
Os vinhos a seguir foram destacados pelos editores Arthur Azevedo
e Mario Telles Jr. entre os mais de 200 vinhos degustados durante a viagem.

Eles representam o que cada produtor mostrou de melhor. Cada mini-descrição
é acompanhada de uma definição quanto ao estilo do vinho

(moderno, tradicional ou clássico), bem como indicação se está pronto
para o consumo ou se ganhará com mais algum tempo de adega. Bom proveito...

Monte dos Cabaços e tiago Cabaço 
www.O-vinhO.COM

Monte dos Cabaços Reserva 2005
(Alicante Bouschet, Cabernet
Sauvignon, Syrah e Touriga Nacional)
Potente e intenso, tem boa fruta e muita 
estrutura, com final longo e agradável.
Moderno, para adega (2010 - 2015).

.com 2008
(Alicante Bouschet, Cabernet
Sauvignon, Aragonês e Trincadeira)
O vinho de Tiago Cabaço tem muita fruta
e um estilo direto. Moderno, para beber
agora ou guardar (2009 - 2012).

Quinta do MouRo

Quinta do Mouro 2005 gold Label
(Aragonês, Alicante Bouschet,
Touriga Nacional e uma “pitada”
de Cabernet Sauvignon)
Fruta exuberante e alta classe,
num vinho potente e, ao mesmo tempo, 
elegante e sofisticado. Equilibrado, 
concentrado e longo, é expansivo 
e com textura sedosa. Belíssimo
vinho! Moderno, para beber
já ou guardar (2009 – 2015).

Quinta do Mouro 2004
(Aragonês, Castelão, Trincadeira,
Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon)
Um vinho interessante, que recebeu
o que de melhor a vinícola produziu
em 2004, já que foi o único vinho 
comercializado. intenso e delicioso
 tem fruta madura de sobra e taninos
de muito boa qualidade. Moderno,
para beber já ou guardar
(2009 - 2014).

Quinta do ZaMbujeiRo
www.zAMBUJEirO.PT

Zambujeiro 2005
(Alicante Bouschet, Touriga
Nacional e Aragonês)
Uma verdadeira usina de força, com
fruta exuberante, excelente equilíbrio,
taninos muito finos e longa persistência,
com retro-olfato sofisticado
e expressivo. Belo vinho! Moderno,
para guardar (2010 - 2015).

Monte do Castanheiro 2007 
(Aragonês, Trincadeira, Alicante
Bouschet e Castelão)
Boa fruta, em estilo novo Mundo,
tem textura macia, bom frescor
e boa persistência. Moderno,
pronto para beber.

HeRdade do MouCHão 

Mouchão 2003 
(Alicante Bouschet e Trincadeira)
Fechado e impenetrável, exibe média
acidez, álcool elevado, taninos em grande 
quantidade e fruta em compota.
Tradicional, para guardar (2012 - 2018).

HeRdade do PeRdigão
www.hErdAdEdOPErdigAO.PT

Herdade do Perdigão espumante (não safrado)
Frutas cítricas com boa acidez e corpo
médio. Moderno, consumo imediato.

PauLo LauReano Vinus
www.PAUlOlAUrEAnO.COM

PLV antão Vaz Reserve 2006
(Antão Vaz. 100% fermentado
em barricas novas de carvalho francês)
Boa fruta e intensa mineralidade num vinho 
fresco, equilibrado, longo e concentrado. 
Moderno, pronto para beber ou guardar (2009 - 2011).

Paulo Laureano selectio alicante
bouschet Vinea Marias 2005
(Alicante Bouschet 100%, 18 meses
em barricas novas de 600 litros
de carvalho francês)
Segundo Paulo, um vinho gastronômico. 
Tem muita fruta e acidez elevada,
bom corpo e boa persistência. Os aromas 
florais e minerais dão o tom do retro-olfato.
Moderno, para guardar (2010 - 2015).

VinHos do tejo

VaLe d’aLgaRes
www.vAlEdAlgArES.COM

Vale d’algares branco 2007 
(100 % Viognier, 90% fermentado
em barricas + 6 meses barrica)
Complexo e macio, com aromas frutados 
e minerais, é um dos melhores brancos 
portugueses, esbanjando elegância
e delicadeza pouco usuais. 
Moderno, pronto para beber.

Vale d’algares Late Harvest 2007 
(100 % Viognier, só aço inoxidável)
delicioso, tem aromas de pêssegos, mel
e florais. Açúcar e acidez em equilíbrio, boa 
concentração, longo. Moderno, pronto para beber.

