TOURIGA NACIONAL

OS MAIS BEM CLASSIFICADOS

17,5

17

17

17

Pellada

Cabriolet 2018

Esporão Vinha

Monsaraz

Carrocel 2015

Alentejo / Tinto /
Susana Esteban

do Badeco

Touriga

Rubi intenso.
Grande nariz de
frutas negras,
grafite, especiarias
pungentes,
madeira judiciosa,
flores vermelhas.
Potente sem ser
pesado, aveludado,
excelente frescura
e persistência
aromática. GC
Consumo: 20202028 / 25,00€ / 16ºC

Touriga

Nacional 2018

Nacional 2014

Alentejo/ Tinto /
CARMIM

Dão / Tinto /
Quinta da Pellada

Rubi de média
intensidade. Uma
expressão de Touriga
muito elegante no
nariz, com frutas
silvestres negras e
vermelhas, notas
florestais e florais.
A boca é vibrante,
fresca, tensa e
picante e pede boa
cozinha de território.
GC
Consumo: 20202025 / 61,50€ / 16ºC

17

17

Alentejo / Tinto /
Esporão

Vermelho. Fruto
vermelho fresco no
nariz, balsâmico,
notas florais,
conjunto apelativo.
Na boca é fresco e
frutado, tanino algo
secante mas bem
equilibrado na acidez
vibrante. MB
Consumo: 20202025 / 6,99€ / 16ºC

Rubi intenso. Belo
perfil de frutas
vermelhas, notas
florais de gerânio
entrelaçadas com
especiarias, louro,
couro e terra húmida.
Excelente frescura,
taninos de altíssima
qualidade a dar
firmeza à estrutura,
longuíssimo e
complexo final. GC
Consumo: 20202030 / 28,00€ / 16ºC

17

17

Quinta do

Quinta dos

Ramos Pinto

Vallegre

Pessegueiro

Roques

Xisto Cota

Touriga

Touriga

Touriga

Duzentos

Nacional 2016

Nacional 2018

Nacional 2017

Touriga

Douro / Tinto
/ Quinta do
Pessegueiro

Dão / Tinto /
Quinta dos Roques

Nacional 2017

Douro / Tinto/
Vallegre

Púrpura intenso.
Nariz exuberante,
com frutas vermelhas
em compota, notas
florais encantadoras
e pano de fundo
mineral. No palato
ostenta excelente
frescura, taninos
firmes, grande
dinâmica e final
longo e perfumado.
GC
Consumo: 20202030 / 28,00€ / 16ºC

96 · Revista de Vinhos ⁄ 371 · outubro 2020

Rubi intenso.
Sofisticado nas
impressões de frutas
negras maduras,
rosas, notas de
especiarias picantes
e alcaçuz. Boca rica,
carnuda, marcada
pela frescura da
acidez e pela firmeza
dos bons taninos.
Final persistente e
especiado. GC
Consumo: 20202030 / 30,00€ / 16ºC

Douro/ Tinto/
Adriano Ramos
Pinto

Rubi escuro.
Notas de esteva,
cereja vermelha
madura, cedro,
ligeiro balsâmico e
especiaria. Tanino
firme, estrutura
muito competente,
bom volume, final
que revela um breve
vegetal e grão de
café. Precisa evoluir
em garrafa para
mostrar tudo o que
tem. JJS
Consumo: 20202027 / 60,00 € / 16ºC

Rubi. Notas de
bergamota, cereja
vermelha, verniz
e balsâmicos.
Toque floral de
esteva. O tanino
está suculento, a
estrutura é firme
e muito fresca, o
final mostra-se
prolongado e
saboroso. De perfil
contemporâneo,
mostra ainda
pergaminhos de
evolução. JJS
Consumo: 20202026 / 16,90€ / 16ºC
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TOURIGA NACIONAL

N OTA

P RE ÇO

16,5
8,99 €

16,5

15,79 €

16,5
6,90 €

NOME DO V INHO / REGIÃO / PRODUTO R

50,00 €

Notas quentes mas frescas de fruto passificado, balsâmico, chocolate.
Seco, cheio, bom volume e fruta, tanino vivo mas nada agreste, uma Touriga
desenhada para a mesa. 2020-2025 MB

