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COMENDA GRANDE RESERVA TINTO 2012 JÁ CHEGOU AO MERCADO

nMaria Antónia Zacarias

Fotos Exclusivas

“Queremos que seja o top dos nossos vinhos”

produtor da Comenda 
Grande, António 
Noronha Lopes afi rmou 

que sempre que há uma novidade 
na Comenda Grande, a família gosta 
de partilhar e convidar todas as 
pessoas com que colaboram. Deste 
modo, nas antigas cavalariças, 
totalmente recuperadas foi 
apresentada a terça edição do vinho 
Comenda Grande Reserva 2012. 

Parceiros da distribuição, quer 
a nível nacional e internacional, 
bem como muitos que têm contri-
buído para a divulgação dos 
vinhos, quer ao nível da restaura-
ção, quer os amigos encheram a 
casa para provar o néctar. “Agora 

que já foi apresentado, há que 
começar a ser degustado. Espera-
mos que vá ao encontro da maior 

parte dos nossos consumidores e 
que possa ter sucesso”, frisou. 

António Noronha Lopes salien-

O

O Comenda Grande Reserva, produzido em anos 
especiais com as melhores uvas da colheita, tem já 
mais uma edição – 2012. Foi apresentado, no passado 
domingo, na Herdade da Comenda Grande, no conce-
lho de Arraiolos. Mantendo o mesmo nível de quali-
dade, este vinho tinto apresenta um perfi l ligeiramente 
diferente para melhor, dizem o produtor e o enólogo, 
que aguardam boas críticas por parte dos distribuido-
res e consumidores. Está no mercado desde o início 
desta semana e aguarda ser provado já ou servir como 
companhia nas noites frias de inverno que se avizi-
nham. Estruturado, envolvente, complexo, o Comenda 
Grande Reserva Tinto 2012 quer assumir-se, de vez, 
como o produto de referência, o top dos vinhos deste 
produtor alentejano.

De acordo com Francisco 
Pimenta, esta edição mantém o 
mesmo estilo, “sendo um vinho que 
temos que esperar por ele. Não é 
um vinho fácil, requer concentra-
ção, tem uma graduação elevada, 
15 graus, mas este tem um perfi l 
ligeiramente diferente, puxando 

mais para a fruta e com um aroma 
ligeiramente fl oral”. Estagiou em 
tonéis e uma parte em barricas, 
cerca de 16 meses, e tem um ano 
já de garrafa. 

“Requer amigos e com amigos 
acompanha tudo. É um vinho de 
inverno, para as noites mais frias, 

bem regadas, bem comidas. Um 
vinho para aquelas noites que só os 
alentejanos sabem fazer, de con-
versa e bons petiscos”, afi rmou o 
enólogo, concluindo que tem 
“perfeita confi ança no vinho, o que 
me permite ter alguma satisfação 
por antecedência”. 

tou que este vinho não tem que sair 
necessariamente de quatro em qua-
tro anos “porque a nossa maneira de 
pensar e de avaliar leva-nos a esco-
lher aquele lote que merece ser 
reserva. O que aconteceu com o facto 
de sair de quatro em quatro anos foi 
uma coincidência”. 

O mesmo responsável evidenciou 
que já tiveram vinhos noutros anos 
que foram candidatos a reserva, mas 

na fase fi nal não foram engarrafados 
como tal porque “achámos que não 
estavam ao nível do que o reserva já 
nos habituou e que pensamos que 
o consumidor exige”. E acrescentou: 
“O que posso dizer é que todos os 
anos trabalhamos para fazer o pró-
ximo reserva”. 

De 2015 pode sair o próximo, 
segundo o produtor, porque este 
ano foi muito favorável em termos 

de vindimas. “Tivemos um setem-
bro praticamente sem chuva e 
conseguimos vindimar como nós 
gostamos, sem pressas, sem a 
preocupação da uva que ainda está 
no campo poder estragar-se. Con-
seguimos esperar pelas uvas, pelas 
maturações. Como tal, temos 
indicações de que temos bons 
candidatos a serem bons vinhos”, 
anunciou. 

Alicante Bouschet e Trincadeira
são as castas da produção

Para o enólogo da Comenda 
Grande, Francisco Pimenta, o vinho 
reserva quer ser “a referência da 
casa em termos qualitativos, ou 
seja, o vinho Top. Aquilo que nós 
fazemos de melhor”. Por essa razão, 
esta é a terceira edição deste vinho, 
tendo a primeira saído de 2004, a 
segunda de 2008 e, agora, de 2012. 
“O que só por si diz bem dos cui-
dados que temos na seleção e em 
apresentar um produto de excelên-
cia”, sustentou. 

O especialista explicou que é um 

vinho que tem três anos e que 
pretende mais do que a 
exuberância, a complexidade. 
“Queremos um vinho que seja 
complexo, estruturante, que 
seja nas palavras do crítico, 
envolvente, e este Comenda 
Grande Reserva 2012 é isso 
tudo”. 

Elaborado a partir de duas cas-
tas, Alicante Bouschet (70 por 
cento) e Trincadeira (30 por cento), 
o Reserva 2012 apresenta “notas de 
compota, sem estarem enjoativas, 

uma fruta muito presente, alguma 
mistura de fl ores e especiarias da 
madeira. É macio, estruturado, com 
uma cor densa e tem um fi nal 
prolongado na boca”. 

Vinho estruturado e bom companheiro nas noites frias


