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Monte da Ravasqueira Vinha das Romãs Tinto 2007

Um vinho alentejano de encher a boca
Pedro Garcias

Para nossa felicidade o Alentejo não
é todo igual nem está preso apenas
a um estilo de vinho tinto muito

frutado macio e apetitoso Há uma
matriz comum definida sobretudo

pelo clima mas existe um espaço
bastante amplo para fazer a
diferença através da diversidade do
solo das castas e da enologia De tal
modo que é cada vez mais frequente
sermos surpreendidos com vinhos
alentejanos que provados às cegas

boca sem a castigarem Está tudo tão
bem integrado e balanceado que
nem se nota o peso do álcool

É seguramente um dos grandes
tintos alentejanos da actualidade
idealizado para ser bebido nos
próximos quatro a cinco anos Feito
apenas pela segunda vez a primeira
colheita deste Vinha das Romãs foi

de 2005 incorpora já todo o
conhecimento adquirido desde que
em 1998 a família José de Mello

delicado e um pouco de acidez
sobretudo a Touriga Franca e
a Syrah Pelo volume de
álcool foge à tendência actual
direccionada para vinhos
menos pesados e mais fáceis
de beber Mas ainda bem

porque não há nada pior do
que a massificação do
gosto Há momentos e
tempos para tudo O
grande encanto do vinho
é a sua diversidade e

tenderíamos a associar a outras

proprietária do Monte da
Ravasqueira recorreu a técnicos
nacionais e internacionais para

latitudes

estudarem os diferentes solos da

faltam adeptos a este

propriedade e escolherem as castas
apropriadas para cada um
apostando no conceito de terroir

Vinha das Romãs Nos

Os actuais 44 hectares de vinha do

Spirit Competition deste
ano foi premiado com
uma medalha de prata

Um desses vinhos é este Monte da

Ravasqueira Vinha das Romãs Tinto
2007 Com 14 5

de álcool é

poderoso com muito boa fruta
preta excelentes notas tostadas e
abaunilhadas carnudo de grande
volume e estrutura Um vinho

saborosamente complexo comprido
e com taninos que se sentem bem na

monte estão distribuídos por 11
parcelas diferentes
Este Vinha das Romãs 2007

resulta de um lote de Syrah Touriga
Franca Alicante Bouschet e Touriga
Nacional quatro castas que
genericamente fornecem aromas
florais de frutos silvestres e negros
chocolate alguma especiaria
grande estrutura densidade sabor

versatilidade
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