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MORGADO DE STA CATHERINA BRANCO 2017
TIPO: Tranquilo     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Bucelas     REGIÃO: Lisboa

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim
O VINHO
Morgado de Sta. Catherina é referência dos vinhos Arinto da região de Bucelas, transportando a herança secular dos
grandes vinhos brancos da região. A história do Morgado de Santa Catherina, no qual se incluía a Quinta da Romeira,
remonta a 1703, ano em que foi instituído, cumprindo as intenções de D. Catarina de Bragança, rainha consorte de
Inglaterra.
NOTAS DE PROVA
Cor amarela citrina com ligeira tonalidade dourada. No nariz, apresenta um aroma contido de frutos de polpa
amarela, onde sobressai a nectarina madura, e complexidade aromática, conferida pelas notas de estágio em
barrica. Boca muito ampla, com volume, em perfeito equilíbrio com uma acidez atlântica. Continua aromático em
boca, enquadrado pelo estágio em barrica. O seu final é persistente.
ANO VITÍCOLA
O Inverno foi mais quente face à temperatura normal, sem precipitação relevante. A Primavera prosseguiu sem
chuvas e o Verão foi seco e quente, com a influência do vento a aumentar o efeito de seca. Estas condições
climáticas contribuíram para um adianto significativo do ciclo vegetativo, fazendo com que esta tenha sido uma
das vindimas mais precoces de que há memória, com início a 28 de Agosto.
ENÓLOGO: António Braga

CASTAS: 100% Arinto

VINIFICAÇÃO
Vinho proveniente de uvas da casta Arinto, das vinhas da Quinta da Romeira, com vindima manual. Os mostos
fermentaram em cubas de inox e em barricas de carvalho francês. As percentagens foram convenientemente
ajustadas, por forma a permitir que a madeira ficasse bem integrada, sem prejuízo da frescura, dos aromas e
sabores característicos do Arinto.
MATURAÇÃO
Durante os 8 meses de estágio em barricas de carvalho francês, promoveu-se a integração do vinho com a
madeira, recorrendo à battonage. Após este período, o lote final foi executado, estagiando em cuba de inox
até ao engarrafamento.
GUARDAR
Apesar de se apresentar num estado óptimo de consumo, devido ao perfil de boa acidez e volume, é
esperado que este vinho evolua positivamente durante os próximos 7 anos, desde que armazenado nas
melhores condições.
SERVIR
Servir entre 10ºC-12ºC.
DESFRUTAR
É ideal para acompanhar pratos com alguma intensidade e carácter, como peixes assados e carnes com
alguma gordura ou cabrito assado. Também acompanha muito bem queijos intensos.
DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 13% | Acidez Total: 5,4 g/L (ácido tartárico) | Açúcar Total: 1,9 g/L | pH: 3,3
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 78kcal (326 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem
Glúten
PRODUÇÃO INTEGRADA
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.
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
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+(5'$'(�'2�3(62�*5$1'(�75,1&$�%2/27$6�7,172�����
7,32��Tranquilo &$7(*25,$��Colheita &25��Tinto

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

3$§6�'(�25,*(0��Portugal

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$6�'(�3529$
Vinho com aroma intenso, complexo e atraente. Um blend de aromas desde o lado mais frutado até ao lado
mais arbustivo. Na boca apresenta volume, taninos muito bem integrados e boa acidez, que o tornam num
vinho extremamente "guloso".

$12�9,7§&2/$
2017 foi um ano marcado pela extrema secura e altas temperaturas, que provocou um adiantamento geral do
ciclo da videira. A vindima começou com cerca de duas semanas de avanço mas com uvas de óptima
qualidade. As temperaturas noturnas abaixo de 20ºC garantiram uma excelente maturação até ao final do
ciclo.

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��50% Alicante Bouschet, 30% Touriga Nacional, 20% Syrah

9,1,),&$¡�2
Vinificado a partir de uvas seleccionadas de talhões de Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah. As
uvas foram colhidas no seu ponto óptimo de maturação fenólica/aromática. Após desengace e suave
esmagamento procedeu-se a uma maceração pré-fermentativa de 4 dias, para aumentar a sua
complexidade. Fermentou a 26ºC com remontagens suaves preservando a fruta e extraindo taninos suaves
importantes para o equilíbrio do vinho final.

0$785$¡�2
Estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês.

*8$5'$5
É um vinho que pode ser consumido de imediato. Se pretender guardar durante mais anos, deve fazê-lo
num lugar fresco, de preferência ao abrigo da luz e a garrafa sempre deitada.

