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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 com características muito distintas. 

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 colhidas à mão, passaram por uma rigorosa seleção 

tanto na vinha como na adega. Após um ligeiro esmagamento e 4h de 

maceração pelicular, seguiu-se uma decantação estática durante 48h. Por sua 
vez a fermentação foi realizada em barricas usadas de carvalho francês de 

225L. Para terminar, estagiou em barrica durante 14 meses com bâtonnage 
mensal. 

COMENTÁRIO DO ENÓLOGO: Bonita cor amarela com reflexos dourados. 

Aromaticamente apresenta notas de fruta de caroço, como pêssego e 

damasco, acompanhadas de leves citrinos. As bem integradas sensações 

amanteigadas, com toque de anis e baunilha são provenientes da bâtonnage 

em barrica. A acidez é média-alta e acompanhada de impressões salgadas, 
que são bem equilibradas pelo corpo sedoso e amplo. No final temos algumas 

notas de barricas que lhe conferem firmeza e bom carácter gastronómico. 

CONSUMO: Deve ser consumido a cerca de 8-10ºC. Para ser aberto entre 
agosto de 2021 e agosto de 2028. 

ENOLOGIA: Jorge Rosa Santos e António Figueiredo. 

VITICULTURA: José Ribeiro Corrêa. 

Colheita: 2020 | Região: Lisboa | Variedades: Chardonnay | Álcool: 12,5% | Acidez Total: 5,6g/l | pH: 3,74 | Açúcares Residuais: 2,3g/l 

 
Capacidade: 750ml | Garrafas/Caixa: 6 | Caixas/Fiada: 7 | Fiadas/Palete: 12 | Caixas/Palete: 84 | EAN Garrafa: 5600287112134 | EAN Caixa: 15600287112131 

 

Prémios e Classificações Anteriores: 

• Prémio “A Escolha da Imprensa” 2020 – Revista Grandes Escolhas (2019)

 


