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$=(9('2�/285(,52�(�$/9$5,1+2�9,1+2�9(5'(�����
7,32��Tranquilo     &25��Branco     
'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Vinho Verde     5(*,®2��Vinhos Verdes
3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal     
2�9,1+2
Os domínios de Azevedo datam do Século XI por doação real à família Azevedo. Nas vinhas e adega desta
imponente propriedade, cuja misteriosa torre permanece intocada desde o séc. XV, honra-se a história com a
criação dos melhores vinhos brancos.
127$6�'(�3529$
Límpido e Brilhante com tonalidade jovem esverdeada. Aroma expansivo, com notas de manga madura,
nectarina e sugestões citrinas maduras. As notas de fruta estão também presentes em boca, enquadradas numa
acidez equilibrada que se traduz numa presença muito refrescante e equilibrada. Termina harmonioso e numa
nota de fruta.
$12�9,7Ì&2/$
Ano caraterizado valores de pluviosidade elevada, ao longo do ciclo vegetativo da videira e por
temperaturas baixas. Este quadro alterou-se no mês de agosto, em que ocorreu um aumento significativo de
temperatura e ausencia de precipitação. Dessa forma a maturação das uvas deu-se sob excelentes
condições, originando vinhos com uma excelente expressão aromática e uma acidez muito bem integrada
(1Ð/2*2��António Braga

&$67$6��70% Loureiro, 30% Alvarinho

9,1,),&$d®2
A vinificação ocorre na adega da Quinta de Azevedo, com recepção e desengace suaves de modo a
preservar ao máximo as características das uvas. o encaminhamento dó mosto é feito com controlo de
temperatura e protegido da oxidação com gazes inertes. Prensagem suave em prensa pneumática com
alguma maceração pré-fermentativa. Fermentação alcoólica ocorre a temperaturas na ordem dos
16ºC-18ºC, levada a cabo por leveduras selecionadas, sobretudo a levedura nativa QA23.
0$785$d®2
Estágio do vinho em cubas de inox com battonage das borras finas durante 3 meses.
*8$5'$5
As garrafas devem ser guardadas na horizontal. De perfil fresco e frutado este é um vinho pronto para o
consumo imediato, sendo que tem uma perspetiva de envelhecimento positivo de pelo menos 3 anos.
6(59,5
Temperatura de serviço 9ºC-11ºC.
'(6)587$5
O perfil deste vinho torna-o indicado para pratos de peixe e saladas frescas, mariscos e momento de
aperitivo. Com o seu carácter fresco é um excelente acompanhamento para momentos fora das refeições.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 12% | Acidez Total: 5,5 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,2 g/L | pH: 3,3
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 9.5g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 71kcal (299 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | 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@sograpevinhos.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v3. 2019-02-21
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PROVA RÉGIA BRANCO 2018
TIPO: Tranquilo     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: Vinho Regional Lisboa     REGIÃO: Lisboa

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     
O VINHO
Prova Régia é uma marca de referência entre os vinhos de Lisboa. Com mais de duas décadas de história, transporta
em cada vinho a leveza e a frescura caraterísticas do terroir da região.
NOTAS DE PROVA
Vinho límpido e brilhante, com tonalidade amarela citrina. Aromaticamente é expressivo, com notas de fruta de polpa
amarela, pêssego maduro, nectarina e ligeiras notas florais de jasmim. Na boca, o ataque é excelente, com volume
amplo e acidez muito bem integrada, convidando ao acompanhamento à mesa. Termina longo, equilibrado e
persistente.
ANO VITÍCOLA
Ano caracterizado por pluviosidade elevada e temperaturas baixas ao longo do ciclo vegetativo da videira. Este
quadro alterou-se no mês de agosto, com o aumento significativo da temperatura e ausência de precipitação.
Dessa forma, a maturação das uvas deu-se sob excelentes condições, originando vinhos com uma excelente
expressão aromática e uma acidez muito bem integrada.
ENÓLOGO: António Braga