6(59,5
Este vinho deve ser servido entre 16ºC e 18ºC.

'(6)587$5
Ideal para acompanhar pratos de carne, de preferência de forno. No entanto, é um vinho que pelo
equilíbrio entre fruta e taninos, é muito versátil, podendo estar presente na maioria das refeições, desde as
mais simples até às mais elaboradas.

'(7$/+(6�7£&1,&26
Álcool: 14% | Acidez Total: 5,6 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 1,5 g/L | pH: 3,6

,1)250$¡�2�1875,&,21$/
Álcool: 11.1g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 85kcal (356 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Sim | 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
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$=(9('2�$/9$5,1+2�5(6(59$�����
7,32��Tranquilo     &$7(*25,$��Reserva     &25��Branco     
'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��Vinho Regional Minho     5(*,®2��Vinhos Verdes
3$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 amarelo citrina e ligeira orla dourada. Aromáticamente intenso com notas
de fruta madura como a pera williams e a casca de manga. Nota floral elegante. Na boa é envolvente com acide
muito bem integrada e uma excelente presença aromática. Cheio e amplo, termina muito equilibrado e
persistent.
$12�9,7Ì&2/$
Inverno e primavera quentes e secos, apesar de abril com muita chuva, coincidindo com a rebentação da
videira (abrolhamento). Clima quente acelerou o crescimento, antecipando a floração para maio. Verão com
temperaturas normais e alguma chuva. Vindima relativamente seca ajudou a qualidade da vindima. O ano
terminou chuvoso repondo as reservas de água no solo.
(1Ð/2*2��António Braga

&$67$6��100% Alvarinho

9,1,),&$d®2
vinificação ocorre na adega da Quinta de Azevedo, com recepção e desengace suaves. 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 entre os 16ºC18ºC. levada a cabo por leveduras selecionadas, sobretudo a 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 perspectiva de envelhecimento positivo de pelo menos 5 anos.
6(59,5
Temperatura de serviço 10ºC-12ºC.
'(6)587$5
Devido ao seu perfil de fruta madura, mas com excelente acidez, este é um vinho com uma grande
amplitude gastronómica. Integra-se muito bem com pratos de marisco, como por exemplo uma salada de
lavagante ou um arroz caldoso de marisco.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 12% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 3,5 g/L | pH: 3,3
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 9.5g/100mL | Açucar: 0.4g/100mL | Valor Energético: 71kcal (298 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
v1. 2020-03-23
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QUINTA DOS CARVALHAIS COLHEITA ROSÉ 2018
TIPO: Tranquilo     CATEGORIA: Colheita     COR: Rosé     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão     REGIÃO: Dão

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim
O VINHO
Quinta dos Carvalhais Colheita Rosé é um vinho rosé do Dão de excepcional qualidade, expoente máximo da elegância
e riqueza. Herdeira dos saberes antigos, Quinta dos Carvalhais alia a experiência à inovação para criar vinhos muito
elegantes, com sabores de intensa delicadeza e a personalidade única da região.
NOTAS DE PROVA
A ligeira cor blush que este rosé apresenta remete para a elegância do aroma que o caracteriza: suaves notas de
frutas do bosque como framboesas e amoras e nuances florais de grande elegância. Na boca sobressai a acidez
crocante típica da região do Dão que lhe confere frescura. Vinho elegante, complexo e envolvente, com as notas
frutadas novamente a aparecer na boca e a prolongarem-se num final longo e harmonioso.
ANO VITÍCOLA
Em 2018 o ano climatérico 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. Apesar da escassez de uvas provocada pelas doenças e escaldão, as uvas que entraram na
adega estavam muito sãs, originando vinhos muito frescos e de grande qualidade.
ENÓLOGO: Beatriz Cabral de Almeida

