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APF Grande Escolha 2011 / Óbidos / Tinto /
Companhia Agrícola do Sanguinhal

18,5

80,00€

Rubi escuro. Nariz de floresta: mirtilo, amora, cereja. Complementos
de chocolate negro, balsâmicos e boa especiaria de madeira.
Estruturado e volumoso, tanino preciso e final muito profundo, com
notas vegetais e de iodo. Não aparenta ter já quase 8 anos. Está um
senhor. 2019-2025 16ºC NGVP/JJS
Chryseia 2017 / Douro / Tinto / Prats &
Symington

18,5

55,00€

Rubi. Nariz de esteva, fruto silvestre escuro, verniz, balsâmico,
mata, pólvora. O tanino é bem afirmativo e sempre elegante, possui
excelente acidez, bom volume, final profundo e demorado. Um
Chryseia de perfil mais Douro mas sempre em finesse, um vinho de
guarda. 2019-2025 16ºC NGVP/JJS/LC

Proibido Grande Reserva 2017 / Douro / Tinto /
Márcio Lopes

18,5

18,5

29,50€

38,00€

18,5

29,90€

18,5

95,00€

Dona Maria Grande Reserva 2014 / Alentejo /
Tinto / Júlio Bastos

18,5

25,00€

Rubi vivo. Um vinho de enorme classe: ginja, cassis, frutos vermelhos
e pretos maduros, num conjunto muito limpo, complexo, estruturado,
com a madeira bem integrada. Taninos vincados mas de boa
qualidade, a pressagiar capacidade de evolução. Final fresco,
especiado e mentolado. 2019-2025 16ºC MB
Grande Rocim Reserva 2015 / Alentejo / Tinto /
Rocim

18,5

18,5

64,50€

88,00€

18,5

75,80€

18,5

18,5

Maria Izabel Sublime 2016 / Douro / Tinto /
Quinta Maria Izabel

18,5

Obsessão 2007 / Regional Alentejano / Tinto /
Altas Quintas

Cor de ligeiro atijolado, a demonstrar evolução. O nariz é sublime, de
enorme frescura, fruto preto, amoras, ameixa, mentolado, alguma
tosta, iodo, chocolate, que evoluem em camadas com o agitar do
copo. A boca é seca, cheia e complexa, estrutura enorme, com
a acidez a marcar o conjunto, que se estende ao final de boca
levemente picante, longo e vibrante. Está no ponto. Brilhante. 20192021 16ºC MB

32,00€

55,00€

130,00€

18,5

25,00€

18,5

45,00€

18,5

50,00€

18,5

70,00€

18,5

30,00€

Cor granada. Nariz marcado pela fruta madura, aromas de bosque,
leve especiaria, notas de madeira. Na boca mostra uma frescura que
o nariz não antecipava, graças sobretudo à boa acidez. Tem equilíbrio,
taninos domados e profundidade. 2019-2023 16ºC LC
Quinta do Monte Xisto 2017 / Douro / Tinto /
João Nicolau de Almeida e Filhos

Rubi. Breve violeta, amora, mirtilo, balsâmicos. Tanino redondo e com
algum vegetal, bom volume, final largo com nuance de especiaria e
café. Vai iniciar o processo de evolução. 2019-2025 16ºC JJS
Quinta do Vallado Vinha da Granja 2015 / Douro
/ Tinto / Quinta do Vallado

Rubi. Nariz reservado nesta fase, apenas mostra fruto silvestre e
algum balsâmico. Muito elegante, tanino altivo mas perfeito, final
bastante longo e incrivelmente fresco. 2019-2030 16ºC JJS

Aromas mentolados e florais num vinho de cor rubi. Notas de frutos
pretos maduros, baunilha, compota, concentrado mas fresco. Seco
e estruturado, chocolate, frutado, às camadas; taninos ainda jovens
mas a antecipar capacidade de envelhecimento. Final prolongado e
fresco. 2019-2026 16ºC MB

Este tinto combina muito bem potência e elegância. Muito vivo
e intenso no nariz, com boa fruta, algum balsâmico, com um
fundo de notas de tosta. Na boca, tem profundidade, intensidade
e concentração. Mas tem taninos polidos, elegância e frescura.
Excelente vinho. 2019-2027 16ºC JJS/LC/NGVP
Regueiro Jurássico / Vinho Verde (Monção e
Melgaço) / Branco / Quinta do Regueiro

18,5

39,00€

Inicialmente tímido no nariz, com delicados aromas de frutas cítricas,
mas com tempo no copo revela complexidade. Na boca incrível
concentração de fruta, sedosa textura e grande complexidade. Com
muita personalidade, um final de boca persistente e com muito
caracter e elegância. 2020-2030 11ºC NGVP
V. V. Bical e Maria Gomes Vinhas Velhas 2017 /
Bairrada / Branco / Niepoort

