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&$6$�)(55(,5,1+$�(67(9$�7,172�����
7,32��Tranquilo &25��Tinto

'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Douro 5(*,®2��Douro

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal
2�9,1+2
Esteva é um vinho tinto do Douro atractivo e elegante, que alia carácter e versatilidade a uma escolha muito
acessível, ideal para o dia-a-dia. Esteva integra a gama de vinhos da celebrada Casa Ferreirinha, a marca
com maior tradição na produção de vinhos de qualidade do Douro e uma das maiores referências mundiais
desta região.
127$6�'(�3529$
Cor rubi. Aroma de boa intensidade, com notas de frutos vermelhos, como o morango e a cereja, floral, a
violeta e a esteva, ligeiramente balsâmico, a resina, a cedro e a caixa de tabaco. Na boca tem um ataque
suave, taninos presentes mas bem polidos, acidez bem casada e um final de boa harmonia.
$12�9,7Ì&2/$
Inverno frio e seco. Primavera extremamente chuvosa, que permitiu a reposição das reservas de água no
solo, no entanto, afetou a floração e contribuiu para uma incidência anormal de doenças da vinha, dando
origem a perdas significativas. Apesar do verão quente e seco, os níveis de humidade nos solos
proporcionaram um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos de excelente
qualidade.

(1Ð/2*2��Luis Sottomayor

&$67$6��35% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% Touriga Franca, 15% Touriga Nacional

9,1,),&$d®2
Criado na Quinta do Seixo é ainda hoje, na sua maioria, vinificado nessa mesma quinta, a partir de uvas
provenientes das nossas quintas e ainda de uvas das zonas envolventes de maior altitude. Após suave
esmagamento e desengace, as uvas são encaminhadas para cubas de inox, onde se processa a
fermentação alcoólica com temperatura controlada.
0$785$d®2
Permanece em cubas de inox, após a fermentação maloláctica.No final do inverno, é submetido à
primeira trasfega, com separação dos sedimentos. O lote final, é elaborado com base na selecção de
vinhos, resultante das inúmeras provas e análises, realizadas durante toda a maturação. No sentido de
preservar a mais alta qualidade, é engarrafado após cuidadoso acabamento. Toda a sua tecnologia é
orientada para o objetivo de consumo em "estádio jovem".
*8$5'$5
Para quem aprecia as características de juventude de um vinho duriense, pode consumi-lo desde já,
embora beneficie de um estágio de 2 a 3 anos, mantendo-se contudo, no seu melhor, durante cerca de
4 a 6 anos.
6(59,5
Até ao 2º ano não necessita de algum cuidado especial, no entanto a partir dessa data recomenda-se que a garrafa deverá ser colocada ao 'alto' na
véspera e decantada antes de ser consumida. Servir entre 15ºC-17ºC.
'(6)587$5��
Ideal para acompanhar pratos de carne, peixe e massas com temperos leves.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 13% | Acidez Total: 5,1 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,5 g/L | pH: 3,7
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 78kcal (326 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos:
Não | Sem Glúten
5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$d®2
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a
Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e
segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@casaferreirinha.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
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+(5'$'(�'2�3(62�6266(*2�7,172�����
7,32��Tranquilo &25��Tinto

'(6,*1$¡�2�'(�25,*(0��DOC Alentejo 5(*,�2��Alentejo

3$§6�'(�25,*(0��Portugal

2�9,1+2
Haja sossego, que se vai abrir um segredo alentejano. Haja calma, tempo e quietude para apreciar à mesa o corpo
e a alma da Vidigueira. Haja Sossego Alentejano para criar espaço na agitação do dia-a-dia e sentir a singularidade
das planícies onduladas da Herdade do Peso, esse lugar único onde nasce este vinho. Oiça-o, respire-o,
saboreie-o sem pressas. O nome diz tudo.

127$6�'(�3529$
Cor rubi vibrante. Com notas intensas de frutos vermelhos e delicadas notas de madeira. Na boca é suave e
elegante, com taninos presentes. Tem uma acidez equilibrada, com um final fresco e longo.

$12�9,7§&2/$
O ano vitícola apresentou-se com o mês de Julho e Agosto com temperaturas abaixo do normal e com altas
temperaturas no início de Agosto, que não tiveram qualquer consequência nas vinhas da Herdade do Peso.
Setembro teve o comportamento característico da região, o que permitiu produzir vinhos com excelente
maturação fenólica.