CASTAS: 100% Arinto

VINIFICAÇÃO
Foi vinificado na adega da Quinta da Romeira, com recepção e desengace suaves, de modo a preservar ao
máximo as características das uvas. O encaminhamento do mosto é feito a temperaturas controladas,
protegido da oxidação com gases inertes. Segue-se prensagem suave em prensa pneumática, com alguma
maceração pré-fermentativa. A fermentação alcoólica ocorreu a temperaturas na ordem dos 16ºC-18ºC.
MATURAÇÃO
Prova Régia Branco estagiou em cubas de inox, com battonage das borras finas durante 3 meses.
GUARDAR
É um vinho pronto para o consumo imediato, com perspectiva de envelhecimento positivo de, pelo menos, 5
anos. As garrafas devem ser guardadas na horizontal.
SERVIR
Servir entre 9ºC-11ºC.
DESFRUTAR
Pelo equilíbrio entre a frescura e o volume, Prova Régia é um excelente acompanhamento para uma grande
variedade de propostas gastronómicas. Acompanha muito bem saladas, pratos de mar, algumas carnes
grelhadas e arrozes caldosos com sabores intensos.
DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 12,5% | Acidez Total: 5,2 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1,6 g/L | pH: 3,3
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 9.9g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 73kcal (305 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | 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@sograpevinhos.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v4. 2019-05-29
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+(5'$'(�'2�3(62�75,1&$�%2/27$6�%5$1&2�����
7,32��Tranquilo &25��Branco

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

3$§6�'(�25,*(0��Portugal 9,7,&8/785$�6867(17�9(/��Sim

2�9,1+2
Passeando livremente nos montados, onde se alimenta preferencialmente de bolotas, o porco alentejano, espécie
autóctone portuguesa, é o único sobrevivente dos suínos de pastoreio na Europa. Pela forma como marca a
paisagem e preserva o bosque mediterrânico da região, é património do Alentejo. É também um tesouro
gastronómico, e um convite ao prazer. Ao associá-lo a este vinho, combinamos à mesa dois símbolos maiores do
Alentejo.

127$6�'(�3529$
Neste blend, Antão Vaz garante as notas florais e frutadas, a gordura e volume de boca enquanto o Arinto
assegura frescura, estrutura e acidez para um final longo e persistente.

$12�9,7§&2/$
O ano de 2019 na Vidigueira foi marcado por uma Primavera e início de Verão geralmente quente mas
registaram-se noites frias e manhãs húmidas. O Verão foi de amplitudes térmicas elevadas: dias quentes e
manhã frias e com alguma humidade, factor decisivo na frescura e qualidade das uvas. Registou-se alguma
precipitação no fim de agosto sem influência nas maturações.

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��60% Antão Vaz, 40% Arinto

9,1,),&$¡�2
As uvas são colhidas no ponto óptimo para garantir a sua acidez e frescura. O mosto é obtido através de
prensagem directa e é depois decantado a baixas temperaturas. A fermentação ocorre em cubas de inox a
16ºC.

0$785$¡�2
Após fermentação, o vinho fica nas borras finas durante 3 meses.

*8$5'$5
Deve ser consumido até 2 anos após lançamento e guardado em local fresco.

6(59,5
Pronto a consumir no primeiro ou segundo ano. Servir entre 9ºC-11ºC.

'(6)587$5
Vinho muito versátil. Acompanha bem aperitivos, peixe, marisco e carnes brancas.

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

,1)250$¡�2�1875,&,21$/
Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 76kcal (317 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem Glúten

352'8¡�2�,17(*5$'$
As uvas utilizadas neste vinho foram produzidas em conformidade com as diretrizes de Produção Integrada
de Agricultura Sustentável, tal como definido pela Organização Internacional de Luta Biológica contra
Organismos Nocivos (OILB/IOBC): www.iobc-wprs.org/ip_ipm/IOBC_IP_principles.html. O rigoroso
cumprimento dessas práticas é certificada por uma organização independente, reconhecida pelo Estado Português.

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
v2. 2020-03-17
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&$6$�)(55(,5,1+$�3/$1$/72�%5$1&2�5(6(59$�����
7,32��Tranquilo &$7(*25,$��Reserva &25��Branco

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

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal
2�9,1+2
Planalto é hoje uma das maiores referências de vinho branco na Região Demarcada do Douro, fruto dos
profundos estudos efectuados ao longo dos anos, da criteriosa escolha das castas que o compõem e do uso
da melhor tecnologia de vinificação na sua produção.
127$6�'(�3529$
Cor brilhante com nuances esverdeadas. Aroma de boa intensidade, com notas de frutos brancos, frutas
tropicais, ligeiros citrinos, floral e com algum pedregoso. Na boca tem um ataque vivo, com acidez bem
integrada que lhe confere excelente frescura, notas de frutos brancos, frutos tropicais e um final muito
harmonioso.
$12�9,7Ì&2/$
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��Luís Sottomayor

