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82-87 Bom
88-94 Muito Bom
95-100 Excelente

89-100 
Seleccionado 
Melhores 
do Ano
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SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Bento 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, agrade-
cemos que cada amostra (duas
garrafas) enviada venha acompa-
nhada da respectiva ficha de
análise fisico-química, enólogo
responsável e, quando possível,
de outros elementos que nos aju-
dem a situar o produto, como,
por exemplo, solos, exposição so-
lar, idade das vinhas e, ainda,
processos de vinificação e envel-
hecimento. Enviar também o
preço recomendado por unidade
de venda ao público.

SIGNIFICADO DAS
CLASSIFICAÇÕES

Vinhos Provados & c lass i f i cados

AO LONGO DO TEMPO, O ACONDICIONAMENTO DO VINHO tem sido uma preocupação — estruturas de madeira
de salgueiro revestidas de pele, tonéis de madeira de palmeira, ôdres de pele de cabra e porco, ânforas, vasos
de terracota, etc...., foram vasilhames utilizados para acondicionar o vinho e fazê-lo chegar ao consumidor.
Entre nós, ainda nos lembramos do espaço bem português da taberna nacional, ponto de encontro e de reunião
colectiva implantada no coração histórico das cidades, onde se trocavam informações e saberes e em que o
vinho era um símbolo místico, a expressão dum ideal, símbolo da sensibilidade do Homem, nos bons e maus
momentos da vida. Aí se encontravam as pipas, as cartolas, os pipos, os garrafões, o banco corrido, o baralho
de cartas, o dominó e o copo de três.
Hoje, com o moderno estilo de vida e com a sociedade em avançada transformação, assiste-se a uma evolução
do comportamento do consumidor, cada vez com menos tempo para comer e menor poder de compra, dando
preferência a outras bebidas (cerveja, refrigerantes, água), verificando-se uma tendência para beber menos vinho.
Com as dificuldades de trânsito existentes, principalmente nas cidades, a distribuição do vinho no abastecimento
de restaurantes e locais de venda, tornou-se uma situação difícil e com gastos financeiros significativos.
A entrega, a devolução, as operações de lavagem de vasilhame, o tempo gasto nestas operações, são factores

de custos elevados na venda do vinho.
A tradição no mundo do vinho assenta na investigação, na inovação e no
progresso.
A produção, conservação e o acondicionamento de vinho até ao consu-
midor, obrigaram a desenvolver uma complexa tecnologia e promo-
veram o aparecimento de numerosas indústrias complementares de
modo que o vinho chegue ao consumidor em perfeitas condições.
É o caso do Bag-in-Box, Tetra Pak, vedantes sintéticos, cápsulas de alu-
mínio, vedantes de “cristal”, garrafas de plástico, etc.... O Bag-in-Box, hoje
em dia também conhecido por BIB, é uma embalagem que tem ganho
progressivamente uma parte importante do mercado a outros tipos de
acondicionamento e abrindo o consumo a novos adeptos.
É uma embalagem conhecida por conservar o vinho por um período
longo, uma vez aberta. É composta por um saco ligeiro de fôlha de

