalheiro
Alvarinho 2015
Com uma bela cor amarela citrina, um aroma intenso e muito �no com notas tropicais e minerais, e um sabor elegante e mineral, com
perfeito equilíbrio entre o corpo e a acidez, num conjunto harmonioso, muito sedutor. O per�l seco e a estrutura elegante sugerem que
seja bebido como aperitivo ou a acompanhar mariscos e pratos de peixe ou de carne de aves. €9,50
Fiuza Chardonnay
Branco 2015
Cem por cento Chardonnay, apresenta uma bela cor amarela-dourada, aroma �oral e frutado com um toque a baunilha, paladar
aveludado e complexo com alguma cremosidade, e �nal longo e cheio. Tem evidente vocação gastronómica, podendo acompanhar peixes
e mariscos, independentemente do modo como forem confecionados, e carnes brancas. €5,49
Dory
Branco 2015
Resulta de um lote de quatro castas, Viosinho e Alvarinho, que têm um papel preponderante, e ainda Arinto e Viognier, que lhe dão uma
bela cor citrina, um aroma �no com elegantes notas frutadas e algum mineral, e um paladar intenso e fresco, muito apelativo. Perfeito
para acompanhar peixes, mariscos, saladas e pratos da cozinha japonesa. €4,50
Catarina Branco 2015
Feito de uvas das castas Fernão Pires, Chardonnay e Arinto, produzidas nas encostas de Azeitão, apresenta-se com bela cor amarelapálida, aroma elegante e paladar fresco com boas notas frutadas e minerais. Tem inegável aptidão gastronómica e uma excelente relação
entre a qualidade e o preço. €4,79
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Deu la Deu
Alvarinho 2015
Como o nome indica, é cem por cento Alvarinho. Aspeto brilhante, cor citrina, aroma frutado a pêssego e alperce, com notas tropicais e
algum �oral típico da casta Alvarinho, como �or de laranjeira, paladar fresco, seco e persistente, marcado também pela fruta. Um vinho de
qualidade consistente, que pode ser bebido como aperitivo ou a acompanhar mariscos e pratos de peixe ou de carnes brancas. Servir à
temperatura de 120C. €5,89
Ribeiro Santo Encruzado Branco 2015
Criado exclusivamente com uvas da casta Encruzado, fermentou em barricas de carvalho francês, com battonage, e permaneceu nas
barricas durante seis meses. Cor amarela citrina brilhante, aroma �no a fruta com um delicado recorte �oral, paladar harmonioso com
enorme frescura que a mineralidade da casta acentua. Óbvia vocação gastronómica. €9
Poças Reserva
Branco 2015
Tem volume, estrutura e complexidade que o estágio em madeira nova de carvalho francês propiciou. Cor palha, aroma frutado com
notas �orais, paladar também frutado, fresco, untuoso, com notas de citrinos e de mel, �nal longo. Boa aptidão gastronómica, podendo
acompanhar pratos elaborados de peixes, de mariscos e de aves. Servir à temperatura de 120C a 140C. €7
MAPA
Moscatel Galego Branco 2015
É tão fácil de beber, que o mais difícil é não gostar deste vinho. Feito exclusivamente de uvas da casta Moscatel Galego, caracteriza-se pelo
per�l aromático intensamente �oral e frutado com notas tropicais e pelo paladar cativante, seco e muito fresco, devido à excelente acidez.
Só ou com mariscos e pratos com especiarias ou picantes, vai sempre bem. €7,95
VINHOS BONS E ACESSÍVEIS
ROSÉS
Covela
Rosé 2015
Feito exclusivamente de uvas da casta Touriga Nacional, apresenta uma cor rosa-pálida muito bonita, aroma muito fresco e leve com notas
de frutos vermelhos e de citrinos, paladar seco, marcado pela acidez elegante que se prolonga até ao �nal. Para beber só ou a
acompanhar pratos leves, das quiches às saladas e à comida asiática. Servir à temperatura de 80C a 100C. €10
Monte das Servas
Escolha Rosé 2015
As uvas de que é feito são das castas tintas Touriga Nacional e Syrah, em partes iguais, tendo resultado um vinho muito agradável, quer à
vista, com a cor salmão, quer ao olfato, com o aroma a frutos vermelhos e a �ores, quer, ainda, ao paladar, com a frescura e a boa
estrutura. Para beber só, à conversa, ou com pratos leves, à mesa. €4,60
Colecção Privada

