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BOLONHÊS
VINHO TINTO 2006
REGIONAL ALENTEJANO

Elaborado com as castas Aragonês, Alicante
Bouschet e Trincadeira, tem cor granada,
tonalidades púrpuras brilhantes, 14,0% vol.
álcool, nariz franco, exprime aromas frutados
e vinosos, com boa expressão aromática bem
acompanhado de notas de madeira, boca
ampla, estruturado, equilibrado, taninos
ainda presentes, vinho expressivo com bom
potencial de guarda.

88
P O N T O S €8,00

Soc. Agrícola Monte Seis Reis, Vinhos Lda.
BEBER 
OU GUARDAR

ALENTEJO

BOA MEMORIA
VINHO TINTO 2006 TOURIGA NACIONAL
ALENTEJO DOC

Vinho elementar da casta Touriga Nacional,
13,5% vol. álcool, tem cor violáceo,
brilhante, aromas vinosos, frutados,
acompanhados por notas de madeira, na
boca é medianamente encorpado,
equilibrado, harmonioso, taninos presentes,
que garantem uma vida longa, persistente e
longo.

87
P O N T O S €6,00

Soc. Agrícola Monte Seis Reis, Vinhos Lda.
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO
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CONSENSUAL
VINHO TINTO 2005 GRANDE ESCOLHA
DOURO DOC

Grande riqueza de cor, granada profunda
com tonalidades violáceas/arroxeadas,
brilhante, 14,0% vol. álcool, nariz poderoso,
com complexidade, aromas de frutos
vermelhos e negros, compota de fruta
madura, boa madeira, na boca mostra
grande estrutura, encorpado, com volume,
taninos maduros, final de boca com carácter,
equilibrado e persistente. Bom poder de
envelhecimento.

90
P O N T O S €19,75

António Caetano de Sousa e Faria Girão
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

CONSENSUAL
VINHO TINTO 2005 GRANDE RESERVA
DOURO DOC

Rico de cor, granada profunda, tonalidades
violáceas/arroxeadas brilhantes, 14,5% vol.
álcool, nariz poderoso, aromas frutados,
concentrados, generosos, notas de compotas
de frutos negros, amoras e cassis, boca
ampla, encorpado, robusto, grande volume,
denso, taninos maduros firmes e
persistentes, final de boca com carácter, boa
persistência e longo. Grande potencial de
envelhecimento.

89
P O N T O S €14,50

António Caetano de Sousa e Faria Girão
BEBER 
OU GUARDAR

DOURO
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SIGNIFICADO DAS CLASSIFICAÇÕES

SIGNIFICADO 
DOS SÍMBOLOSBento de Carvalho

Engenheiro Agrónomo

Caro produtor/engarrafador, se pretende que a
revista Nectar, através do seu responsável de
análise e provas, faça uma prova com rigor e
isenção, agradecemos que cada amostra (duas
garrafas) enviada venha acompanhada da res-
pectiva ficha de análise fisico-química, enólogo

responsável e, quando possível, de outros ele-
mentos que nos ajudem a situar o produto, co-
mo, por exemplo, solos, exposição solar, idade
das vinhas e, ainda, processos de vinificação e
envelhecimento. Enviar também o preço reco-
mendado por unidade de venda ao público.

Vinhos Provados e  c lass i f i cados

FALÊNCIAS DE BANCOS, FALTA DE CREDIBILIDADE BANCÁRIA, falta de liquidez financeira,
falência de empresas, despedimentos colectivos, aumento de desemprego, falta de dinheiro
na sociedade civil, etc.... provocam recessão económica a nível mundial, o que atinge
drásticamente o emprego e o consumo. O sector vitivinícola não será excepção, e a crise
tocará a todos.

SITUAÇÕES DE CRISE EXIGEM SOLUÇÕES DE CRISE

No nosso país o Estado deu garantias de milhões de euros ao sector bancário para esta-
belecer segurança, credibilidade e liquidez, tanto a nível nacional como internacional. É

essencial que o dinheiro chegue ao tecido empresarial das pequenas e
médias empresas para estancar o desemprego e às famílias para aumentar
o consumo e estabilizar a vida financeira da sociedade.
O consumo de vinho é um assunto de interesse vital para a manutenção,
desenvolvimento e sobrevivência do sector vitivinícola.
A diminuição do consumo e a falta de apoios e de estratégia do sector, estão
a afectar significativamente todos aqueles que vivem do vinho e para o vinho.
Com o mercado nacional saturado e em dificuldades, com a sociedade civil
com pouco dinheiro, a exportação era, sem dúvida, um dos caminhos a
percorrer.
Com a recessão económica a nível global, há muitos mercados importadores
dos nossos vinhos em efectivas dificuldades económicas em que o
consumo está a diminuir e os efeitos da crise estão já a notar-se, com maior