&$67$6��
20% Viosinho, 20% Malvasia Fina, 15% Gouveio, 15% Arinto, 15% Códega, 10% Rabigato, 5%
Moscatel

9,1,),&$d®2
Uvas de castas selecionadas provenientes das zonas altas da região do Douro. Nestas zonas de
elevada altitude são escolhidas as uvas com a maturação e acidez desejada para este tipo de vinho.
Após suave desengace, as uvas são prensadas, segue-se uma decantação a baixa temperatura com
rigoroso controlo enológico. Obtida a limpidez necessária segue-se a longa fermentação alcoólica a
temperatura controlada entre os 16ºC e 18ºC. Os vinhos são armazenados na Adega de Vila Real,
separados por casta ou vinha. 
0$785$d®2
Durante o período que medeia a fermentação alcoólica e a execução do lote final, os lotes existentes
são submetidos a inúmeras provas e análises, no sentido de apurar a sua qualidade. O lote final é
elaborado após apurada selecção e submetido ao tratamento de clarificação e estabilização antes do
engarrafamento.
*8$5'$5
A plena qualidade deste vinho pode ser apreciada 3 meses após o engarrafamento mantendo-se nas melhores condições durante 2 a 3 anos desde que
conservado na posição horizontal a temperaturas de 10ºC a 15ºC.
6(59,5
Não necessita de ser decantado. Servir entre 9ºC-11ºC.
'(6)587$5��
deal para acompanhar pratos de peixe e saladas e carnes brancas.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 12,5% | Acidez Total: 5,2 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,8 g/L | pH: 3,3
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 9.9g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 73kcal (307 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim
| 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
v1. 2019-04-17
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GRÃO VASCO BRANCO 2019
TIPO: Tranquilo COR: Branco
DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão REGIÃO: Dão
PAÍS DE ORIGEM: Portugal
O VINHO
Grão Vasco Branco é um vinho leve e vivo que alia à elegância clássica dos vinhos brancos do
Dão a enorme versatilidade do consumo diário. Grão Vasco é uma marca de referência que
proporciona o sabor dos autênticos vinhos do Dão.
NOTAS DE PROVA
Cor amarelo citrino, com nuances esverdeados. Vinho jovem e fresco, de grande intensidade
aromática, onde aparecem citrinos, fruta de caroço e ananás, nuances florais e notas minerais.
Na boca é muito fresco e guloso, sobressaem novamente as notas frutadas de citrinos. É um
vinho muito refrescante, harmonioso, elegante e equilibrado.
ANO VITÍCOLA
Ano atipicamente seco. Primavera ligeiramente mais quente que o normal, verificando-se a
floração no final do mês de maio. Vindima decorreu entre setembro e outubro, com
temperaturas mais elevadas do que o normal e menos chuva do que o habitual. Fim do ano
chuvoso repôs parcialmente as reservas do solo.
ENÓLOGO: Beatriz Cabral de Almeida

CASTAS: 34% Encruzado, 30% Malvasia, 21% Bical, 15% Gouveio

VINIFICAÇÃO
Após desengace e esmagamento suaves, e prensagem pneumática, o mosto,
devidamente protegido da oxidação, foi sujeito a decantação estática a baixa
temperatura por período de 24 horas, de modo a atingir o grau de limpidez desejado. As
diferentes castas que deram origem a este mosto foram depois vinificadas separadamente
em cubas de inox com temperatura controlada (16ºC) durante cerca de 15 dias.
MATURAÇÃO
O Grão Vasco branco é engarrafado logo após um curto estágio de cerca de 4 meses em
cubas de inox.
GUARDAR
Uma das principais características dos bons vinhos brancos do Dão é a sua longevidade.
Embora nos dois primeiros anos revele uma notável frescura, apresenta após esse período
uma evolução muito positiva, ganhando complexidade.
SERVIR
Deve ser servido entre 8ºC-10º C.
DESFRUTAR
Grão Vasco branco pode ser bebido simples como aperitivo ou a acompanhar pratos de
peixe, marisco, saladas ou até carnes brancas leves.
DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 12,5% | Acidez Total: 5,5 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,7 g/L | pH: 3,3
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 9.9g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 73kcal (306 kJ)/100mL |
Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | 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
v1. 2020-03-26
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+(5'$'(�'2�3(62�6266(*2�%5$1&2�����
7,32��Tranquilo &25��Branco

'(6,*1$¡�2�'(�25,*(0��Vinho Regional Alentejano 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 cítrica e vibrante. Nariz atractivo com notas tropicais, na boca é vivo e com acidez que lhe dá um final
fresco e longo.