alumínio, uma embalagem de cartão em forma de cubo, com um punho de transporte e uma torneira, que
impede a entrada de ar. O saco ligeiro retrai-se seguindo a quantidade do vinho existente.
Graças a esta tecnologia, o vinho em BIB (3, 5, 10 e 20 litros), conserva-se vários meses porque é protegido
pelo saco de folha de alumínio, cheio em vácuo ou em gás inerte, podendo o vinho consumir-se em vários
dias, pois tirando várias quantidades de vinho em vários momentos diferentes, o resto do vinho fica em vácuo,
protegido e conserva toda a sua potencialidade organoleptica.
Trata-se duma embalagem moderna, funcional e atractiva para produtores, comerciantes e consumidores. A sua
boa e funcional utilização nos restaurantes que vendem vinho não engarrafado, a sua melhor apresentação
estética para as donas de casa, a facilidade de transporte, o bom nível de satisfação junto do consumidor pelo
principio da conservação e pela polivalência e pluridade de utilização, a não obrigação de devolução, tornam-na
numa embalagem prática e sedutora.
A progressão do BIB a nível mundial é rápida e os consumidores estão a aderir a este tipo de acondicionamento,
perfeitamente adaptado aos vinhos de média qualidade, para os vinhos do dia a dia, deixando a garrafa para os
vinhos de qualidade nobre.
A tradição da garrafa de vidro guarda os seus atributos e a transparência, mas o peso está a diminuir cerca de
90g por garrafa vazia, e o objectivo essencial no futuro é limitar o impacto do transporte, com a diminuição das
emissões de CO2 pela redução do peso das mercadorias transportadas.
À escala mundial estima-se em 150 milhões de hectolitros de vinho engarrafados em garrafas de vidro em cada
ano e os acondicionados em Bag-in-Box representam já 20 milhões de hectolitros.
No nosso quotidiano, devemos previligiar as garrafas de vidro para receber amigos, mas nos novos tempos de
consumo e em função de certas ocasiões, o Bag-in-Box poderá ser apresentado como uma curiosidade e uma
descoberta moderna e atractiva. •

BAG-IN-BOX,
UMA EMBALAGEM MODERNA, 
FUNCIONAL E ATRACTIVA

Desde os tempos mais remotos, o vinho é uma das bebidas mais
apreciadas por milhões de consumidores.

PORTAL
MOSCATEL DO DOURO 2000 RESERVA
DOURO DOC

Cor dourada intensa/âmbar, tonalidades
alaranjadas, límpido e brilhante, nariz fino e
elegante, aromas florais e frutados com boa
expressão aromática, notas de passas, casca
de laranja seca e mel, sabor doce, frutado,
acídulo, frutos secos com complexidade e
boa persistência.

89
P O N T O S €12,42

Sociedade Quinta do Portal
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

PORTAL
VINHO DO PORTO LBV 2004
PORTO DOC

Cor granada profunda, tonalidades violáceas
intensas, brilhante, nariz elegante, expressivo
e generoso, aromas frutados intensos, notas
de frutos vermelhos e negros em licor, a
boca generosa e fresca é rica no ataque, os
taninos ainda presentes garantem boa
estrutura que é o sinal dum bom potencial
de envelhecimento.

90
P O N T O S €33,89

Sociedade Quinta do Portal
BEBER 
OU GUARDAR

VINHO DO PORTO

TRATA-SE DE UMA
EMBALAGEM

MODERNA,
funcional e atractiva

para produtores,
comerciantes e
consumidores

PEDRO MILANOS
VINHO TINTO 2006 RESERVA
DOURO DOC

Rico de cor, granada, tonalidades arroxeadas,
nariz vigoroso, exprime aromas vinosos e
frutados envolvidos por uma madeira
balsâmica que marca o nariz, boca ampla,
encorpado, equilibrado, a madeira está
presente até o final, que é persistente e
longo. Bom poder de envelhecimento,
vamos segui-lo ao longo do tempo.

87
P O N T O S €7,50

Maria Luiza Silva Valente
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

LOUREIRO
VINHO VERDE BRANCO 2008
COLHEITA SELECCIONADA
VINHO VERDE DOC

Vinho elementar da casta Loureiro,
apresenta-se com cor cítrica, reflexos
esverdeados brilhantes, límpido, 11,5% vol.
álcool aromas frutados, finos, frescos, com
juventude, boa intensidade aromática, boca
fina e elegante, sabor frutado com ligeiro
acídulo, equilibrado e persistente.

87
P O N T O S €5,92

Adega Cooperativa de Ponte de Lima
BEBER JÁ VINHOS VERDES

CASA DE SANTA VITÓRIA
VINHO TINTO  2006 TOURIGA NACIONAL
REGIONAL ALENTEJANO

Elaborado com a casta Touriga Nacional
(90%) e Alicante Bouschet (10%), tem
grande riqueza de cor, granada profunda,
tonalidades violáceas, 14% vol. álcool, nariz
vigoroso, aromas florais e frutados intensos e
concentrados bem acompanhados por boas
notas de madeira, na boca o vinho mostra
grande estrutura, encorpado, equilibrado,
taninos sólidos bem integrados que dão
carácter, persistente e profundo. Bom
potencial de envelhecimento.

