Notícias

www.vinhosdaestremadura.pt
com documentação e legislação referente à
CVRE, à região da Estremadura, aos seus
agentes económicos e aos seus vinhos.

cional com a entidade certificadora.
Este trabalho resulta de uma política interna que se pretende que seja dinâmica e

Um site com utilidade, tanto para o mais

evolutiva e evidencia uma região que não

curioso dos enófilos, para o apreciador de

pára no tempo e que está atenta ao mundo

A 13 de Fevereiro de 2007, a CVREstre-

vinhos ou para o comum do cidadão, numa

actual.

madura, colocou — finalmente! — on-line o

perspectiva informativa, divulgativa e pro-

seu site institucional www.vinhosdaestrema-

mocional, assim como para o agente eco-

dura.pt. Aí pode ser encontrada informação

nómico, numa perspectiva funcional e rela-

Visite-nos em www.vinhosdaestremadura.pt.
Fonte: CVRE

Jancis Robinson

Os Vinhos da Estremadura
por Mark Squires

vinho da Estremadura

(Robert Parker)

reconhece

Portugal mais uma vez deu cartas

Mark Squires da equipa do conceituado

nos seus vinhos e, desta feita, a Re-

crítico de vinhos, Robert Parker, no seu tra-

gião da Estremadura, em concreto

balho sobre os vinhos portugueses, publica-

Arruda dos Vinhos, está de parabéns.

do na revista Wine Advocate de Fevereiro

O "Erva Pata 2003" da Casa Agrí-

de 2007, faz uma apreciação muito positiva

cola Ribeiro Corrêa, Lda, produzido

dos vinhos tranquilos do nosso País. Todos os vinhos da Estremadura referenciados

pelos enólogos, e irmãos, João e Pedro Ribeiro Corrêa, foi

obtiveram uma pontuação entre 82-88 pontos, sendo considerados bons a muito

provado por uma das mais conceituadas especialistas mun-

bons, acima da média, sem defeitos e com várias intensidades de aroma e sabor.
Os vinhos "Quinta de Chocapalha", Regional Estremadura, Tinto de 2004 (Casa

diais de vinhos, Jancis Robinson.
Em 80 Vinhos Portugueses provados, por esta especialista,

Agrícola das Mimosas, Lda), "Premium", Regional Estremadura, Tinto de 2003

quer em Inglaterra quer na Alemanha, Jancis Robinson esco-

(Quinta de Pancas/Companhia das Quintas) e "Quinta da Romeira", DOC Buce-

lheu, como vinhos favoritos, 20 deles, sendo "Erva Pata 2003",

las, da Colheita Tardia de 2004 (Companhia das Quintas) foram os vinhos da Es-

um dos escolhidos, obtendo a classificação de 18 valores.

tremadura com a pontuação mais elevada (88 pontos).

Fonte: CVRE

Fonte: CVRE

Contrariedades da Natureza, ou talvez não…
Alguns concelhos da Estremadura, no passado dia 24 de Maio de 2007, foram alvo de
uma forte queda de granizo, prejudicando diversas culturas agrícolas, onde a vinha se destaca.
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Sobral de
Monte Agraço e Torres Vedras foram aqueles
onde as videiras sofreram maior agressão,
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comprometendo em certa medida as próximas produções.
De facto, as produções de uva serão menores, mas confiemos que a recuperação não
afecte, antes pelo contrário, possa vir a manifestar uma valorização qualitativa.
Fonte: CVRE
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