incidência, no último semestre do ano passado.
No começo de 2009 a exportação vai perder ainda mais força. 
Perante estes momentos difíceis, mesmo em tempo de crise, temos que beber mais vinho.
É o momento em que o consumidor tem a oportunidade de descobrir novos vinhos, a
complexidade de novos aromas e sabores a um preço convidativo, em que a factura não é
muito pesada no bolso.
As nuvens que afectam a economia do país são negras e 2009 será um ano de dificuldades
e incertezas.•

2009, ANO DE 
INQUIETAÇÕES

Hoje parece que já ninguém tem dúvidas que estamos perante uma crise

financeira grave e profunda a nível internacional. A crise financeira arrasa 

a economia mundial, e o risco da sua duração inquieta vivamente o futuro

COM O MERCADO 
NACIONAL SATURADO 

E EM DIFICULDADES(...)
(...)a exportação era, sem dúvida,

um dos caminhos a percorrer

HERDADE DO GAMITO
VINHO TINTO 2006
REGIONAL ALENTEJANO

Produzido com as castas Syrah, Trincadeira,
Alicante Bouschet e Merlot, 14,0% vol. álcool,
mostra-se com cor granada, tonalidades
violáceas brilhantes, nariz franco e vigoroso
exprime aromas frutados, concentrados, com
notas de frutos vermelhos maduros,
acompanhados por boa madeira, boca ampla,
bem estruturada, encorpado, assente em
taninos firmes e sólidos bem maduros,
equilibrado, final de boca com carácter,
persistente e longo. Bom potencial de guarda.

89
P O N T O S €9,90

Gonçalo de Sá da Bandepra 

ALENTEJO

TERRAS D’ERVIDEIRA
VINHO TINTO 2006
REGIONAL ALENTEJANO

Elaborado com as castas Trincadeira,
Aragonez e Castelão, 13,5% vol. álcool, tem
cor vermelho cereja intensa, brilhante, nariz
franco e harmonioso, exprime aromas
frutados com uma fase olfactiva interessante,
boca agradável, estruturado, equilibrado,
taninos ainda presentes, persistente e longo.

88
P O N T O S €3,92

Ervideira, Sociedade Agrícola, lda
BEBER 
OU GUARDAR

ALENTEJO

CONDE D’ERVIDEIRA
VINHO TINTO 2006 RESERVA
ALENTEJO DOC

Obtido a partir das castas Aragonez, Trincadeira,
Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon, 14,0%
vol. álcool, apresenta-se com cor vermelho cereja
intenso, tonalidades violáceas brilhantes, nariz
franco, exprime aromas frutados, notas de frutos
vermelhos acompanhados de fragâncias
balsâmicas (eucalipto e mentol) que originam
complexidade. Na boca é medianamente
encorpado, equilibrado, harmonioso, final de
boca agradável, com profundidade e persistente.

88
P O N T O S €11,20

Ervideira, Sociedade Agrícola, lda
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

VINHA D’ERVIDEIRA
VINHO TINTO 2007 
COLHEITA SELECCIONADA
ALENTEJO DOC

Produzido a partir das castas Aragonez,
Trincadeira, Alicante Bouschet e Cabernet
Sauvignon, 13,5% vol. álcool, mostra-se com cor
tinto violáceo, brilhante, no nariz seduzem
atractivos aromas florais e frutados, com
juventude, notas de frutos vermelhos silvestres,
com boa intensidade aromática, acompanhados
por fragâncias de especiarias, o final de boca
revela juventude, frescura e boa persistência.
Agradável, atractivo, para beber enquanto jovem.

89
P O N T O S €5,38

Ervideira, Sociedade Agrícola, lda
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

BEBER 
OU GUARDAR
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QUINTA DO PORTAL
VINHO TINTO 2006 TINTA RORIZ
DOURO DOC

Vinho monovarietal da casta Tinta Roriz, tem
cor granada intensa, tonalidades violáceas
vivas, 15% vol. álcool, nariz exuberante,
aromas florais e frutados com carácter
varietal de elevada intensidade aromática, a
boca ampla e estruturada é marcada por
grande equilíbrio e harmonia, redondo,
aveludado, final de boca frutado, saboroso,
com requintado final.