CASTAS: 50% Touriga Nacional, 50% Alfrocheiro

VINIFICAÇÃO
As uvas de Touriga Nacional e de Alfrocheiro que fazem parte deste lote, foram vindimadas e vinificadas
separadamente. A colheita foi realizada mais cedo do que o normal para um vinho tinto, de modo a que as
uvas mantivessem uma boa acidez e frescura. Foram prensadas com grande suavidade, sem desengace nem
esmagamento, numa prensa pneumática, tendo o mosto fermentado em bica aberta em cuba de inox a uma
temperatura de cerca de 14ºC-16ºC.
MATURAÇÃO
O Quinta dos Carvalhais Colheita Rosé foi engarrafado logo após um curto estágio de cerca de 4 meses em
cubas de inox.
GUARDAR
Uma vez que uma das principais características dos bons vinhos do Dão é a sua longevidade, acredito que
nos dois primeiros anos este rosé revele uma notável frescura e que após esse período a evolução seja muito
positiva tornando-se ainda mais complexo. Uma vez aberta a garrafa, pode guardar-se no frigorífico durante 1
a 2 dias, bem rolhada.
SERVIR
Deve ser servido entre 10ºC-12ºC.
DESFRUTAR
É um vinho muito versátil podendo ser bebido simplesmente como aperitivo ou a acompanhar suchi, pratos de
peixe, marisco, saladas ou até carnes brancas leves desenvolvendo ainda mais o seu carácter gastronómico.
DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 11,5% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,8 g/L | pH: 3,4
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Álcool: 9.1g/100mL | Açucar: 0.3g/100mL | Valor Energético: 69kcal (287 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem
Glúten
PRODUÇÃO INTEGRADA
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.
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
v4. 2019-02-15

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=1
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=2
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=4
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=7
http://www.sograpevinhos.com/sogrape/vinho_moderacao_consumo_saudavel
http://winesofportugal.info/?market=1
http://www.tcpdf.org


 

QR Code

&$6$�)(55(,5,1+$�9,1+$�*5$1'(�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
Vinha Grande Tinto é um vinho do Douro, clássico e intenso, de carácter bem marcado, que reflecte toda
a riqueza e qualidade da região na criação dos melhores vinhos de lote. Vinha Grande integra a gama de
vinhos da Casa Ferreirinha, a casa com maior tradição em vinhos de qualidade no Douro e uma das
suas maiores referências mundiais.
127$6�'(�3529$ 3529$�'(������
Cor rubi profunda. Aroma intenso de boa complexidade, com notas florais, a esteva, balsâmicas, a
urze, caixa de tabaco e folha de eucalipto, frutos vermelhos frescos, com uma madeira discreta e bem
integrada. Na boca tem um ataque suave, acidez bem integrada, taninos vivos, mas redondos e de boa
qualidade, fruta vermelha viva, com final muito longo e 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��Luis Sottomayor
&$67$6��40% Touriga Franca, 30% Touriga Nacional, 25% Tinta Roriz, 5% Tinta Barroca

9,1,),&$d®2
É vinificado nas adegas da Quinta do Seixo, no Cima Corgo, e da Quinta da Leda, no Douro
Superior, com tecnologia apurada. Após suave esmagamento e desengace, as uvas são
encaminhadas para cubas de inox, onde se processa a fermentação alcoólica. Durante esta fase,
procede-se a macerações suaves, com temperatura controlada, de forma a extrair os compostos que
contribuem para a cor, aroma e sabor do vinho.
0$785$d®2
Maturação em barricas usadas, de carvalho francês, durante um período de cerca de 12 meses. O
lote final é elaborado com base nas seleções efetuadas, durante as inúmeras provas e análises
realizadas, neste período. No sentido de preservar a mais alta qualidade, apenas é submetido a
uma filtração antes do engarrafamento.
*8$5'$5
Pronto a consumir. Beneficia de um estágio em garrafa entre 3 a 5 anos, mantendo-se, contudo, no
seu melhor por vários anos. Conservar a garrafa na posição horizontal, ao abrigo da luz e do calor.
6(59,5
É natural a formação de depósito em garrafa. Após o 2º ano, do seu engarrafamento, recomenda-se
que o vinho seja decantado, antes de ser consumido. Servir entre 16ºC-18ºC.
'(6)587$5��
Ideal para acompanhar pratos de carne, como o tradicional cozido à portuguesa ou carnes vermelhas grelhadas, mas sendo um vinho muito
gastronómico poderá inclusive acompanhar carnes brancas ou peixe assado no forno.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 14% ±0,5 | Acidez Total: 5,8 g/L ±0,5  (ácido tartárico)  | Açúcares Totais: 0,9 g/L ±0,5 | pH: 3,6 ±0,1
,1)250$d®2�1875,&,21$/��9$/25(6�7Ì3,&26�3$5$�����P/�
Álcool: 11,1 g | Açúcares: 0,1 g | Valor Energético: 85 Kcal (355 kJ) | Vegan: Sim | Vegetariano: Sim | Glúten: Não
'$7$�(1*$55$)$0(172��2020-03-01  *$55$)$6�352'8=,'$6��386.667
&$3$&,'$'(6�',6321Ì9(,6��750 mL, 1.500 mL

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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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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