89
P O N T O S €15,98

Casa Santa Vitória SA
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

QUATRO CAMINHOS
VINHO TINTO 2006
ALENTEJO DOC

Produzido com as castas Trincadeira,
Aragonêz e Cabernet Sauvignon, 14,5% vol.
álcool, mostra-se com cor granada,
tonalidades violáceas, brilhante, nariz franco,
aromas frutados, notas de frutos vermelhos
com um fundo em que aparece a
complexidade da madeira, na boca encontra-
se uma boa estrutura, encorpado,
equilibrado, taninos maduros não agressivos,
que é garante de longevidade, saboroso e
persistente.

87
P O N T O S €6,99

Herdade do Monte da Ribeira, CADE

ALENTEJO

POUSIO
VINHO ROSÉ 2008
REGIONAL ALENTEJANO

Cor vermelho framboesa, limpido e
brilhante, boa expressão aromática limpa e
franca, onde se destacam aromas frutados
de pequenos frutos vermelhos silvestres,
jovem e fresco, o ataque na boca é
expressivo, tem estrutura, vivo, tem nervo, é
um rosado alegre, agradável, revela boa
persistência com carácter e equilibrio.

87
P O N T O S €3,00

Herdade do Monte da Ribeira, CADE
BEBER JÁ ALENTEJOBEBER 

OU GUARDAR

CASA SANTA VITORIA
VINHO BRANCO 2007 RESERVA
REGIONAL ALENTEJANO

Produzido a partir das castas Arinto e
Chardonnay, 13,5% vol. álcool, tem cor
dourada brilhante, límpido, nariz limpo,
revela complexidade entre o aroma da
madeira e notas frutadas com realce para a
baunilha, toranja e frutos tropicais, boca
ampla, grande estrutura, encorpado,
equilibrado de acidez, final com carácter,
persistente e longo.

88
P O N T O S €9,89

Casa Santa Vitoria SA
BEBER JÁ ALENTEJO
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PRETA
VINHO TINTO 2005
REGIONAL ALENTEJANO

Elaborado com as castas Touriga Nacional e
Cabernet Sauvignon, 14,5% vol. álcool, é
rico de cor, granada profunda, nariz
expressivo e expansivo, aromas
concentrados, de fruta madura, frutos
negros (cassis), ligeiro toque de couro que
lhe dá agradável complexidade, na boca é
volumoso, encorpado, cheio, taninos
maduros bem integrados, saboroso,
persistente e longo. Um vinho que procura o
prazer.

90
P O N T O S €22,00

Fita Preta, Vinhos
BEBER 
OU GUARDAR

ALENTEJO
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VALDARANTE
VINHO BRANCO 2008
DOURO DOC

Elaborado com as castas Fernão Pires,
Malvazia Fina e Cerceal, 12,5% vol. álcool,
cor citrina, limpido e brilhante, nariz fino,
exprime aromas frutados, elegantes, vivos
com juventude, na boca é ligeiro, aromático,
seco, ligeiramente amargo, persistente e
longo.

88
P O N T O S €3,70

Caves Santa Marta - Vinhos e Derivados
BEBER JÁ DOURO

CAVES SANTA MARTA
VINHO ROSÉ 2008
DOURO DOC

Cor vermelho framboesa, tonalidades
violáceas ligeiras, limpido e brilhante, aromas
frutados, com boa intensidade aromática,
notas de pequenos frutos vermelhos
silvestres, groselha e framboesa, na boca é
saboroso, equilibrado de acidez, termina
adocicado com persistência.

