
Quinta de Lemos 
Dona Georgina 
2013
Dão / Tinto / Quinta de 
Lemos
Rubi, rebordos acastanhados. 
Nariz ainda de fruto silvestre 
escuro e algum fl oral. Evoluiu 
para notas de cogumelo, 
alguns balsâmicos, leve couro 
e cominhos. Tanino fi rme mas 
muito elegante, estrutura altiva, 
fi nal delicioso e afi rmativo. 
Mostra que sabe evoluir no 
tempo. JJS
Consumo: 2020-2026
35,80 / 16ºC

Kelman Dez 
Castas 2016
Dão / Tinto / Juliana 
Kelman
O aroma é quase poético, 
fl oral e perfumado, 
incrivelmente elegante. 
Com tempo no copo 
começa a libertar aromas 
e nuances perfumadas 
desconhecidas num 
primeiro instante, 
denunciando vagas 
sucessivas de violetas, 
cerejas, cânfora e 
cravinho, sempre 
elegantes. Fresco e 
bem comportado, 
termina longo e 
vivo, aparentemente 
macio, mas com uma 
excelente estrutura. Bem 
interessante! NGVP
Consumo: 2020-2030
25,50€ / 16ºC

18,5

18,5

Quinta das  Marias 
Reserva Cuvée TT 
Reserva 2017
Dão / Tinto / Peter Eckert 
Vinhos
Um vinho que consegue atingir 
os propósitos de proporção e 
harmonia entre fruta, acidez, 
álcool e taninos. Este tinto 
permite-nos entrar num mundo 
de rara harmonia, de balanço 
entre a fruta discreta, a acidez 
quase perfeita e os taninos 
pungentes mas sedutores e 
macios. Um vinho de discreta 
elegância, um grande tinto! 
NGVP
Consumo: 2020-2030
18,00€ / 16ºC

18,5

Quinta da Ponte 
Pedrinha Vinhas 
Velhas 2015
Dão / Tinto / Maria de 
Lourdes Mendes Oliva 
Nunes Osório
Um tinto de estrutura 
aparentemente solta e 
macia que termina sólido 
e poderoso, sem nunca 
precisar de levantar a 
voz para se ouvir. É um 
tinto sereno e delicado, 
estruturado, vigoroso 
mas meigo, senhor 
de taninos fi nos mas 
incrivelmente tensos. 
Um vinho de grande 
elegância, de charme e 
porte altivo, um vinho 
nobre no sentido mais 
puro do termo. NGVP
Consumo: 2020-2030
18,00€ / 16ºC

Quinta da Vegia 
Superior 2015
Dão / Tinto / Casa de 
Cello
Rubi concentrado. Nariz 
fi no e elegante, impera a 
frescura. Bagas silvestres, 
casca de pinheiro, 
cogumelo, fl oral. Seco, 
acidez alta, mineral, 
prossegue no registo 
da leveza e elegância, 
apesar do toque picante 
e especiado no fi nal 
prolongado, complexo e 
sedutor. Um dos grandes! 
MB
Consumo: 2020-2025
50,00€ / 16ºC

18,5 18,5

CADERNO DE PROVA

      OS MAIS BEM PONTUADOS

· Decantação
Muitos dos vinhos desta prova são de colheitas 
recentes e alguns deles não conseguem mostrar 
todo o esplendor nos primeiros minutos após 
abertura da garrafa. Para ajudar a que se 
expressem mais facilmente, experimente decan-
tá-los. E, sim, pode praticar o exercício também 
com os brancos.

· Maridagem gastronómica

Os vinhos desta prova sublinham a apetência 
gastronómica que é reconhecida ao Dão. Os 
brancos oferecem-se a pratos de peixes gordos e 
não fazem má fi gura com carnes pouco gordu-
rosas. No caso dos tintos, pense em propostas 
de confeções elaboradas, sempre com lume bem 
aceso e muitas comidas de tacho.

· Garrafeira pessoal

Se estiver a ponderar o reforço da garrafeira 
aí de casa, uma boa parte dos vinhos (brancos 
incluídos) que aqui provamos será opção segura. 
A generalidade mostra uma elevada propensão 
para um correto envelhecimento.
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