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GRÃO VASCO TINTO 2019
TIPO: Tranquilo COR: Tinto
DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão REGIÃO: Dão
PAÍS DE ORIGEM: Portugal
O VINHO
Grão Vasco Tinto é um vinho leve e elegante que alia o perfil e sabor clássico dos vinhos tintos do
Dão à enorme versatilidade do consumo diário. Grão Vasco é uma marca de referência que
proporciona o sabor dos autênticos vinhos portugueses.
NOTAS DE PROVA
É um vinho de cor vermelho rubi muito viva. As notas de fruta jovem e intensas a morangos,
amoras e cerejas, as nuances balsâmicas e os toques florais, tornam o vinho muito agradável
num aperitivo, mas também a acompanhar uma refeição. É um vinho muito suave e guloso,
com volume médio, tanino redondo e uma frescura harmoniosa e viva.
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: 39% Tinta Roriz, 38% Touriga Nacional, 12% Alfrocheiro Preto, 11% Jaen

VINIFICAÇÃO
Após receção das uvas, fez-se o desengace e esmagamento suave, sendo as massas
conduzidas por gravidade para cubas de fermentação em inox. Durante os 5 dias de
fermentação, o mosto foi sujeito a várias remontagens, de maneira a extrair suavemente os
aromas e os compostos fenólicos das películas. Em seguida o vinho foi colocado em cubas
de armazenagem em inox.
MATURAÇÃO
O Grão Vasco tinto após a fermentação malolática, estagia em depósitos de inox até ao
engarrafamento. Este é feito faseadamente de maneira a manter a frescura do lote,
passando depois por um período de estágio em garrafa antes de ser comercializado.
GUARDAR
Vinho que apesar de ser feito para consumo rápido, tem um grande potencial de guarda.
Guardar a garrafa deitada, em local fresco e seco. Uma vez aberta a garrafa, convém ser
consumida no próprio dia, embora se possa guardar, sob vácuo, algum tempo.
SERVIR
Temperatura ideal para servir 15ºC-17ºC.
DESFRUTAR
Grão Vasco tinto é um excelente vinho, muito versátil, que tanto é uma ótima opção para
aperitivo, como para acompanhar saladas, pratos de carne, caça, todo o tipo de aves e
queijos. É um vinho muito gastronómico.
DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 13% | Acidez Total: 4,8 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 4,5 g/L | pH: 3,7
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.5g/100mL | Valor Energético: 80kcal (334 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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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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GAZELA VINHO VERDE BRANCO

TIPO:

 Tranquilo

COR:

 Branco

TONALIDADE: 

Limão

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 

DOC Vinho Verde

REGIÃO: 

Vinhos Verdes

PAÍS DE ORIGEM: 

Portugal

O VINHO

Gazela é um Vinho Verde de sabor suave, leve e refrescante, que sabe bem com a vida. Gazela é um vinho

descomprometido, um clássico renovado, que confirma todo o potencial da região para criar vinhos leves e

cativantes, ideais para o dia-a-dia.

NOTAS DE PROVA

Gazela tem uma cor amarelo citrino muito leve, com um ligeiro desprendimento de gás que realça os aromas,

sabores e frescura do vinho. Aromático e cativante, Gazela alia às notas de citrinos e frutos tropicais uma acidez viva

e estimulante, muito bem equilibrada pelo ligeiro sabor adamado. O resultado é um vinho simples, versátil e muito

atractivo.

ENÓLOGO: 

António Braga

CASTAS: 

40% Loureiro, 30% Pedernã, 15% Trajadura, 15% Azal

VINIFICAÇÃO

Gazela é produzido na adega da Quinta de Azevedo, magnífica propriedade pertença da Sogrape junto a Barcelos,

região dos Vinhos Verdes. As uvas colhidas à mão são desengaçadas e esmagadas suavemente. O mosto resultante

é separado das peliculas em prensas pneumáticas e sujeito a decantação estática durante 24 horas, devidamente

protegido de oxidações, até atingir o grau de limpidez desejado. Segue-se a fermentação em cubas de aço inox, sob

uma temperatura controlada de aproximadamente 16ºC.

MATURAÇÃO

Gazela é engarrafado imediatamente após a fermentação e lote, por forma a garantir toda a sua frescura inicial.

GUARDAR

Gazela deve ser mantida de pé, em local seco e fresco. Dada a sua frescura, Gazela é um vinho que ganha em ser

consumido de imediato. 

SERVIR

Gazela deve ser servido bem fresco, em copo de vinho branco ou flute, a uma temperatura entre 6ºC-8ºC.

