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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.
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