90
P O N T O S €17,51

Sociedade Quinta do Portal

DOURO

QUINTA DO PORTAL
VINHO TINTO 2006
DOURO DOC

Produzido a partir das castas Tinta Roriz,
Touriga Nacional e Touriga Franca, 13,5%
vol. álcool, é rico de cor, granada intensa,
tonalidades violáceas, aromas de frutos
vermelhos maduros, intensos, com notas de
madeira, boca ampla, encorpado,
equilibrado, taninos firmes presentes,
ligeiramente adstringente, final de boca
expressivo, com juventude, persistente e
profundo.

87
P O N T O S €7,32

Sociedade Quinta do Portal
BEBER 
OU GUARDAR

DOURO

QUINTA DO PORTAL
VINHO TINTO 2006 GRANDE RESERVA
DOURO DOC

Elaborado a partir das castas Touriga Nacional,
Tinta Roriz e Touriga Franca, 14,5% vol. álcool,
é rico de cor, granada intensa, tonalidades
violáceas arroxeadas, brilhante, nariz viril e
poderoso, exprime aromas frutados intensos e
concentrados, cobertos por madeira bem
presente, boca ampla, encorpado, taninos
maduros bem sólidos que garantem grande
robustez e longevidade, equilibrado, final de
boca com grande personalidade, persistente e
longo. Grande poder de envelhecimento.

90
P O N T O S €22,20

Sociedade Quinta do Portal
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

PORTAL COLHEITA
VINHO DO PORTO COLHEITA 2000
PORTO DOC

Elegante cor topázio, com reflexos
acastanhados/alaranjados, límpido e brilhante,
o nariz exala um leque aromático elegante e
intenso de aromas de frutos vermelhos e secos,
notas de passas, figos secos e especiarias, a
boca suave e harmoniosa, com uma estrutura
tânica elegante e aveludada, garante
vivacidade a um conjunto equilibrado que dá
grande personalidade ao vinho e bom
potencial de guarda.

92
P O N T O S €19,53

Sociedade Quinta do Portal
BEBER 
OU GUARDAR VINHO DO PORTO

QUINTA DAS VERMELHAS
VINHO BRANCO 2008
BEIRA INTERIOR DOC

Produzido com as castas Chardonnay 
e Fernão Pires, 12,0% vol. álcool, 
tem cor dourada amarela, aspecto límpido 
e brilhante, nariz limpo e correcto, 
exprime aromas frutados, mediana expressão
aromática, notas herbaceas. 
Na boca é estruturado, encorpado,
equilibrado e ligeiramente amargo no final
de boca.

84
P O N T O S €3,00

Aurélio Galhardo Coelho
BEBER JÁ BEIRA INTERIOR

QUINTA DO PORTAL
VINHO DO PORTO VINTAGE 2006
PORTO DOC

Rico de cor, retinto, tonalidades arroxeadas
brilhantes, o nariz rico, intenso, persistente e
com juventude, exala aromas de frutos
vermelhos e negros maduros, cereja,
mirtilhos e cassis, com um fundo torrado,
boca ampla, boa estrutura, os taninos
aveludados e harmoniosos dão ao vinho boa
persistência.

90
P O N T O S €43,48

Sociedade Quinta do Portal
BEBER 
OU GUARDAR

VINHO DO PORTO

QUINTA DAS VERMELHAS
VINHO TINTO 2004
BEIRA INTERIOR DOC

Rico de cor granada intensa, tonalidades
violáceas/arrocheadas, brilhante, 13,5% vol.
álcool, nariz correcto, aromas vegetais
intensos. Na boca é encorpado, robusto,
equilibrado, persistente e longo.

86
P O N T O S €3,00

Aurélio Galhardo Coelho
BEBER 
OU GUARDAR BEIRA INTERIOR

MONTE DA CHARCA
VINHO TINTO 2007
REGIONAL TERRAS DO SADO

Cor tinto violáceo, elaborado com as castas
Castelão, Alicante Bouchet e Syrah, 13,5%
vol. álcool, nariz com juventude, exprime
aromas frutados, jovens e frescos, boca com
juventude, medianamente estruturado,
ligeiramente acídulo, vivo, persistente e
longo.

85
P O N T O S €2,70

Sociedade Agrícola do Casal do Tojo
BEBER 
OU GUARDAR TERRAS DO SADO

BEBER 
OU GUARDAR
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QUINTA DA CABAÇA
VINHO TINTO 2006
ALENTEJO DOC

Cor rubi intenso/vermelho cereja, 14,0% vol.
álcool, nariz fino e harmonioso, liberta
aromas frutados, com boa intensidade
aromática, bem acompanhados por boa
madeira, boca bem formada, medianamente
encorpado, ligeiro, harmonioso, equilibrado,
persistente e longo.