Rubi. Aromas de violeta, cereja vermelha, bergamota e ligeiro fumo. Tanino
fresco, acidez que faz salivar, estrutura afirmativa e final muito elegante.
Uma visão contemporânea da casta. 2020-2025 JJS

6,49 €

16,5

31,00 €

11,90 €

16,5

14,00 €

Rubi intenso. Extremamente perfumado, mas sem ser cansativo, revela esse
carácter da Touriga Nacional com qualidade. Notas de especiarias picantes
também. O corpo é médio e pende para a austeridade dos taninos e acidez,
por isso excelente para a mesa. 2020-2030 GC

Rubi. Aromas de frutos vermelhos e negros maduros mas frescos, a
componente floral da casta não é tão evidente, notas mentoladas e citrinas a
conferir vivacidade ao conjunto, cabeça de fósforo. Seco, fresco, equilibrado,
tanino de qualidade, sabores frutados a estenderem-se pelo final. 20202024 MB

16,5

24,00 €

25,00 €

17,00 €

Rubi. Tem nariz de violeta, amora, cereja vermelha, alguma romã e leve
especiaria. Tanino fresco, boa acidez, estrutura geral firme. Termina com
apontamento vegetal e um curioso salino. Um Touriga de perfil marítimo.
2020-2025 JJS

16,5

50,30 €

16,5

16,5

30,00 €

27,00 €

16,5

27,00 €

16,5

30,00 €

33,00 €

Rubi intenso. Expansivo nos aromas florais, de compota de frutas vermelhas,
madeira muito subtil. Especiado e sápido na boca, a sua estrutura é
equilibrada entre fruta madura e taninos firmes. Final perfumado. 2020-2025
GC

16,5

17,45 €

16,5

42,00 €

16

12,00 €

16,5

35,80 €

@revistadevinhos

Rubi. Alguma violeta, cereja escura, fumo e complementos balsâmicos.
O tanino vai seguro, a estrutura combina potência com fluidez, o final é
prolongado, mostra acidez e um apontamento de tabaco. Vai bem com
pratos de caça. 2020-2025 JJS
Rubi. Aromas de violeta e de rosa, cereja escura, amora, algum fumo de
barrica e especiaria fina. Tanino portentoso, estrutura firme, bom volume,
final especiado, texturado e quente. Um raçudo que saberá comportar-se à
mesa. 2020-2024 JJS

Villa Oliveira Touriga Nacional 2016 / Dão / O Abrigo
da Passarella

Púrpura. Nariz de bergamota, toranja, cereja vermelha, cera e apontamentos
de barrica. Muito firme na estrutura, bom volume, final alongado, fresco e
levemente vegetal. Uma interpretação original da casta. 2020-2026 JJS

Rubi. Concentrado, fruto vermelho evidente, porém fresco, nada de
sobrematurações. Balsâmico fresco, algum cacau. Na boca é seco, alguma
adstringência, boa estrutura e volume, uma Touriga de perfil consensual.
2020-2025 MB
Aldeias de Juromenha Touriga Nacional 2017 /
Alentejo / Herdade Aldeias de Juromenha

16

14,90 €

Rubi vivo. A madeira surge em primeiro plano, bem integrada nas notas de
cereja, amora e groselha. Conjunto fresco e apelativo. Na boca mostra bom
volume, frescura impressionante, tanino vigoroso, final longo, especiado e
vivo. 2020-2025 MB
Coteis Touriga Nacional 2018 / Alentejo / Herdade dos
Coteis

16

10,20 €

Quinta de Lemos Touriga do Bosque Touriga
Nacional 2015 / Dão / Quinta de Lemos

Rubi escuro. Muito balsâmico, convida-nos a entrar na floresta: mirtilo,
resina de pinheiro, caruma, flor silvestre. Tanino esculpido, porte elevado
mas elegante, sedoso e de final interminável, com apontamento de charuto.
Está a evoluir. 2020-2025 JJS

Rubi intenso. Perfil muito elegante, de boa complexidade, sem perder a veia
floral da casta. Firme na estrutura, excelente acidez, final balsâmico, merece
guarda. 2020-2030 GC

A Serenada Touriga Nacional 2016 / Península de
Setúbal / Maria Jacinta Nunes da Costa Gomes Sobral