18,5

28,00€

Procura Vinhas Velhas 2015 / Regional
Alentejano / Tinto / Susana Esteban

Boca ampla e profunda, elegante e fina, soltando frescura numa
entrada notável. Termina longo, com finos taninos, aliados a uma
boa concentração. Impressionante. As condições climáticas e
as características dos solos de Portalegre contribuem favoravelmente
para o resultado final. 2020-2030 16ºC NGVP

Homenagem do produtor a seu pai, esta vinha de um hectare dá
origem a um vinho de enorme complexidade e carácter, ao mesmo
tempo preciso, na fruta vermelha e preta, que dão lugar a notas
de balsâmico, arbustivo, fresco e elegante. Boca ampla, fresco,
estruturado e longo, com um toque final especiado que lhe confere
distinção. Um jovem, com muitos anos pela frente. 2019-2027 16ºC MB

Quinta dos Murças VV47 2015 / Douro / Tinto /
Esporão

Plenitude Vinha Centenária 2015 / Douro / Tinto
/ Quinta do Pessegueiro

Púrpura denso. O nariz é impressionante, com a fruta inicial, muito
pura e limpa, a dar lugar a notas especiadas e balsâmicas, farmácia,
notas químicas que evoluem às camadas. A boca é ampla, longa e
fresca, com taninos ainda por domar mas que antecipam evolução.
Final elegante e prolongado. Um vinho notável, do qual foram
elaborados 1000 litros. 2019-2029 16ºC MB

Rubi. Cereja vermelha, verniz, balsâmicos. Tanino firme mas fino,
elegante. Acidez pronunciada e final bastante estendido. Tem muitos
anos pela frente. 2019-2035 16ºC JJS

Quinta do Vesúvio 2017 / Douro / Tinto /
Symington Family Estates

Permitido Branco de Centenária 2018 / Douro /
Branco / Márcio Lopes

Um vinho de grande complexidade e riqueza aromática, muito fino e
elegante, com belas notas de citrinos, flores silvestres, sílex. Na boca
grande delicadeza e perfeita textura, cheio de sabor e frescura. Um
branco cheio de alma e ainda com muito para crescer. 2020-2030
11ºC NGVP

Quinta da Vacariça Garrafeira Tonel 23 2011 /
Bairrada / Tinto / Maria do Céu Martins Eleutério

Quinta do Monte D'Oiro Reserva 2015 / Regional
Lisboa / Tinto / Quinta do Monte d'Oiro

Rubi escuro. Cereja madura e ameixa esmagadas. Balsâmicos,
sensação de mato, brevíssima nota de couro, pimenta preta. Barrica
presente e bem integrada. Volumoso, de tanino seco, muito boa
acidez a conferir frescura final. Um grande alentejano para continuar
em evolução na garrafa. 2019-2025 16ºC GC/JJS/LC/MB/MM/NGVP

Apresenta tonalidade rubi muito aberta. Nariz delicado a fruta
vermelha e preta, algum cacau, aromas de pinhal (caruma, casca de
pinheiro), especiaria fina. Na boca é pura sedução: acetinado, com
grande equilíbrio, bela acidez, frescura, persistência, ligeiro rebuçado.
Um vinho de filigrana. 2019-2028 16ºC LC

Revela grande elegância aromática, com fruta de altíssima qualidade,
muito puro. Enorme estrutura ácida confere-lhe muita frescura
na boca, os taninos são perfeitos, novamente fruta muito pura e
elegante. Vibrante, texturado, impressionante de classe. 2020-2030
16ºC NGVP

Quinta de S. José Vinha Ruy Francisco 2015 /
Douro / Tinto / Quinta de S. José

Conceito 2017 / Douro / Branco / Rita Marques

Amarelo, laivos limão. Austero nos aromas, com notas cítricas. Tem
uma acidez bem marcada, uma dimensão perfeita e um final tenso.
Vai evoluir serenamente, refinando-se como só os grandes vinhos
brancos conseguem. 2019-2029 11ºC NGVP/JJS/AL

N O M E D O VI N H O / P RO D U TO R

Amarelo limão. Aromas muito frescos e elegantes a cítricos,
balsâmico de menta e maçã verde. A boca prolonga e acentua o perfil
fresco e mineral, com imensa frescura, belíssima acidez, enorme
persistência. Um vinho vibrante, salgado, com a acutilância do sílex.
2019-2027 11ºC LC
Xisto 2015 / Douro / Tinto / Roquette & Cazes

18,5

75,00€

Fruta vermelha de elevado quilate e proporção, elegância floral,
cítrico e barrica impecável que acrescenta riqueza. Imensa estrutura
na boca, verdadeiro rendilhado de sensações e camadas. Taninos de
grande qualidade, assim como o final, longo, extenso e perfumado.
2019-2030 16ºC MM

A todos os vinhos classificados até 18 valores foi atribuído o selo de Altamente Recomendado.