DESFRUTAR

Gazela é ideal para acompanhar com amigos em bons momentos de diversão.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 9% | Acidez Total: 7,5 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 12 g/L | pH: 3,1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 7,1g/100mL | Açucar: 1,2g/100mL | Valor Energético: 59kcal (246 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@gazelawine.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.gazelawine.com
v22. 2019-02-25
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GAZELA VINHO VERDE ROSÉ

TIPO:

 Tranquilo

COR:

 Rosé

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 

DOC Vinho Verde

REGIÃO: 

Vinhos Verdes

PAÍS DE ORIGEM: 

Portugal

O VINHO

Gazela é um Vinho Verde de sabor suave, leve e refrescante, que sabe bem com a vida. Gazela é um vinho

descomprometido, um clássico renovado, que confirma todo o potencial da região para criar vinhos leves e

cativantes, ideais para o dia-a-dia.

NOTAS DE PROVA

Vinho de cor rosada "framboesa", com ligeiro desprendimento de gás que realça os aromas de frutos vermelhos

(morangos) e de frutos tropicais (banana). À boca apresenta um ataque vivo e fresco de sabor intenso e equilibrado,

sensação de leveza e frescura com um final muito elegante.

ENÓLOGO: 

António Braga

CASTAS: 

35% Borraçal, 30% Espadeiro, 30% Amaral, 5% Vinhão

VINIFICAÇÃO

Elaborado exclusivamente com uvas de castas tintas, produzidas na região dos Vinhos Verdes pelo método de bica

aberta. Um suave esmagamento e prensagem permitem extrair e seleccionar um mosto levemente rosado que é

clarificado até se obter o grau de limpidez pretendido, seguindo-se a fermentação alcoólica a temperatura

controlada de 14ºC-16ºC.

MATURAÇÃO

Após fermentação uma maturação de cerca de 2 meses permite a este vinho atingir a qualidade necessária para o

seu engarrafamento que é precedido de uma colagem, tratamento pelo frio e filtração esterilizante.

GUARDAR

Gazela deve ser mantida de pé, em local seco e fresco. Dada a sua frescura, Gazela é um vinho que ganha em ser

consumido de imediato.

SERVIR

Gazela deve ser servido bem fresco, em copo de vinho branco ou flute a uma temperatura entre 6ºC-8ºC.

DESFRUTAR

Como aperitivo ou a acompanhar saladas, peixe, marisco, cozinha asiática, sushi.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 9,5 % | Acidez total: 6,9 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 16 g/L | pH: 3,15

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 7,5g/100mL | Açucar: 1,6g/100mL | Valor Energético: 63kcal (265 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@gazelawine.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.gazelawine.com
v7. 2019-05-29
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HERDADE DO PESO SOSSEGO TINTO 2018

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Alentejo

REGIÃO: 
Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

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.

NOTAS DE PROVA

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.

ANO VITÍCOLA

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.

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
75% Aragonez, 15% Syrah, 10% Touriga Nacional

VINIFICAÇÃO

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.

MATURAÇÃO

Depois da fermentação maloláctica, o vinho estagia durante 6 meses em barricas de carvalho francês de

dois, três e quatro anos.

GUARDAR

Pronto a consumir 3 meses após ser engarrafado, este vinho está no seu auge 2 a 3 anos depois.

SERVIR

eve ser servido entre os 15ºC-17ºC

DESFRUTAR

Vinho com taninos equilibrados, acidez  e fruta que lhe confere versatilidade para acompanhar massas,

carnes brancas ou pratos tradicionais.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13,5% | Acidez Total: 5,4 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1,0 g/L | pH: 3,7

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.7g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 80kcal (335 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@herdadedopeso.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.herdadedopeso.pt
v3. 2019-09-25
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HERDADE DO PESO SOSSEGO BRANCO 2019

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
Vinho Regional Alentejano

REGIÃO: 
Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

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.

NOTAS DE PROVA

Cor cítrica e vibrante. Nariz atractivo com notas tropicais, na boca é vivo e com acidez que lhe dá um final

fresco e longo.

ANO VITÍCOLA

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 .

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
75% Antão Vaz, 20% Arinto, 5% Roupeiro

VINIFICAÇÃO

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.

MATURAÇÃO

Após fermentação, realizou-se uma colagem, seguida de estabilização pelo frio e filtração antes do

engarrafamento.

GUARDAR

Guardar em local fresco.

SERVIR

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.

DESFRUTAR

Bom companheiro à mesa. Acompanha todo o tipo de aperitivos, além de mariscos, pratos de peixe e

carnes brancas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,7 g/L | pH: 3,45

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.3g/100mL | Valor Energético: 77kcal (322 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@herdadedopeso.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.herdadedopeso.pt
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