Casa CadaVaL
www.CASACAdAvAl.PT

Casa Cadaval trincadeira Vinhas Velhas 2006
(Trincadeira 100%, 18 meses barricas novas 

de carvalho francês)
Um belíssimo exemplar desta uva pouco 
valorizada, proveniente de parreiras com 
idade média de 50 anos (algumas com cerca 
de 80 anos). Trata-se de um vinho intenso
e pleno de frutas, com toques balsâmicos 
e de especiarias. Macio, equilibrado, 
concentrado e longo, os taninos – finos
e de boa textura – ainda presentes indicam 
bom potencial e guarda. Moderno,
para beber ou para guardar (2009 - 2015).

FaLua - soCiedade de VinHos 
www.FAlUA.nET

Conde de Vimioso Reserva 2005
(Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon,
Tinta Roriz e Alicante Bouschet, com 20 
meses em barricas de carvalho francês
e americano)
intenso e instigante, destaca boa fruta
no nariz e no paladar. Concentrado, 
encorpado e longo, precisa de guarda. 
Moderno, para guardar (2010 - 2015).

VinHos de Lisboa

Quinta da CHoCaPaLHa

Quinta da Chocapalha Reserva 2006
(Touriga Nacional, Tinta Roriz e Syrah,
com pisa no lagar e 20 meses de barrica 
francesa, 70% nova)
Uma grata surpresa num ano difícil.
intenso e elegante, revela fruta madura 
e floral no nariz. na boca, é saboroso, 
equilibrado e fresco. Com bom corpo, 
apresenta taninos finos e longa persistência. 
Belo trabalho de Sandra Tavares. Moderno, 
pronto para beber ou guardar (2009 - 2011).

Quinta do Monte d’oiRo
www.qUinTAdOMOnTEdOirO.COM

Quinta do Monte d’oiro Homenagem
a antonio Carqueijeiro 2001
(Syrah, mas, como bem colocou
José Bento, “em traje de gala”)
Simplesmente arrasador, no nariz e na boca, 
é um vinho de exceção, que exibe aromas 
sofisticados e complexos. Concentrado e ao 
mesmo tempo elegante, é equilibrado, macio 
e muito longo, com defumado no retro-olfato. 
“isto é o céu”, segundo o entusiasmado José 
Bento. Moderno, beba quando quiser...

Quinta do Monte d’oiro Reserva 2004 
(96 % Syrah + 4% Viognier, com 22 meses 
em barrica de carvalho francês, 30% novo)
Este vinho de inspiração francesa exibe 
aromas de frutas escuras, com especiarias e 
leve floral. delicioso na boca, é concentrado, 

aLentejo

HeRdade dos gRous
www.hErdAdEdOSgrOUS.PT

Herdade dos grous 23 barricas 2007
(Touriga Nacional e Syrah)
Um vinho instigante e sofisticado,
pleno de frutas e com muita personalidade. 
Concentrado e com taninos finos, é longo
e equilibrado. Excelente. Moderno, pronto 
para beber ou para guardar (2009 - 2014).

Herdade dos grous Reserva 2007 
(Alicante Bouschet, Tinta Miúda,
Touriga Nacional)
delicioso e complexo, tem aromas
de frutas em compota e notas florais.
Macio, concentrado e longo,
mostra classe e elegância. 
Moderno, para adega (2010 - 2014).
 
HeRdade da MaLHadinHa noVa 
www.MAlhAdinhAnOvA.PT

Marias da Malhadinha 2004 
(Alicante Bouschet, Aragonês, Syrah,
Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon)
Uma preciosidade! Elegante, sofisticado
e complexo. Exibe muita fruta e final sedoso
e agradável. Moderno, pronto para beber, 
mas pode ser guardado (2009 - 2014).

Pequeno joão 2007
(Cabernet Sauvignon e Syrah, 
com passagem por 12 meses em

barricas novas de carvalho francês)
Um vinho elegante e delicado, com muita 
fruta, toques de chocolate, boa acidez, 
taninos finos, sabores deliciosos e longa 
persistência. Moderno, pronto para
beber ou guardar (2009 - 2012).

CoRtes de CiMa
www.COrTESdECiMA.PT

Cortes de Cima touriga nacional 2005
Um trunfo do Alentejo, comprova
o potencial da Touriga na região. vinho
de exceção, rico em aromas intrigantes
de frutas em compota e violetas,
mesclados a inusitados toques cítricos,
que remetem a casca de laranja. na boca
é expansivo, com equilíbrio perfeito, sabores 
concentrados, grande maciez e persistência 
muito longa. Elegante e complexo,
é seguramente um vinho para figurar entre
o que hoje se produz de melhor em todo
o mundo. imperdível! Moderno,
beba quando quiser...

