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VINHAS: Uvas provenientes das nossas vinhas originais, plantadas em 2006 
pelo Sr. Barão Bodo von Bruemmer, localizadas no Casal Sta. Maria, junto à 

Praia da Adraga e em Galamares, todas elas com características muito 

distintas entre si. 

ANO: Em contraste com um Abril chuvoso, com alguma pressão de doença 

na vinha, tivemos uma Primavera e início de Verão muito quentes. Em 

Colares, tivemos um ano de produção médio-baixo, com poucos cachos, mas 
excelente floração. A vindima iniciou-se durante o mês de Agosto, encoberta 

pela neblina de Sintra, e decorreu até meados de Outubro. Os brancos estão 

muito aromáticos e equilibrados, enquanto os tintos têm boa definição de 

fruta e excelente concentração. 

VINIFICAÇÃO: As uvas vindimadas à mão, são cuidadosamente selecionadas 

na adega, em tapete de escolha. Após um ligeiro esmagamento e 3h de 
maceração pelicular, as uvas foram prensadas. Seguiu-se a decantação 

estática durante 48h e posterior fermentação em cubas de inox. Ainda com a 
presença de borras totais, seguem-se 2 meses de bâtonnage. Depois deste 

período o vinho permanece sobre borras finas até meados de abril. Aquando 

da fermentação, 15% do lote é trasfegado para barricas de carvalho francês. 

COMENTÁRIO DO ENÓLOGO: Cor de aspecto brilhante e com laivos 

esverdeados. Um vinho de matriz aromática varietal, com notas de espargos, 

pimenta branca e ligeiro terroso, mas acompanhada de nuances iodadas e 
minerais próprias do nosso terroir. A ligeira barrica e bâtonnage conferem 

volume e amplitude, elevando o vinho para um patamar gastronómico. 

CONSUMO: Deve ser consumido a 8-10ºC. Tem um potencial de 
envelhecimento em garrafa até 2028. 

ENOLOGIA: Jorge Rosa Santos e António Figueiredo. 

VITICULTURA: José Ribeiro Corrêa.

Colheita: 2020 | Região: Lisboa | Variedades: Sauvignon Blanc | Álcool: 13% | Acidez Total: 6,2g/l | pH: 3,41 | Açúcares Residuais: 2,1g/l 

 
Capacidade: 750ml | Garrafas/Caixa: 6 | Caixas/Fiada: 7 | Fiadas/Palete: 12 | Caixas/Palete: 84 | EAN Garrafa: 5600287104177 | EAN Caixa: 15600287104174 

 