Quinta das Lamelas Touriga Nacional Grande
Reserva 2017 / Douro / José António da Fonseca
Augusto Guedes

Rubi vermelho. Nariz ainda marcado pela juventude, muita fruta fresca,
madeira ainda vincada, torrefação, sensação floral e cítrica. Na boca, a
frescura impressiona dado o ano climático quente. Bom volume e amplitude
de boca. Está para durar. 2020-2028 MB

Touriga Nacional da Peceguina 2018 / Alentejo /
Herdade da Malhadinha Nova

Vicentino Reserva 2015 / Alentejo / Frupor

Monte Meão Vinha dos Novos Touriga Nacional 2017
/ Douro / F. Olazabal & Filhos

16,5

Rubi escuro. Floral de violeta, notas de torrefação, mirtilo, amora e cereja
escura. Madeira bem integrada e especiaria. De tanino portentoso e
estrutura austera, é encorpado e finaliza longo, quente e especiado.
Acompanha pratos carnudos e apimentados. 2020-2025 JJS

Vale da Raposa Touriga Nacional 2017 / Douro /
Domingos Alves de Sousa

Herdade das Servas Touriga Nacional 2016 / Alentejo
/ Serrano Mira

Nariz francamente vivo e sedutor, fruto do bosque, alguma compota, fruto
em passa. Na boca é seco, fresco, corpo leve mas amplo, final prolongado, a
dar prazer desde já à mesa. 2020-2024 MB

Rubi escuro. Algum floral, ameixa e cereja escuras, baunilha e especiaria
de barrica. Encorpado, revela tanino agudo e final persistente. Muito
gastronómico, para maridar com gastronomia condimentada. 2020-2024
JJS
Quinta do Cume Touriga Nacional 2017 / Douro /
Quinta do Cume

Fiuza Ikon Touriga Nacional 2017 / Tejo / Fiuza &
Bright

Granada. Fruto vermelho, com a madeira ainda em integração, cacau, forte
caráter cítrico, algo extraído. Na boca mostra a estrutura da madeira, bom
volume, cremoso e sedutor. 2020-2026 MB

Rubi intenso. Frutas negras no olfato, contidas, além de notas balsâmicas
e minerais. Na boca também está jovem e sóbrio, precisa claramente
de garrafa para revelar-se. Taninos firmes, acidez equilibrada, bom final.
2020-2030 GC
Quinta do Crasto Touriga Nacional 2017 / Douro /
Quinta do Crasto

CH By Chocapalha Touriga Nacional 2018 / Lisboa /
Casa Agrícola das Mimosas

Rubi. Notas de violeta, cereja escura, mirtilo, azeitona preta e tinta da china.
Musculado, tem tanino portentoso, acidez em fundo, final teimoso. Muito
prometedor, vai melhorar bastante em garrafa. 2020-2026 JJS

Rubi. Perfume de violeta, cereja vermelha, amora, nuance mais fresca de
bergamota. Tanino muito elegante e suculento, estrutura fluida, volume
interessante e final que lembra bombom de ginja. Será difícil resistir-lhe.
2020-2025 JJS
Quinta do Ataíde Vinha do Arco 2016 / Douro /
Symington Family Estates

Coragem Touriga Nacional 2018 / Lisboa / Vidigal
Wines

16,5

16,5

16,5

Astronauta Touriga Nacional 2017 / Lisboa / Quinta
do Gradil

Rubi intenso. Frutas negras e vermelhas maduras, notas vegetais de
ruibarbo, impressões minerais. Média estrutura, taninos dominantes e
adstringentes, final médio. 2020-2025 GC

N O M E D O VI N H O / RE G I ÃO / P R O D U TO R

Quinta de Ventozelo Touriga Nacional 2017 / Douro /
Quinta de Ventozelo

Adega Mayor Touriga Nacional 2018 / Alentejo /
Adega Mayor

Casa Santos Lima Touriga Nacional 2017 / Lisboa /
Casa Santos Lima

16,5

P RE Ç O

Adega de Redondo Touriga Nacional 2017 / Alentejo /
Adega Cooperativa de Redondo

Carvalhas Touriga Nacional 2016 / Douro / Real
Companhia Velha

16,5

N OTA

16

17,50 €

Rubi. Notas de violeta, cereja escura, ginja, algum caramelo, cedro
e especiaria. Tanino rugoso, firmeza geral, encorpado, de final muito
persistente e levemente vegetal. Um Touriga musculado, pronto para todo-oterreno. 2020-2025 JJS
Cottas Touriga Nacional Unoaked 2017 / Douro /
Quinta de Cottas