Cortes de Cima Reserva 2004
(Syrah, Touriga Nacional, Aragonês 
e Cabernet Sauvignon)
digno de figurar entre os melhores
do Alentejo por sua elegância e fineza. 
Combina frutas maduras mescladas
a chocolate e ervas aromáticas.
Macio, equilibrado e concentrado,
tem extraordinária persistência. 
Moderno,  para beber ou para
guardar (2009 - 2014)

HeRdade do esPoRão
www.ESPOrAO.COM

Private selection tinto 2005 
(Alicante Bouschet  e Aragonês)
Um vinho com a habitual classe e sofisticação 
da linha Private Selection. Potente e ao 
mesmo tempo elegante, tem boa fruta, taninos 
muito finos e longa persistência. Moderno, 
para beber agora ou guardar (2009 - 2014)

joão PoRtugaL RaMos
www.JPOrTUgAlrAMOS.COM

Marquês de borba Reserva 2005
(Aragonês, Trincadeira, Alicante
Bouschet e Cabernet Sauvignon)
O ícone da vinícola mantém a forma, 
especialmente numa safra privilegiada
como 2005. intenso, potente e sofisticado, 
tem excelente expressão na boca, com fruta 
madura e taninos muito finos e maduros. 
longo e com delicioso retro-olfato. Moderno, 
para beber já ou guardar (2009 - 2015)

Quinta da Viçosa 2005 single Vineyard
(Touriga Nacional de solo xistoso
e Merlot, de solo calcário-argiloso)
nova e bem sucedida aposta de João, 
destaca-se pelos aromas sofisticados 
de frutas escuras, mescladas a toques 
balsâmicos, bom equilíbrio entre acidez, 
álcool e taninos finos e maduros, com boa 
concentração e longa persistência. 
Moderno, pronto para beber ou para
guardar (2009-2014)

Escolha dos Editores
Uma seleção dos melhores 

vinhos de cada região
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encorpado e equilibrado, com ótima 
acidez sustentada até o longo final. 
Moderno, pode ser consumido
agora com muito prazer ou ser 
guardado (2009 - 2014).

aurius 2003 
(Touriga Nacional, Syrah e Petit 
Verdot, com passagem de 22 a 24 
meses em barricas de carvalho 
francês, 30% novas)
Fruta doce por excelência, 
com toques de especiarias 
orientais, muito saboroso, longo, 
concentrado e macio. Moderno, 
para beber agora.

Casa santos LiMa
www.CASASAnTOSliMA.COM

CsLtouriga nacional 2005
(Touriga Nacional 100%, com
6 meses de barricas de carvalho 
americano)
Frutas negras e chocolate no nariz
e muita maciez na boca. Persistente 
e concentrado, é um vinho
agradável e acessível. Moderno, 
pronto para beber.

CsL touriz 2005
(Touriga Nacional, Touriga Franca
e Tinta Roriz)
Elegante e agradável, com ótima 
fruta, acidez refrescante, taninos 
finos e longa persistência.
Moderno, pronto para beber

Quinta da CoRteZia
www.qUinTAdACOrTEziA.COM

Quinta da Cortezia touriga nacional 2007
(Touriga Nacional 100%, 10 meses
em barricas de carvalho francês,
33% novas)
nariz marcado por frutas escuras
e delicadas notas florais. na boca,
é macio, saboroso, com taninos
de boa qualidade e boa persistência.
Moderno, pronto para beber.

CoMPanHia das Quintas
www.COMPAnhiAdASqUinTAS.COM

Quinta de Pancas grande escolha 2005 
(Touriga Nacional, Cabernet 
Sauvignon e Petit Verdot, com
18 meses em barricas novas
de carvalho francês)
Elegante e estruturado, exibe sutis 
aromas de frutas, chocolate e floral, 
num vinho de ótima acidez e sabores 
intensos. Macio, concentrado
e longo. Excelente! Moderno, para 
beber agora ou guardar (2009 - 2015).

Morgado de santa Catarina Reserva 2007
(Arinto 100%, fermentado
em barricas e com estágio
de 9 meses em carvalho francês)
Um clássico de Bucelas, encanta 
pelos aromas de frutas maduras, 
mescladas a notas minerais e 
amanteigadas. Extremamente macio, 
é equilibrado, longo e concentrado, 
com delicado retro-olfato mineral. 
Um dos grandes vinhos brancos
de Portugal. Moderno, pronto para 
beber ou guardar (2009 - 2012).

PenínsuLa de setúbaL /
teRRas do sado

adega CooPeRatiVa santo 
isidRo de Pegões

adega de Pegões syrah 2007
(Syrah 100%, com passagem
de 6 meses em pipas de carvalho 
francês e americano)
de inegável estilo novo Mundo, 
ressalta muita fruta madura no nariz, 
mesclada a chocolate e tostado. 
Muito agradável na boca, com sabor 
de fruta doce, bom corpo, taninos 
finos e longa persistência.
Moderno, pronto para beber.