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��75% Aragonez, 15% Syrah, 10% Touriga Nacional

9,1,),&$¡�2
Vinficado a partir de uvas de parcelas seleccionadas e colhidas no seu ponto óptimo de maturação fenólica
e aromática. Após desengace e suave esmagamento, fermentou em cubas de inox a uma temperatura
controlada de 26ºC durante 8 dias. Depois de atingir o equilíbrio organoléptico desejado, o mosto foi
prensado. Resultou num vinho intenso, elegante e que expressa bem a região.

0$785$¡�2
Depois da fermentação maloláctica, o vinho estagia durante 6 meses em barricas de carvalho francês de
dois, três e quatro anos.

*8$5'$5
Pronto a consumir 3 meses após ser engarrafado, este vinho está no seu auge 2 a 3 anos depois.

6(59,5
eve ser servido entre os 15ºC-17ºC

'(6)587$5
Vinho com taninos equilibrados, acidez  e fruta que lhe confere versatilidade para acompanhar massas,
carnes brancas ou pratos tradicionais.

'(7$/+(6�7£&1,&26
Álcool: 13,5% | Acidez Total: 5,4 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1,0 g/L | pH: 3,7

,1)250$¡�2�1875,&,21$/
Álcool: 10.7g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 80kcal (335 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Não | Sem Glúten

5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$¡�2
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho
de qualidade superior a nível global, a Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com
Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@herdadedopeso.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.herdadedopeso.pt
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CARVALHAIS MÉLANGE À 3 TINTO 2018
TIPO: Tranquilo     COR: Tinto     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão     REGIÃO: Dão

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     
O VINHO
Mélange à 3 transmite a modernidade de Carvalhais, uma mistura de ideias, talento e ousadia, às quais juntámos três
castas - Tinta Roriz, Touriga Nacional e Alfrocheiro - para obter um vinho moderno, irreverente e divertido.
NOTAS DE PROVA
Cor rubi intenso com tonalidade violeta. Aroma com presença de frutos vermelhos maduros, notas florais típicas da
Touriga Nacional. Caracter balsâmico com notas mentoladas frescas. Boca com excelente volume e estrutura
integrada, acidez muito equilibrada num final harmonioso e longo.
ANO VITÍCOLA
Em 2018 o ano foi marcado por fatores climatológicos extremos, que afetaram o ciclo vegetativo. Se por um lado
o Outono foi seco, por outro, o Inverno e a Primavera foram frios e chuvosos, promovendo doenças e obrigando a
trabalho mais intenso na vinha. O Verão foi bastante seco e quente provocando escaldão e perda de produção,
ainda que uvas de excelente qualidade.
ENÓLOGO: Beatriz Cabral de Almeida

CASTAS: 70% Touriga Nacional, 15% Tinta Roriz, 15% Alfrocheiro

VINIFICAÇÃO
As uvas foram vindimadas por casta e por talhão, sendo na altura executada uma rigorosa seleção qualitativa
das mesmas. Depois de um desengace e prensagem suaves as uvas foram transportadas, por gravidade, para
cubas de inox de pequena dimensão com controlo de temperatura, onde foram vinificadas, casta a casta. A
fermentação alcoólica ocorreu durante cerca de 8 dias, a uma temperatura média de cerca de 27ºC.
MATURAÇÃO
40% do vinho estagiou durante 6 meses em barricas usadas de carvalho francês de 225 litros, sendo que o
restante estagiou em cubas de inox. Após estágio foi submetido a uma ligeira colagem e filtração, antes do
seu engarrafamento e foi engarrafado sem tratamento de estabilização pelo frio, o que pode provocar a
formação de depósito durante o seu envelhecimento em garrafa.
GUARDAR
Bom potencial de envelhecimento, podendo, se conservado nas melhores condições apresentar uma
evolução positiva nos próximos 10 anos.
SERVIR
Servir a uma temperatura entre os 15ºC-17ºC, devendo ser decantado após 4/5 anos de idade.
DESFRUTAR
Pelo seu equilíbrio é um excelente vinho para ser bebido por si só. Apresenta ótimas características para
acompanhar um queijo com alguma cura. Muito boa ligação com carnes grelhadas.
DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 13,5% | Acidez Total: 5,0 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,6 g/L | pH: 3,8
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 10.7g/100mL | Açucar: 0.3g/100mL | Valor Energético: 81kcal (339 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Não | Sem Glúten
RESPONSABILIDADE, QUALIDADE E INOVAÇÃO
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a Sogrape Vinhos é
um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@quintadoscarvalhais.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
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