87
P O N T O S €2,58

Caves Santa Marta - Vinhos e Derivados
BEBER JÁ DOURO

CAVES SANTA MARTA
VINHO TINTO 2005 RESERVA
DOURO DOC

Elaborado com as castas Touriga Franca,
Touriga Nacional e Tinta Roriz, 13,0% vol.
álcool, estagiado em madeira, apresenta-se
com cor granada, tonalidades violáceas,
brilhante, nariz frnaco, fino e harmonioso,
exprime aromas frutados com boa
intensidade aromática, notas de frutos
vermelhos acompanhados pela madeira bem
doseada, na boca o ataque é suave,
harmonioso e equilibrado, taninos maduros,
vivo, persistente e longo.

89
P O N T O S €4,52

Caves Santa Marta - Vinhos e Derivados
BEBER 
OU GUARDAR

DOURO

MONTES PINTADOS
VINHO TINTO 2005
DOURO DOC

Cor granada intensa, tonalidades arroxeadas
brilhantes, nariz vigoroso marcado pela
madeira que está bem presente, aromas
frutados com notas de frutos vermelhos e
negros, na boca mostra estrutura, é
encorpado, equilibrado, a madeira
acompanha o vinho até o final, taninos
firmes maduros que dão longevidade, final
de boca com carácter, persistente e longo. O
tempo será um bom amigo do vinho.

88
P O N T O S €7,50

Caves Santa Marta - Vinhos e Derivados
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

42 MAR./ABR. NECTAR

PAXÁ
VINHO TINTO 2007
REGIONAL ALGARVE

Elaborado com as castas Touriga Nacional,
Syrah, Aragonêz e Alicante Bouschet, 14,5%
vol. álcool, tem grande riqueza de cor, nariz
vigoroso marcado pela madeira, aromas
frutados e florais, frutos negros e violetas,
boa concentração aromática, na boca é
encorpado, robusto, carnudo, taninos firmes
e sólidos que originam grande carácter,
personalidade e persistente. Bom poder de
guarda, vamos bebê-lo nos próximos 3 anos.

89
P O N T O S €11,50

Paxá, Wines Lda.
BEBER 
OU GUARDAR ALGARVE

VALE DE LOBOS
VINHO TINTO 2005 SYRAH
REGIONAL RIBATEJANO

Elaborado com a casta Syrah, 13,5% vol.
álcool, cor vermelho cereja negra,
tonalidades violáceas brilhantes, no nariz
vigoroso, os frutos negros e as especiarias
dominam, o conjunto mostra-se saboroso,
amplo e com carácter, apoiado por uma
textura tânica firme, equilibrado e
persistente.

88
P O N T O S €8,00

Soc. Agrícola da Quinta da Ribeirinha
BEBER 
OU GUARDAR

RIBATEJO

VALE DE LOBOS
VINHO BRANCO 2007
RIBATEJO DOC

Elaborado a partir das castas Fernão Pires e
Trincadeira das Pratas, 13,0% vol. álcool,
mostra-se com cor dourada, aspecto límpido
e brilhante, nariz franco, aromas frutados,
finos, maduros, sabor frutado, equilibrado,
harmonioso e persistente.

86
P O N T O S €3,50

Soc. Agrícola da Quinta da Ribeirinha
BEBER JÁ RIBATEJO

VALE DE LOBOS
VINHO TINTO 2007
RIBATEJO DOC

Produzido a partir das castas Trincadeira,
Tinta Roriz e Castelão, 13,0% vol. álcool,
tem cor vermelho cereja, tonalidades
violáceas em evolução, aromas frutados,
notas de frutos vermelhos associados á
madeira, boca ligeira, medianamente
estruturado, macio e persistente.

85
P O N T O S €4,00

Soc. Agrícola da Quinta da Ribeirinha
BEBER JÁ RIBATEJO

QUINTA DE STA EUFÊMIA
VINHO DO PORTO WHITE 10 YEARS OLD

Cor dourada intensa/âmbar, tonalidades
alaranjadas, límpido e brilhante, aromas
frutados intensos, notas de fruta madura,
passas, frutos secos, na boca tem estrutura,
cheio, equilibrado, macio, saboroso e
persistente.