Casa eRMeLinda FReitas
www.ErMElindAFrEiTAS.PT

CeF touriga nacional 2007
(Touriga Nacional 100%, com 8 meses 
de passagem por barricas novas de 
carvalho francês e americano 50/50)
Aromas clássicos (florais e de frutas 
vermelhas frescas) com boa acidez
e taninos marcados. Moderno,
para guarda (2010 – 2012)

josé MaRia da FonseCa 
www.JMF.PT

trilogia Moscatel de setúbal 
1900/1934/1965
(Moscatel de Setúbal 100%
Safra 1900 - 15%, safra 1934 - 15%
e safra 1965 - 70%)
A jóia da coroa da José Maria da 
Fonseca e um daqueles vinhos 
que você não pode deixar de 
provar... nariz exuberante que vai 
desvendando aromas de frutas 
secas, com toques de oxidação, 
mel e tostado. Boca celestial, com 
extrema maciez, sabores intensos, 
persistência interminável e retro-olfato 
inesquecível. vale uma peregrinação 
ao Azeitão, sede da José Maria

da Fonseca. Clássico dos clássicos,
para beber sempre, se possível.

dsF Colecção Privada Moscatel 
Roxo 1998
(Moscatel de Setúbal Roxo,
4 meses de maceração)
Em outro patamar: muito mais açúcar 
(240 g/l), muito mais acidez, mais 
fruta e mel e menos notas oxidativas.
Clássico (e raro), pronto para beber.

VinHos degustados na saLa 
ogiVaL da ViniPoRtugaL, 
eM Lisboa

HeRdade da CoMPoRta
www.hErdAdEdACOMPOrTA.PT

Herdade da Comporta aragonez
+ alicante bouschet 2005
Muito equilibrado na boca, em estilo 
moderno, com taninos finos, aromas 
frutados e madeira bem aplicada. 
Moderno, para adega (2010 - 2015).

daMasCeno
www.dAMASCEnO.nET

domingos damasceno de Carvalho 
Reserva tinto 2006 (kol de Carvalho) 
(Merlot, Syrah e Cabernet)
delicioso e equilibrado, com bom 
corpo e taninos finos. Um belo vinho.
Moderno, pronto para beber.

sobeRanas
www.SOBErAnAS.COM

s de soberanas 2004 
(Alicante Bouschet e Trincadeira)
Um dos melhores vinhos provados 
na viagem. intenso, tem sabores 
deliciosos, imensa concentração, 
invejável acidez e muito longa 
persistência. Excelente. Moderno, 
pronto para beber, embora tenha 
potencial para guarda (2009 - 2014). 

MaLatojo
(ex- Quinta de CatRaLVos)
 
Moscatel de setúbal Catralvos 2003
delicioso exemplar de Moscatel de 
Setúbal com complexidade e bom 
equilíbrio. Clássico, consumo imediato.

VinHos degustados
na CoMPanHia de antónio 
saRaMago, eM Lisboa. 

antónio saramago dúvida 2005 
(vinho regional Alentejano)

(Aragonês, Trincadeira e Grand Noir/
Alicante Bouschet)
Elegante e sofisiticado, é um dos 
grandes vinhos portugueses da 
atualidade. Aromas e sabores 
delicados e deliciosos, com 
excelente acidez, bom corpo, longa 
persistência e taninos finíssimos.
Moderno, para adega (2010 -2015).

antónio saramago jMs Moscatel
de setúbal 1993
Uma jóia rara, com apenas 1.000 
garrafas de 375 ml produzidas, esse 
excepcioanl Moscatel de Setúbal 
foi idealizado como uma justa 
homenagem a José Maria Saramago, 
pai de António, que trabalhou por 
42 anos na José Maria da Fonseca, 
como encarregado dos armazéns. 
O vinho, de intensa cor âmbar, 
exibe sofisticados aromas de frutas 
caramelizadas, frutas secas e mel, 
mesclados a sutis notas florais,
de casca de laranja e cedro.
Equilibrado e untuoso, tem doçura
na medida certa, boa acidez
e interminável persistência.
Um privilégio para poucos...

VinHo degustado eM CoMPanHia
de Rui Reguinga, eM Lisboa

Rui Reguinga enoLogia
www.rUirEgUingA.COM

sonho Lusitano Vinhos - Pedra basta 
2006 (vinho regional Alentejano)
(Trincadeira, Tinta Roriz, Cabernet 
Sauvignon, Alicante Bouschet)
Corte exótico, juntando fruta a 
aromas herbáceos e balsâmicos, com 
elegância e fineza. Moderno, para 
beber agora ou guardar (2009 - 2012).

Nota dos editores
• A Sonho Lusitano Vinhos
é uma parceria de Rui Reguinga
com o conceituado jornalista
inglês Richard Mayson, grande
especialista em vinhos
de Portugal
• Dos vinhos degustados,
os assinalados      foram os que
mais impressionaram
os editores da WS
• Acesse e veja
a relação completa das
indicações dos editores:
www.winestyle.com.br 


