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País: Portugal
Região: Dão
Castas: Arinto, Encruzado, 
Malvasia Fina
Estágio: Sem madeira  
Álcool: 13% abv | Vegano
Servir entre:  10 a 12ºC
Harmoniza com peixe grelhado, 
arroz de marisco, ostras, 
ceviche, sushi, saladas, frango, 
queijos.       

• Excelente relação qualidade-preço.
• Expressão pura das castas, sem os 

aromas e sabores da madeira.
• O toque certo da casta Arinto, a 

contribuir com acidez crocante.
• Um vinho de aroma puríssimos e 

cristalinos            
• Mesmo neste nível de preço, 

capacidade de envelhecimento 
positivo em garrafa (pelo menos +5 
anos), ganhando aromas de cêra.  

• Vegano, para quem interessar.
• GF 075 » PVP 6,01€ | Membro 4,51€

País: Portugal
Região: Dão
Castas: Touriga Nacional, 
Alfrocheiro, Jaen 
Estágio: de 6 meses em 
barricas de carvalho francês 
Álcool: 13% abv | Vegano
Servir entre:  16 a 18ºC
Harmoniza com Rosbife, 
strogonoff, lasanha, bacalhau, 
polvo, arroz de pato.     

• Excelente relação qualidade-preço.
• Apesar de ser um blend, expressão 

muito viva da Touriga Nacional no solo 
granítico e clima do Dão (aroma de 
bergamota).

• Neste nível de preço, absolutamente 
irrepreensível no equilíbrio (fruta versus 
tanino versus acidez), tornando-o num 
vinho altamente bebível, típico dos 
vinhos do Dão.

• Fruta perfeitamente madura aliada a 
uma acidez vibrante (típico do ano ano 
de 2017)

• Madeira muito ligeira, realçando a fruta.
• Vegano, para quem interessar.
• GF 075 » PVP 6,01€ | Membro 4,51€

País: Portugal
Região: Dão
Casta: Encruzado  
Estágio: Fermentou em 
barricas novas de carvalho 
francês. Estágio de 4 meses 
com bâtonnage
Álcool: 13,5% abv | Vegano
Servir a: 12ºC
Harmoniza com peixes gordos, 
assados ou grelhados, 
charcutaria, queijos de ovelha. 
Muito bom com spaghetti aioli     

• Fermentado em madeira com 
bâtonnage, com aromas secundários 
de baunilha/tosta/amanteigados.

• Uma alternativa aos caros vinhos da 
Borgonha, mas com mais fruta 
expressiva (típico da Encruzado).

• Imensa capacidade de evolução 
positiva em garrafa (facilmente mais de 
10 anos), ganhando corpo, notas de 
cêra e mel.

• Mostra exatamente o que é um 
Encruzado do Dão com estágio em 
madeira

• Enologia de Nuno Cancela de Abreu, 
mestre da casta Encruzado.

• Vegano, para quem interessar.
• GF 075 » PVP 14,92€ | Membro 11,19€
• MG 1,5L » PVP 31,64€ | Membro 23,73€

País: Portugal
Região: Dão
Castas:  Touriga nacional, Tinta 
Roriz, Alfrocheiro, Jaen 
Estágio: de 9 meses em 
barricas de carvalho francês 
Álcool: 13% abv | Vegano
Servir entre:  16 a 18ºC
Harmoniza com caça (veado, 
javali), carnes vermelhas e 
assados, para além de bacalhau 
cozido ou assado.

• Colheita de 2017, que possibilitou 
amadurecimento perfeito e acidez 
vibrante, para além de polimerização 
dos taninos na uva (mesmo novo, este 
vinho é totalmente aveludado na boca).

• Aromas e sabores da madeira de 
carvalho francês de alta qualidade.

• Uma alternativa aos caros vinhos de 
Bordeaux (de anos excelentes)

• Pronto para beber, mas com potencial 
de guarda de +30 anos.

• Vegano, para quem interessar. 
• GF 075 » PVP 14,92€ | Membro 11,19€
• MG 1,5L » PVP 31,64€ | Membro 23,73€
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Este projeto inicia em 2016, com o meu amigo e grande enólogo, Nuno Cancela de Abreu. A potencialidade do Dão para fazer grandes vinhos, tanto tintos como brancos, tem mais de 100 anos de créditos, quando, em 1908, por decreto régio, se cria a região 
demarcada.
Estes vinhos têm como filosofia serem vinhos de guarda, com maturidade perfeita de fruta, taninos maduros e acidez viva. São estas características que vão permitir uma longevidade perfeita, com o desenvolvimento de aromas terciários prazenteiros 
acompanhados por uma sensação de boca mineral e muito longa.
O projeto tem duas linhas. A primeira é apelidada de CA&RA (que se lê CARA). São vinhos de lote que, no caso do branco, não tem madeira e que, no caso do tinto, passa por ligeira madeira. A segunda linha é dedicada aos grandes vinhos do Dão, utilizando 
as uvas dos solos que mais mineralidade conferem. Tanto no branco como no tinto, a sensação de prova é fresquíssima, lembrando água de mina, ao que se junta fruta perfeitamente madura. Ambos os vinhos têm estágio em barricas novas carvalho 
francês das melhores e mais reputadas tanoarias. Os vinhos desta linha são conhecidos como CANCELA DE ABREU & RIBA D’AVE e são ambos Reserva..