Rubi. Esteva, ameixa e cereja escuras, impressões de baunilha e especiaria.
Largo na dimensão, mostra apontamento vegetal no meio palato, finaliza
mais fresco e balsâmico. Está a iniciar o caminho. 2020-2025 JJS
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Herdade do Rocim Touriga Nacional 2018 / Alentejo
/ Rocim

16

11,75 €

João Pato Touriga Nacional 2017 / Beira Atlântico /
Luís Pato

16
8,00 €

16

16

16

Vermelho. Primeira impressão de fruta em passa, notas cítricas a conferir
frescura, toque balsâmico, apontamento de cedro. Na boca é vivo, fresco,
tanino de qualidade a fazer-se notar. Final longo, salivante e gastronómico.
2020-2025 MB

17,90 €

8,99 €

12,54 €

Rubi. Expressão floral e de piso florestal, mirtilo, cereja escura, algum
vegetal seco, verniz e balsâmicos. Tanino fino, acidez sempre em fundo,
estrutura solta e final saboroso. Não gerará consensos mas tem uma
personalidade curiosa. 2020-2024 JJS

Marquês dos Vales Touriga Nacional 2019 / Algarve /
Quinta dos Vales

Rubi. Bagas vermelhas e negras frescas, notas cítricas, flor de laranjeira,
ligeiro fumo. Na boca mostra vivacidade, tanino especiado, estruturado e
fresco. Final levemente picante e gastronómico. 2020-2024 MB

Piloto Collection Touriga Nacional 2018 / Península
de Setúbal / Quinta do Piloto

Rubi. Fruto passificado, bagas vermelhas e negras, balsâmico, conjunto
sedutor. Na boca mostra-se seco, frutado e fresco, nota especiada que
confere vivacidade, boa acidez no final fresco e longo. 2020-2024 MB

N OTA

P RE Ç O

Vale de Lobos Touriga Nacional Reserva 2017 / Tejo /
Sociedade Agricola da Quinta da Ribeirinha

16
7,50 €

15,5

15,5

5,60 €

9,25 €

15,5

9,99 €

18,00 €

Rubi de média intensidade. Um jardim de flores vermelhas, além de ervas,
especiarias picantes e morangos silvestres. Médio corpo, bons taninos,
excelente frescura e energia. Boa persistência, final perfumado. 2020-2025
GC

15,5

6,22 €

7,50 €

Rubi de média intensidade. Frutas vermelhas maduras, flores vermelhas
maceradas, madeira exótica presente e notas típicas de cascas de citrinos.
Média estrutura, leve adstringência, acidez equilibrada, bom para um cabrito
assado. 2020-2025 GC
Quinta do Pinto Touriga Nacional Reserva 2015 /
Lisboa / Quinta do Pinto

16

16

16

15,5

12,30 €

15

14,00 €

Quinta da Vassala Touriga Nacional 2015 / Lisboa /
Sartal - Sociedade Agrícola de Repovoamento Florestal

16

13,99 €

20,00 €

11,00 €

Nariz inicialmente contido, exibe notas de algum fruto silvestre, floral
discreto, ligeiro balsâmico, perfil mais elegante e menos concentrado.
Seco no palato, cheio, com bom volume, tanino suave e macio, levemente
especiado no final prolongado, a pedir pratos de tacho. 2020-2025 MB
Quinta dos Corvos Reserva Touriga Nacional 2017 /
Douro / Quinta do Estanho

Rubi de média intensidade. Totalmente voltado para as frutas vermelhas
vibrantes, notas de citrinos e flores vermelhas. Corpo médio, taninos finos e
maduros, equilíbrado, agradável toque de amargor no final. 2020-2024 GC

Adega de Pegões Touriga Nacional 2017 / Península de
Setúbal / Cooperativa Agrícola de Stº Isidro de Pegões

