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Quinta de Covela lança novas colheitas para o Verão

Já chegaram as novidades para este Verão da Quinta de Covela, cujas notas de
prova deixamos em baixo. Dois monovarietais brancos, avesso e arinto (este uma
novidade), o rosé touriga nacional e o topo de gama Escolha.
A Quinta de Covela foi adquirida em Julho de 2011 pelo empresário brasileiro
Marcelo Lima e o inglês Tony Smith que levaram a cabo muitos melhoramentos
depois do abandono desde 2008, na sequência da falência do projecto anterior.
Desde que o projecto foi relançado vários prémios já foram conquistados em
Portugal e no estrangeiro. Além da Quinta de Covela, situada na transição entre o
granito minhoto e o xisto do douro, a empresa Lima Smith é também proprietária
da Quinta da Boavista, adquirida à Sogrape. Os primeiros vinhos da Quinta da
Boavista da era Lima Smith vão ser lançados em 2015. A Lima Smith também
comprou, em Agosto de 2013, a marca Quinta das Tecedeiras e o acordo de
exploração agrícola da quinta por várias décadas ao grupo Global Wine/Dão Sul,
passando a integrar no seu portefólio novos vinhos tintos da região do Douro, bem
como vinhos do Porto Vintage, Late Bottled Vintage (LBV) e Tawny.
COVELA ROSÉ 2013 - 10€ Uvas touriga nacional colhidas de propósito para este
vinho. Bom aroma q.b. com flores e frutos vermelhos. Mostra boa mineralidade,
boa acidez e alguma complexidade que o faz ter boas ligações com pratos leves
de Verão.
COVELA EDIÇÃO NACIONAL ARINTO 2013 BRANCO - 8 € Os vinhos da
Covela com a designação Nacional significam que são feitos só de castas
portuguesas, neste caso a arinto. Aroma intenso e fresco com uma subtil base
mineral. Na boca mostra-se seco, fresco e vivo. Um vinho elegante.
COVELA EDIÇÃO NACIONAL AVESSO 2013 BRANCO - 8€ Aroma com
discretas notas de flores e folha de limoeiro, com um leve mineral em fundo.
Mantém a elegância do arinto com boa acidez, tudo bem integrado.

COVELA ESCOLHA 2013 BRANCO - 16€ Feito de uvas da casta avesso e
chardonnay com mais uns temperos, conforme palavras do enólogo Rui Cunha.
Aroma com notas florais e algum tropical. Mineralidade. Na boca mostra-se seco,
com boa acidez e com elegantes notas de pêssego e alperce, com final longo e
elegante.
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