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2 Outubro 2009

Ngueve Valentim António, de 10 anos de idade,
venceu, na noite de segunda-feira, no Luena,
Moxico, o concurso provincial da canção
infantil/2009

Roteiro
Sexta

04

EM CASA

11.30 Eurosport
Torneio de ténis
WTA
21:15-TV Zimbo
Quem quer ser
milionário

FORA
DE CASA

9:30 - Instituto
Camões
Exposição
Ngola Mirrors
21 horas - Ti
Jorge (Chicala)
Música caboverdiana ao
vivo

05

Sábado

16.35 - Fox Life
Senhora
Presidente
19:40 - TVC2
Vestida para
matar

15:30
Cidadela
Desportiva
Petro vs
Kaburcorp
19:30 - Cine
Place
Autocarro 174

Domingo

06

18 horas Supersport
Máximo
Chelsea vs
Liverpool
18:30 - AXN
American Pie o Casamento

10 horas C.C.Kilamba
Muzonguê da
Tradição com
Lulas da Paixão,
Don Caetano,
Givago, Dina
Santos e

07

23:10 - TPA 1
Prison Break
20:15 - Sportv
África
Paços de
Ferreira vs
Benfica

21:00
Chá de Caxinde
Música ao vivo
com a Banda
Maravilha

08

Terça
18 horas Globo
Cama de Gato
(estreia)

Quarta

09

19:35 - AXN
Sem Rasto

10

14 horas - Fox
Life
90210

20 horas - Fox
Crime
Lei e Ordem

23:20 - AXN
Mentes
criminosas

19:10 - FOX
House

20:10 - Cine
Place
As minhas
adoráveis
namoradas

Quinta

0 horas W-klub
Noites de dança
com musica ao
vivo

21 horas - Ti Jorge
(Chicala)
Música caboverdiana ao vivo

21:00
CC Kilamba
Quarta Quente

19 horas - Cine
Atlântico
Show de Kool
Clever

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

Equilíbrio alentejano
SE VOCÊ É ENÓLOGO, escanção ou
simplesmente apreciador de um
bom vinho, alegre-se! Os vinhos
Monte da Ravasqueira, produzidos e engarrafados em Arraiolos,
no Alentejo, começaram a ser comercializados em Angola e já estão disponíveis em restaurantes,
hotéis e supermercados. Dos vários títulos que possui, apenas
“Monte da Ravasqueira” e “Monte da Ravasqueira Vinha das Romãs 2007” foram os escolhidos e
estarão disponíveis nesta primeira fase.
Com uma cor granada, aroma complexo com nuances de fruto preto
maduro, conjugadas com abaunilhados da barrica, que lhe confere um sabor equilibrado com boa
estrutura e final longo e elegante, “Monte da Ravasqueira Vinha
das Romãs 2007” foi avaliado por
críticos e alguma imprensa portuguesa especializada como um dos
melhores vinhos tintos alentejanos da actualidade e ganhou duas
medalhas de prata nos concursos
internacionais de vinho, Decanter e Internacional Wine & Spirit
Competition. O processo de envelhecimento foi feito em barricas

Segunda

de Carvalho Francês e durou nove meses.
“Monte da Ravasqueira Tinto”,
por sua vez, tem a cor rubi. O aroma é muito intenso e complexo,
com notas de fruto preto maduro, promovendo um sabor equilibrado e macio. Já o “Monte da Ravasqueira Branco”, de cor citrina,
caracteriza-se pelo aroma intensamente aromático, com nuances
de frutos cítricos, sabor volumoso, fresco e frutado sem perder o
equilíbrio. E ainda dentro dos
“Monte da Ravasqueira” há o rosé, cujo sabor permanece equilibrado, mas assume notas de frutos vermelhos, produzindo um
paladar suave e fresco.
Há dez anos na produção vinícola
de alta qualidade, a Monte da Ravasqueira traz pela segunda vez
o “Monte da Ravasqueira Vinha
das Romãs 2007”, cuja primeira
colheita foi feita em 2005. A sua
produção resulta também de uma
apurada escolha de uvas das castas Syrah, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Touriga Nacional.
É caso para se dizer que de Arraiolos não saem só tapetes!
AOANÍ D’ALVA
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