$12�9,7§&2/$
O ano de 2019 na Vidigueira foi marcado por uma primavera e início de verão geralmente quente mas
registaram-se noites frias e manhãs húmidas. O verão foi de amplitudes térmicas elevadas - dias quentes e
manhã frias e com alguma humidade - factor decisivo na frescura e qualidade das uvas. Registou-se alguma
precipitação no fim de agosto sem influência nas maturações .

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��75% Antão Vaz, 20% Arinto, 5% Roupeiro

9,1,),&$¡�2
As uvas foram vindimadas cedo, garantindo acidez natural e frescura. O mosto foi obtido por prensagem
directa, seguido de uma cuidada decantação e fermentou a 16ºC durante 18 dias.

0$785$¡�2
Após fermentação, realizou-se uma colagem, seguida de estabilização pelo frio e filtração antes do
engarrafamento.

*8$5'$5
Guardar em local fresco.

6(59,5
Pode ser consumido desde já e o ideal é consumi-lo durante o primeiro ano de vida, apesar de evoluir bem
durante 2 anos. A temperatura ideal de serviço é de 9ºC a 11ºC. Após a abertura da garrafa consumir no
imediato.

'(6)587$5
Bom companheiro à mesa. Acompanha todo o tipo de aperitivos, além de mariscos, pratos de peixe e
carnes brancas.

'(7$/+(6�7£&1,&26
Álcool: 13% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,7 g/L | pH: 3,45

,1)250$¡�2�1875,&,21$/
Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.3g/100mL | Valor Energético: 77kcal (322 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | 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
v1. 2020-02-27
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MATEUS ROSÉ ORIGINAL
TIPO: Tranquilo COR: Rosé TONALIDADE: Rosa
DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: Vinho
PAÍS DE ORIGEM: Portugal
O VINHO
Mateus Rosé é um vinho leve, fresco, jovem e ligeiramente «pétillant». A sua qualidade, extrema
versatilidade e estilo  consistente  tornam-no o vinho ideal para acompanhar os bons momentos da vida.
NOTAS DE PROVA
Mateus Rosé é um vinho rosé de cor muito apelativa e brilhante. Globalmente, é um vinho fresco e
sedutor com boa intensidade aromática e toda a jovialidade dos vinhos jovens. Na boca, é um vinho
muito equilibrado e tentador, brilhantemente complementado por um final suave e ligeiramente
«pétillant».
ENÓLOGO: Miguel Pessanha
CASTAS: 
Baga, Rufete, Tinta Barroca, Touriga Franca
VINIFICAÇÃO
A vinificação segue o método tradicional dos vinhos brancos e a fermentação decorre lentamente, sem
películas das uvas, em cubas de aço inox sob temperatura controlada de 16ºC. À colagem segue-se
uma estabilização pelo frio, após a qual os vinhos são filtrados e engarrafados. Todo o processo é
extremamente cuidado para garantir  consistentemente a manutenção do estilo, cor e frescura
únicos de Mateus.
GUARDAR
A garrafa deve ser mantida, em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz.
SERVIR
Recomenda-se que seja servido fresco, em flute ou em copo tipo tulipa.
Temperatura ideal situa-se entre 6ºC-8ºC.
DESFRUTAR
Mateus Rosé é ideal para um aperitivo, para acompanhar um momento refrescante do
dia. Mateus Rosé também acompanha muito bem refeições ligeiras, vários peixes e
mariscos, carnes brancas, grelhados e saladas. As suas características únicas
tornam-no também ideal para servir com massas e vários pratos da cozinha italiana, e
acompanha magnificamente várias cozinhas asiáticas, Chinesa, Japonesa, Vietnamita e
Tailandesa.
DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 11% | Co2: 2,8 g/L | Açúcar: 15 g/L | pH: 3,2-3,3
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 8.7g/100mL | Açucar: 1.5g/100mL | Valor Energético: 71kcal (297 kJ)/100mL |
Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | 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@mateusrose.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.mateusrose.com
v18. 2019-05-07
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