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CASA FERREIRINHA ESTEVA TINTO 2018

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Douro

REGIÃO: 
Douro

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

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.

NOTAS DE PROVA

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.

ANO VITÍCOLA

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.

ENÓLOGO: 
Luis Sottomayor

CASTAS: 
35% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% Touriga Franca, 15% Touriga Nacional

VINIFICAÇÃO

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.

MATURAÇÃO

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".

GUARDAR

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.

SERVIR

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.

DESFRUTAR: 

Ideal para acompanhar pratos de carne, peixe e massas com temperos leves.

DETALHES TÉCNICOS

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 78kcal (326 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@casaferreirinha.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
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CASA FERREIRINHA PLANALTO BRANCO RESERVA 2018

TIPO: 
Tranquilo

CATEGORIA: 
Reserva

COR: 
Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Douro

REGIÃO: 
Douro

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

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.

NOTAS DE PROVA

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.

ANO VITÍCOLA

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.

ENÓLOGO: 
Luís Sottomayor

CASTAS: 

20% Viosinho, 20% Malvasia Fina, 15% Gouveio, 15% Arinto, 15% Códega, 10% Rabigato, 5%

Moscatel

VINIFICAÇÃO

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. 

MATURAÇÃO

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.

GUARDAR

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.

SERVIR

Não necessita de ser decantado. Servir entre 9ºC-11ºC.

DESFRUTAR: 

deal para acompanhar pratos de peixe e saladas e carnes brancas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 12,5% | Acidez Total: 5,2 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,8 g/L | pH: 3,3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 9.9g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 73kcal (307 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@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 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
v1. 2020-03-26
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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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