Domingos Soares Franco

Moscatel Roxo Rosé 2015
É já um clássico com características únicas que lhe são dadas pela casta Moscatel Roxo. Bela cor salmão, aroma exuberante a rosas e a
frutos maduros (alperce, abacaxi, lima, toranja), paladar elegante com boa acidez e com a fruta de novo em realce. Para beber só ou a
acompanhar refeições ligeiras e pratos de cozinha oriental, a uma temperatura entre 80C e 100C. €9,90
Sossego
Rosé 2015
Cem por cento Touriga Nacional, tem uma cor alegre e atrativa, entre rosa e cereja, aroma intenso a frutos vermelhos (outra vez a cereja),
paladar fresco, saboroso e bem equilibrado com um �nal longo. Deve ser servido a uma temperatura entre 80C e 100C, a acompanhar
saladas, massas e outros pratos leves. €4,99
Titular
Colheita Rosé 2015
De uvas da casta Touriga Nacional nasce este vinho, que se distingue pela cor intensamente rosada, pelo aroma exuberante a frutos
vermelhos e a �ores e pelo paladar suave, fresco e seco, muito sedutor. Tem boa acidez e apreciável estrutura. Para beber só ou, de
preferência, à mesa, porque tem inegável aptidão gastronómica. Servir bem fresco à temperatura de 80C a 100C. €4,80
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COMENTÁRIOS

ÚLTIMAS

COMER E BEBER

04.01.2017 Manuel Gonçalves da Silva

Bistrô4: Sofisticadamente simples

Bistronomia é a ideia que vigora e que liga o bistrô à alta cozinha e o ambiente descontraído ao requinte e ao bem-estar. A
opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Bistrô4, em Lisboa

COMER E BEBER

04.01.2017 Manuel Gonçalves da Silva

O Gaveto: Português requintado

A cozinha tradicional a ser tratada como merece e a mostrar a sua real categoria, sem ceder e sem temer as modas. A
opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante O Gaveto, em Matosinhos

COMER E BEBER

04.01.2017 Manuel Gonçalves da Silva

64 bons vinhos para beber em 2017

Em dias de boas-vindas ao ano novo, é tempo de avaliar a garrafeira sob a orientação do crítico gastronómico da VISÃO
Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, numa seleção dividida em várias categorias: grandes tintos, grandes brancos,
espumantes, generosos e escolhas boas e acessíveis

COMER E BEBER

02.01.2017

Regueifa Doce, por Hélio Loureiro
Receita do livro À Moda do Porto - Gastronomia com História ao Alcance de Todos, publicado pela Almedina
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29.12.2016 Susana Lopes Faustino

Onde comprar marisco para a noite de fim de ano
O marisco é uma iguaria que não costuma faltar à mesa na noite de �m de ano. Nestes oito sítios em Lisboa, vendem-se
percebes, gambas, santolas, búzios, lagostas, ostras, mexilhão ou navalheiras, crus ou cozidos, prontos para levar para
casa

COMER E BEBER

29.12.2016 Susana Lopes Faustino

7 novos cocktails de inverno para brindar ao Ano Novo
Ao Red Frog e ao Café Bar do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, já chegaram novos cocktails para aquecer os dias frios e ajudar
a brindar a 2017

COMER E BEBER

29.12.2016 Sandra Pinto

Os 35 restaurantes que mais gostámos de descobrir em 2016
Cozinha libanesa, peruana, japonesa, vietnamita, italiana e portuguesa. Pratos simples ou de autor, para degustar em
doses individuais ou para partilhar. Eis uma viagem pelos restaurantes que abriram em 2016 em Lisboa, no Porto, mas
também na Vidigueira ou na Póvoa de Varzim

COMER E BEBER

28.12.2016 Manuel Gonçalves da Silva

Espumantes para brindar a 2017

Quatro espumantes para a passagem de ano, selecionados pelo crítico gastronómico da Visão Se7e, Manuel Gonçalves da
Silva, que, no tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, elege 64 vinhos para celebrar 2017

COMER E BEBER

27.12.2016 Manuel Gonçalves da Silva

Zizi: Espaço e comida de conforto

Muito boa localização, sobre a praia, e ainda melhor comida, à base de peixes e mariscos daquele mar. A opinião do crítico
gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Zizi, na Praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia

COMER E BEBER

27.12.2016 Manuel Gonçalves da Silva

As Colunas: Sabores bem apoiados

Peixe da costa, carnes certi�cadas e algumas exóticas, caça e bons vinhos são as principais atrações do restaurante As
Colunas, na Amadora. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

MAIS ARTIGOS
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