89
P O N T O S €14,30

Soc. Vit. Quinta de Sta Eufêmia
BEBER JÁ VINHO DO PORTO

QUINTA STA EUFÊMIA
VINHO TINTO 2005
DOURO DOC

Cor granada, tonalidades violáceas/arroxeadas,
13,0% vol. álcool, boa intensidade
aromática, limpa, aromas frutados, notas de
frutos vermelhos, na boca tem estrutura,
equilibrado, final de boca agradável e
expressivo.

87
P O N T O S €4,00

Soc. Vit. Quinta de Sta Eufêmia
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

QUINTA STA EUFÊMIA
VINHO DO PORTO LBV 2003
PORTO DOC

Cor granada, tonalidades violáceas em
evolução, brilhante, nariz franco, liberta
aromas frutados, notas de sobrematuração,
passas, na boca tem mediana estrutura,
ligeiro, harmonioso, equilibrado, final de
boca agradável, saboroso e expressivo.

88
P O N T O S €13,50

Soc. Vit. Quinta de Sta Eufêmia
BEBER 
OU GUARDAR

VINHO DO PORTO

PAXÁ
VINHO ROSÉ 2008
REGIONAL ALGARVE

Alegre cor vermelho morango, 13,5% vol.
álcool, frutados com boa expressão
aromática, notas de pequenos frutos
vermelhos silvestres, boca ampla, encorpado,
equilibrado, enche a boca, boa acidez,
persistente e longo.

89
P O N T O S €7,30

Paxá, Wines Lda.
BEBER 
OU GUARDAR ALGARVE

FREI JOÃO
VINHO BRANCO 2008
BAIRRADA DOC

Elaborado com as castas Chardonnay e
Arinto, 12,0% vol. álcool, apresenta-se com
uma elegante cor cítrica, com ligeiros
reflexos esverdeados, nariz franco e fino,
exprime aromas frutados, elegantes e jovens,
com boa intensidade aromática, notas de
frutos tropicais, na boca evidencia elegância
e frescura, boa estrutura, bem equilibrado de
acidez, seco, o frutado acompanha o vinho
até o final de boca, vivo e persistente.

89
P O N T O S €2,99

Caves São João, Soc. Vinhos Irmãos Unidos
BEBER 
OU GUARDAR

BAIRRADA

QUINTA DO POÇO DO LOBO
VINHO ESPUMANTE 2006 BRANCO BRUTO
BAIRRADA DOC

Elaborado com as castas Arinto e
Chardonnay, tem cor citrina esverdeada,
límpido e brilhante, efervescência contínua,
bôlhas abundantes, finas e vivas, o nariz
exprime aromas vivos, com juventude,
frutado, notas cítricas e de marmelo, a boca
é vigorosa e estruturada, boa acidez, o
conjunto é perfeitamente equilibrado, final
de boca vivo, fresco e persistente.

89
P O N T O S €5,50

Caves São João, Soc. Vinhos Irmãos Unidos
BEBER 
OU GUARDAR BAIRRADA

GADIVA
VINHO TINTO 2005
DOURO DOC

Cor granada, tonalidades violáceas, 13,5%
vol. álcool, aroma limpo, boa intensidade
aromática onde se nota a madeira densa
associada a aromas frutados, a boca é bem
constituida, encorpado, equilibrado, taninos
presentes, ligeiramente adstringente e acre
no final, que é persistente e longo.

87
P O N T O S €3,99

Lavradores de Feitoria
BEBER 
OU GUARDAR DOURO
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FORAL
VINHO TINTO 2007
DOURO DOC

Produzido a partir das castas Tinta Roriz,
Touriga Nacional e Tinta Barroca, 13,5% vol.
álcool, cor tinto violáceo, nariz elegante,
aromas florais e frutados, com agradável
expressão aromática, madeira bem
equilibrada, boca bem constituida, boa
estrutura, equilibrada, taninos em
integração, persistente e longo.

