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MALVASIA DE COLARES,  
CHÃO RIJO 2019 

 
Vinhas: Uvas provenientes das nossas vinhas originais, 

plantadas em 2006 pelo Barão Bodo von Bruemmer, 

localizadas na Adraga e Almoçageme.  
 

Ano: Um ano classificado como sendo quente e seco. 

Relativamente à temperatura, os seus valores médios foram 

na sua maioria dos meses acima da média, tendo sido o mês 

de Maio, o que mais se destacou. Já no que toca à 

precipitação, os seus valores foram, em média, inferiores aos 

valores normais esperados na região. Do ponto de vista 

viticola e enológico, foi um ano de baixa produção, mas de 

muito boa qualidade. 

Enologia: Vinhas plantadas em chão rijo de Colares. Vindima 

manual tardia, intencional para permitir desenvolver toda a 

componente aromática do Malvasia. Maceração pelicular em 

100 % das uvas durante 6-8 horas. Ligeiro esmagamento dos 

bagos seguido de suave prensagem a frio. 

 Fermentação em cuba inox,  seguida de estágio sobre borras 

finas e battonage até finais de Janeiro.  
 

Comentário do Enólogo: Cor esverdeada brilhante com 

reflexos dourados. Leves aromas florais característicos da 

casta, notas de anis e tangerina, fresco e vibrante a expressar 

bem o terroir agreste onde cresce. Sensação imediata de 

frescura e acidez, notas de laranja e tangerina em compota, 

final longo e com a característica sensação de salgado 

predominante da região de Colares. 
 

Consumo: Deverá ser bebido a cerca de 8-10ºC e pode 

beneficiar de estágio em garrafa durante 8 anos. 

 

Robert Parker 
“Brilhante e picante, apresenta um toque de casca de laranja, 
pêssego seco e toranja. Sólido no palato médio, isso também 
apresenta boa estrutura. É muito bem feito e deve envelhecer 
bem.”  89/100 pts (Vintage 2016) 


