Vinha do Monte 2007
Produzido e engarrafado por
Sogrape
Graduação: 14% vol
Castas: Predominância de Aragonês
e Alicante Bouschet
Região: Alentejo
Preço 3,99 €

Quinta do Grifo Grande
Reserva 2006
Produzido e engarrafado por
Sociedade Agrícola Quinta do Grifo,
Freixo de Espada à Cinta, Graduação:
14% vol. Castas: Touriga Nacional,
Tinto Cão, Touriga Franca e Tinta
Francisca. Região: Douro
Preço: 22 €

Nota de prova

Nota de prova

Relação qualidade
/preço

Relação qualidade
/preço

7

8,5

Escala de 1/2 (mau)
a 9/10 (excelente)

A Sogrape tanto é capaz de produzir
vinhos de classe mundial como vinhos
de consumo quotidiano com boa relação
qualidade-preço. É o caso deste Vinha
do Monte, que resulta em grande parte
de mostos criados na Herdade do Peso,
Vidigueira. Um vinho de aroma pueril,
de média intensidade, com sugestões de
groselha e framboesa que, estando longe
de se assumir como complexo, não deixa
de ser atractivo. Na boca, apresenta um
corpo mediano, com taninos redondos
que provocam um ataque caloroso.
Persistente e com um bom final de
boca, este Vinha do Monte é singelo e
interessante, o que prova a capacidade
da Sogrape em aproveitar o potencial do
“terroir” para produzir em grande escala
vinhos a preços recomendáveis. M.C.

8
7

Escala de 1/2 (mau)
a 9/10 (excelente)

Fazer grandes reservas em anos difíceis
como o de 2006 não parece tarefa fácil.
Este Quinta do Grifo comprova-o. Ficarlhe-ia melhor a designação simples de
Reserva, até porque parece evidente que
o produtor tem potencial para outros voos.
Este Quinta do Grifo apresenta uma bela
cor rubi e aromas razoavelmente intensos
de frutas maduras e uma leve presença
de álcool que lhe atesta a juventude, tudo
bem embrulhado em madeira discreta e
de qualidade. Harmonioso na boca, tem
um envolvimento garantido por uma
boa estrutura de taninos e um corpo
denso, próprio dos vinhos do Douro
Superior. Um belo vinho, muito bem
feito, que se bebe já mas que ganhará
com alguns anos de cave. Fica-se
a aguardar o que virá daqui num ano
melhor, como o de 2007. M.C.

Burmester Branco
2008 Douro

Corga da Chã
Arinto 2008

Engarrafado por Sogevinus
Graduação: 12,5 %vol.
Castas: Malvasia Fina, Gouveio e
Rabigato
Região: Douro
Preço: 4 €

Engarrafado por Maria do Carmo
Tavares da Costa, Castelo de Paiva
Graduação: 11,5% vol
Castas: Arinto
Região: Vinhos Verdes
Preço 6 €

Nota de prova

Nota de prova

Relação qualidade
/preço

Relação qualidade
/preço

7,5
8

Escala de 1/2 (mau)
a 9/10 (excelente)

A Burmester, marca que a Sogevinus
comprou à família Amorim e que agora
faz parte do mesmo universo da Kopke,
Barros e Cálem, tem bastante tradição nos
vinhos do Porto. Agora, na mesma linha
do que está a ser feito com a Kopke, por
exemplo, os novos proprietários querem
afirmá-la também nos vinhos de mesa.
Daí terem mudado recentemente o rótulo,
que ficou mais depurado e moderno. Este
branco, elaborado com uvas das castas
Malvasia Fina, Gouveio e Rabigato, é
uma excelente proposta para esta época
do ano e para o Verão que aí vem. Muito
equilibrado, cativa pela frescura cítrica e
tropical e pela elegância floral. A acidez
é muito viva, o que o recomenda para
acompanhar mariscos, peixes grelhados
e saladas. P.G.

7
7

Escala de 1/2 (mau)
a 9/10 (excelente)

Um vinho muito menos complexo e
interessante que o seu “irmão” Trajadura.
Mas não deixa de ser um Verde merecedor
de atenção. Os seus aromas revelam
secura, com sugestões de ananás e
manga. Um bom equilíbrio na boca, com
sensações vivas e irreverentes que o
tornam apetecível. Merecedor de atenção
é também o seu razoavelmente longo
final de boca. Um vinho Verde moderno
pela complexidade aromática, mas que
mantém o trunfo principal desta região:
uma acidez que o torna bom de beber,
principalmente nos dias quentes que se
avizinham. M.C.
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A OFERTA INCLUI: Passagens aéreas em classe económica, transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa,
estadia de 5 noites na ilha de São Miguel em regime de alojamento e pequeno-almoço, 2 almoços, jeep
safari, observação de cetáceos, caminhada, seguro e assistência pela FUTURISMO (empresa participada
da NORTRAVEL, pioneira e líder no Turismo de Natureza no arquipélago dos Açores).