88
P O N T O S €3,50

Aliança - Vinhos Portugal SA
BEBER 
OU GUARDAR

DOURO

44 MAR./ABR. NECTAR

GARRIDA
VINHO TINTO 2006
DÃO DOC

Cor granada, reflexos violáceos brilhantes,
nariz vigoroso exprimem aromas frutados,
notas de frutos vermelhos, acompanhados
de madeira, torrefação, boca bem formada,
encorpado, equilibrado, taninos presentes,
final de boca com carácter e persistente.

87
P O N T O S €3,50

Aliança - Vinhos Portugal SA
BEBER 
OU GUARDAR

DÃO

ANGELUS
VINHO TINTO 2005
BAIRRADA DOC

Obtido a partir das castas Touriga Nacional,
Baga e Tinta Roriz, com 13,0% vol. álcool,
cor granada com laivos violáceos, nariz
franco, liberta aromas intensos, frutados
bem acompanhados pela madeira, boa
estrutura, taninos firmes e sólidos, ligeiro
acídulo, persistente e longo.

87
P O N T O S €3,10

Aliança - Vinhos Portugal SA
BEBER 
OU GUARDAR BAIRRADA

QUINTA DAS LAMELAS
VINHO BRANCO 2007 RESERVA
DOURO DOC

Produzido com as castas Fernão Pires,
Malvasia Fina e Gouveio, 13,0% vol. álcool,
mostra-se com cor dourada, reflexos
esverdeados brilhantes, límpido, nariz limpo,
exprime aromas frutados acompanhados de
ligeiras notas de madeira, seco com bom
ataque, estruturado, bem integrado no
conjunto, tem expressão aromática na boca,
persistente e longo.

87
P O N T O S €6,72

José António da Fonseca Guedes, Unip.

DOURO

ESSENCIAL
VINHO TINTO 2005 RESERVA ESPECIAL
DOURO DOC

Cor granada, tonalidades violáceas,
brilhantes, 13,5% vol. álcool, aromas
frutados, boa intensidade aromática,
elegante, notas de frutos vermelhos bem
associados á madeira, na boca tem estrutura,
encorpado, equilibrado, harmonioso, final de
boca ligeiramente seco, persistente.

89
P O N T O S €12,32

José António da Fonseca Guedes, Unip.
BEBER 
OU GUARDAR DOURO

QUINTA DAS LAMELAS
VINHO TINTO 2005 GRANDE RESERVA
DOURO DOC

Rico de cor, granada intensa, tonalidades
arroxeadas brilhantes, 14,0% vol. álcool,
estagiados em cascos de carvalho francês,
nariz vigoroso, exprime aromas frutados,
densos e rústicos, notas de frutos vermelhos
e negros maduros bem acompanhados pela
madeira bem presente, na boca tem grande
estrutura, robusto, taninos sólidos, final de
boca com carácter, persistente e longo. Bom
potencial de guarda.

88
P O N T O S €13,44

José António da Fonseca Guedes, Unip.
BEBER 
OU GUARDAR DOUROBEBER JÁ

ALABASTRO
VINHO TINTO 2007
REGIONAL ALENTEJANO

Cor granada, tonalidades violáceas,
brilhante, 13,5% vol. álcool, nariz franco,
aromas frutados, notas de frutos vermelhos,
bem acompanhados pela madeira. Boca
ampla, estruturado, equilibrado, taninos
firmes garante de vida longa, persistente.

88
P O N T O S €4,00

Aliança - Vinhos Portugal SA
BEBER 
OU GUARDAR ALENTEJO

SYRAH CARMIM
VINHO TINTO 2007 SYRAH
REGIONAL ALENTEJANO

Elaborado com a casta Syrah, 13,5% vol.
álcool, cor granada, o nariz floral mais que
frutado, tem também uma expressão
fumada, estruturado, equilibrado e vivo nos
seus taninos, revela profundidade, harmonia
e persistência.

88
P O N T O S €4,25

CARMIM

ALENTEJOBEBER 
OU GUARDAR
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