88
P O N T O S €12,95

Adega Cooperativa de Portalegre CRL
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

DUORUM
VINHO TINTO 2007
DOURO DOC

Grande riqueza de cor, granada intensa com
tonalidades violáceas vivas, 13,5% vol.
álcool, nariz muito elegante e fino, exala
aromas frutados harmoniosos muito bem
casados à boa madeira, a boca harmoniosa e
medianamente estruturada oferece um
equilíbrio sobre uma estrutura com taninos
vivos envolvidos numa boa acidez, o final é
vivo, com juventude e boa persistência.

89
P O N T O S €8,00

Duorum Vinhos

DOURO

VILA SANTA
VINHO TINTO 2007 ARAGONÊZ
REGIONAL ALENTEJANO

Cor granada, tonalidades violáceos intensas,
brilhante, 14,0% vol. álcool, no nariz
destaca-se a juventude, vinosidade e a
madeira, aromas frutados com notas de
frutos vermelhos e algum vegetal que
combinados com a madeira fazem ressaltar a
sua juventude, equilibrado, com boca ampla,
encorpado com taninos sólidos que lhe dão
carácter e longevidade, persistente e longo.

87
P O N T O S €9,85

J. Portugal Ramos, Vinhos SA
BEBER 
OU GUARDAR

ALENTEJO

CRATAEGUS
VINHO TINTO 2006 GRANDE RESERVA
DOURO DOC

Produzido com as castas Touriga Nacional e
Touriga Franca, 13,5% vol. álcool, rico de
cor, granada profunda, tonalidades
violáceas/arroxeadas, nariz franco, exprime
aromas frutados, fruta madura, a madeira
domina o nariz, boca ampla, encorpado,
taninos firmes e sólidos presentes,
ligeiramente adstringente, final de boca com
carácter, persistente e longo. O tempo será
um bom amigo do vinho, grande poder de
guarda.

87
P O N T O S €14,00

Arlindo da Costa Pinto e Cruz
BEBER 
OU GUARDAR

DOURO

VILA SANTA
VINHO TINTO 2007 SYRAH
REGIONAL ALENTEJANO

Mostra-se com cor granada, tonalidades
violáceas vivas, brilhantes, fruta madura
envolvidas por uma presença marcada de
boa madeira que lhe dão concentração e
complexidade, equilibrado e intenso na boca,
os taninos solidos mas não agressivos são a
base da sua estrutura que lhe dão
personalidade, carácter, boa persistência e
longevidade.

89
P O N T O S €9,85

J. Portugal Ramos, Vinhos SA
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

VILA SANTA
VINHO TINTO TRINCADEIRA 2007
REGIONAL ALENTEJANO

Apresenta-se com cor granada, reflexos
violáceos vivos, brilhante, nariz com boa
intensidade aromática, aromas frutados com
expressividade e complexidade da presença
da madeira, na boca o vinho mostra boa
estrutura, uma acidez equilibrada, os taninos
estão em integração, final de boca com
juventude consistente, persistente e com
carácter.

88
P O N T O S €9,85

J. Portugal Ramos, Vinhos SA
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

VALTORTO
VINHO TINTO 2007
DOURO DOC

Elaborado com as castas Touriga Nacional,
Tinta Roriz, Touriga Franca e Tinta Barroca,
13,0% vol. álcool, é rico de cor, granada
intensa, tonalidades violáceas/arroxeadas,
brilhante, aromas frutados, elegantes e
harmoniosas com boa expressão aromática,
boca larga, encorpado, ligeiramente acídulo,
equilibrado com boa persistência.

88
P O N T O S €3,60

Wiese & Krohn
BEBER 
OU GUARDAR

DOURO

ROMEIRA
VINHO TINTO 2005
PALMELA DOC

Cor vermelho cereja, tonalidades violáceas
em evolução, brilhante, 13,0% vol. álcool,
nariz franco, aromas frutados, ligeiras notas
de evolução, boca correcta, encorpado,
taninos maduros, ligeiro acídulo, persistente
e longo.

86
P O N T O S €5,60

Enoport - DT Produção de Bebidas SA
BEBER 
OU GUARDAR PALMELA

BEBER 
OU GUARDAR
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AMOREIRA DA TORRE
VINHO TINTO 2006
REGIONAL ALENTEJANO

Produzido com as castas Aragonêz,
Trincadeira e Cabernet Sauvignon, 14,5%
vol. álcool, apresenta-se com cor rubi limpo
e correcto, discreto, aromas frutados, jovens
e frescos, na boca medianamente
encorpado, ligeiro, com juventude e
equilibrado, com persistência.