Rubi. O nariz transporta notas de clima quente, fruta em passa, apontamento
balsâmico. A boca é cheia, compotada, a madeira confere estrutura, pede
assados de carne. 2020-2025 MB
Cepa Pura Touriga Nacional 2019 / Lisboa / Quinta do
Montalto

Rubi. Algum floral, cereja vermelha fresca, morango e uma nuance vegetal.
Muito fresco, leve e fluido, termina suculento. Para mesas descontraídas.
2020-2022 JJS

Rubi vermelho. Fruta e madeira em abundância, notas de baunilha e café.
Sabor doce, algo adstringente, bom corpo, acidez a conferir equilíbrio.
Claramente uma Touriga de clima e ano quentes, a pedir mesa. 2020-2024
MB
Evidência Touriga Nacional Reserva 2018 / Dão /
Parras Wines

Pôpa Touriga Nacional 2017 / Douro / Quinta do Pôpa

16

Rubi escuro. Nariz de fruta madura, ameixa, com notas mentoladas mais
frescas e alguma baunilha. Bom volume, taninos polidos e um certo carácter
vegetal. Acidez viva e bem enquadrada, algum fumo e feno, num conjunto
consensual. 2020-2024 CL

Ermelinda Freitas Touriga Nacional 2017 / Península
de Setúbal / Casa Ermelinda Freitas

Plansel Touriga Nacional 2018 / Alentejo / Quinta da
Plansel

Rubi muito intenso. Frutas negras maduras, café, mais sério no perfil.
Poderoso, textura cremosa, taninos vigorosos, acidez equilibrada, final
persistente e alcoólico. Uma Touriga de impacto. 2020-2025 GC

N O M E D O VI N H O / RE G I ÃO / P R O D U TO R

15

14,5

7,29 €

6,90 €

Rubi. Aromas evidentes da casta, com fruto vermelho e notas florais em
evidência, alguma compota, bergamota e folha de chá, conjunto fresco e
elegante. Na boca é seco, algo adstringente e vegetal, mas não em demasia.
Fresco e prolongado, uma Touriga de perfil clássico. 2020-2026 MB
Quinta dos Capinhas Touriga Nacional Reserva 2018
/ Algarve / Lieberwirth Sociedade Agrícola e Turismo

Rubi. Alguma violeta, ameixa e cereja maduras, fumo e complementos de
pimenta preta. Estruturado, com volume presente, perfil sempre quente e
final de matriz especiada. Para mesas fartas. 2020-2023 JJS
Quinta da Rabiana Private Collection 2019 / Vinho
Verde / Quinta da Rabiana

Rubi. Muito vegetal, alguma cereja e ameixa vermelhas. Tanino fresco,
acidez vincada, final leve e convidativo. Para o dia a dia. 2020-2021 JJS

Vidigueira Touriga Nacional 2019 / Alentejo / Adega
Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito

Rubi intenso. Nariz herbáceo, tons florais, frutas vermelhas. A boca é
marcada pela acidez estridente, taninos algo verdes, e, ao mesmo tempo,
uma doçura da fruta. Para enchidos de porco. 2020-2023 GC

O Mordomo Reserva Touriga Nacional 2019 / Tejo /
Casa Agrícola Solar dos Loendros

Púrpura intenso. Uma explosão de frutas negras maduras, rosas, citrinos.
A boca é tânica, de acidez equilibrada e algo de gás carbónico pela tenra
idade. Final médio. Um tinto rústico para pratos gordurosos. 2020-2024 GC

Sanguinhal Touriga Nacional 2017 / Lisboa /
Companhia Agrícola do Sanguinhal

Rubi intenso. Groselhas vermelhas em compota, floral, algo de citrinos,
notas de baunilha. Encorpado, com boa densidade de fruta e equilíbrio. Final
médio e levemente alcoólico. 2020-2025 GC
* PVP ainda não divulgado.

Os resultados causaram algum assombro pela qualidade geral dos vinhos provados nas diferentes
categorias de preços mas, sobretudo, e ao contrário da expetativa inicial, na assunção generalizada
de um perfil de vinhos que pende para o lado do equilíbrio, da frescura e da elegância.

98 · Revista de Vinhos ⁄ 371 · outubro 2020

@revistadevinhos