84
P O N T O S €3,45

Sociedade Agrícola do Freixo do Meio, SA
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

FRAGULHO
VINHO MOSCATEL DO DOURO
DOURO DOC

Cor dourada, com tonalidades alaranjadas,
aspecto límpido e brilhante, nariz com
riqueza de aromas, frutado intenso, notas de
passas, damascos secos, especiarias e mel,
sabor doce, frutado, bom equilíbrio
álcool/acidez/açúcar, boa persistência com
frescura e vivacidade.

89
P O N T O S €7,99

Casa dos Lagares

DOURO

COLINAS DE SÃO LOURENÇO
VINHO ESPUMANTE BRANCO 
BRUTO NATURE 2006
BAIRRADA DOC

Elaborado com as castas Chardonnay, Pinot
Noir e Arinto, com 12,0% vol. álcool,
apresenta-se com elegante cor citrina, com
reflexos esverdeados, efervescência contínua,
bolhas finas, elegantes e persistentes, nariz
fino, fresco, frutado, equilibrado de acidez,
final de boca com vivacidade, frescura e boa
persistência.

89
P O N T O S €9,00

Silvio Cerveira
BEBER JÁ BAIRRADA

QUINTA DA AMOREIRA 
DA TORRE
VINHO TINTO TOURIGA NACIONAL
SUPERIOR 2006
REGIONAL ALENTEJANO

Vinho proveniente de uvas da casta Touriga
Nacional, 14,0% vol. álcool, cor tinto
violáceo, brilhante, nariz franco, a madeira
domina o nariz, associa-se a aromas
frutados, na boca o ataque é suave e ligeiro,
mediana estrutura, os taninos estão em
integração, ligeiramente adstringente,
persistente e longo.

86
P O N T O S €13,25

Sociedade Agrícola do Freixo do Meio, SA
BEBER 
OU GUARDAR

ALENTEJO

FRAGULHO
VINHO TINTO 2004 RESERVA
DOURO DOC

Cor granada intensa, tonalidades violáceas
em evolução, 14,5% vol. álcool, aromas
frutados, agradáveis e intensos, notas de
frutos vermelhos maduros, madeira bem
presente, boca ampla, encorpado,
equilibrado, a madeira acompanha o vinho
até ao final ligeiramente adstringente,
persistente e longo.

87
P O N T O S €13,50

Casa dos Lagares
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

QUINTA DA AMOREIRA 
DA TORRE
VINHO TINTO RESERVA 2005
REGIONAL ALENTEJANO

Produzido a partir das castas Aragonêz,
Trincadeira, Alicante Bouschet, 14,0% vol.
álcool, cor granada, tonalidades violáceas em
evolução, nariz franco, aromas frutados em
evolução, acompanhados de notas de
madeira e especiarias, na boca mostra uma
estrutura equilibrada e harmoniosa, taninos
integrados e persistentes.

87
P O N T O S €13,25

Sociedade Agrícola do Freixo do Meio, SA
BEBER 
OU GUARDAR ALRNTRJO

VINHA ANTIGA
VINHO BRANCO ALVARINHO 2007 ESCOLHA
VINHOS VERDES DOC

Vinho da casta Alvarinho, fermentada e
estagiada em barricas de carvalho francês,
apresenta-se com cor dourada, aspecto
límpido e brilhante, 13,5% vol. álcool, nariz
franco e elegante, evidencia aromas frutados
com carácter varietal bem acompanhados de
boa madeira bem doseada, na boca tem
estrutura, elegância e harmonia, bom
equilíbrio de acidez, no final tem carácter, é
vivo e persistente.

90
P O N T O S €9,70

PROVAM 
BEBER JÁ VINHOS VERDES

PALPITE
VINHO BRANCO 2007
REGIONAL ALENTEJANO

Produzido com as castas Antão Vaz, Verdelho e
Arinto, estagiado em casco de carvalho francês,
13,5% vol. álcool, mostra-se com cor dourada
com reflexos esverdeados, límpido e brilhante,
nariz exuberante, aromas frutados intensos, com
notas minerais e fragâncias de frutos tropicais
exóticos, bem associados a boa madeira que está
bem doseada, na boca é encorpado, o frutado e
a madeira acompanha o vinho até ao final,
equilibrado de acidez, ligeiramente amargo, tem
vivacidade, harmonioso e persistente.

88
P O N T O S €16,00

Fita Preta Vinhos, SA
BEBER JÁ ALENTEJO

BEBER 
OU GUARDAR
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