Em redor da vila de Almendra, no concelho de Vila Nova de Foz Côa,
situam-se as nossas Quintas. No Douro Superior, em plena confluência de
três ícones do património natural e histórico de Portugal e do mundo: Parque
Arqueológico do Vale do Côa, Parque Natural do Douro Internacional e Região
Demarcada dos Vinhos do Douro e Porto.
Desde o Séc. XVII que a nossa família produz amêndoa, azeite e vinho nestas
terras, povoadas desde a pré-história, onde os Romanos já no Séc. II AC
faziam vinho em lagar, e onde a partir do Séc. VII os Árabes implementaram as
culturas do azeite e da amêndoa.
Os solos, muito pobres e de origem xistosa, com elevados declives,
conjugados

com

a

rusticidade

do

clima,

caracterizado

por

elevadas

amplitudes térmicas e uma reduzida pluviosidade desenharam ao longo dos
séculos, as culturas que se tornaram tradicionais na nossa região.

REGIÃO

DOURO SUPERIOR

Vinha
do Bispado

T

NOTAS TÉCNICAS

VINIFICAÇÃO

Foram vinifcadas na nossa adega da Quinta

Na

das

moderna

Marvalhas,

coração do

em

Douro

Seleccionámos
brancas,

plantadas
do

Rabigato,

Viosinho

no

Superior.

um

Quinta

Almendra,
de

uvas

maioritariamente
e

Adega,

com

a

mais

tecnologia e controlo total de

das

se encontravam em

na

as

castas

Moscatel Galego

Branco.

uvas

perfeitas

foram

condições,

vinificadas

DENOMINAÇÃO: DOC DOURO

com

desengace total, seguido de esmagamento

LOTE: VBB19 (55% Rabigato, 40% Viosinho

suave

e 5% Moscatel Galego Branco)

e

maceração

pelicular

durante

cerca de 12h. Após este período sobre
atmosfera inerte fez-se a prensagem em

COLHEITA

prensa

O ano 2019 foi caraterizado como um ano

um período de clarificação do mosto, de 24

seco,

a 48h em função da casta e do estado de

com

quente

COLHEITA: 2019

temperatura, eliminámos cachos que não

lote

Bispado,

nossa

e

um
um

Inverno

Verão

frio,

ameno,

Primavera
fora

alguns

pneumática,

maturação.

A

seguindo-se

fermentação

VINHAS: Quinta do Bispado, no Douro Superior

então
ESTÁGIO: Cubas de Aço Inox

alcoólica

decorreu durante 15 dias, a temperaturas

ÁLCOOL: 13,0%

entre os 12 e 16º. Os vinhos estagiaram em

ACIDEZ TOTAL: 6,60 g/L (ácido tartárico)

Estas condições permitiram a obtenção de

aço

ACIDEZ VOLÁTIL: 0,30 g/L (ácido acético)

uvas

engarrafamento em Março de 2020.

picos pontuais de temperaturas altas.

teores

com

grande

alcoólicos

expressão
equilibrados,

vinhos de muito boa qualidade.

aromática

e

inox

sobre

borra

fina

até

ao

pH: 3,22
SO2 Livre: 25 mg/L

originando

NOTAS DE PROVA

SO2 Total: 116 mg/L

Equilibrado,

AÇUCAR RESIDUAL: 3,50 g/L

deliciosos
final

mineral
aromas

e
a

refrescante,
pêssego

e

com
maçã,

ENGARRAFAMENTO: MAR 2020

longo e crocante. Este vinho é um

branco

ideal

para

acompanhar:

peixe,

marisco, carnes brancas e saladas.
Servir ligeiramente fresco, entre os 11-12°.

EAN: 5606710565140
SCC 14 (Cx 6): 15606710565147
SCC 14 (Cx12): 15606710565109
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VINHA
DO BISPADO

VINIFICAÇÃO

Foram vinificadas na nossa Adega da

Na

Quinta das Marvalhas, em Almendra,

moderna tecnologia e controlo de

em pleno coração do Douro Superior.

temperatura,

Seleccionámos uvas da casta Touriga

que

Nacional, produzidas na Quinta do

perfeitas

Bispado.

foram

O ano 2019 foi caraterizado como um
ano seco, com um Inverno frio,
Primavera quente e um Verão ameno,
alguns

picos

pontuais

de

temperaturas altas. Estas condições
permitiram a obtenção de uvas com
grande expressão aromática e teores
alcoólicos

não

total,

COLHEITA

fora

nossa

equilibrados,

originando

vinhos de muito boa qualidade.

Adega,

com

a

eliminámos
se

mais
cachos

encontravam

condições;

as

COLHEITA: 2019
DENOMINAÇÃO: DOC DOURO

em
uvas

LOTE: VBR19 (Touriga Nacional)

vinificadas com desengace
seguido

suave
durante

e

de

esmagamento

maceração
cerca

de

pelicular

12h.

Após

prensagem, em prensa pneumática,
seguiu-se

então

um

período de

VINHAS: Quinta do Bispado, no Douro
Superior
ESTÁGIO: Cubas de Aço Inox
ÁLCOOL: 14,00%

clarificação do mosto.

ACIDEZ TOTAL: 5,50 g/L (ácido tartárico)

A fermentação alcoólica decorreu

ACIDEZ VOLÁTIL: 0,30 g/L (ácido acético)

durante

pH: 3,39

15 dias, a temperaturas

entre os 12 e 16º. Os vinhos

SO2 Livre: 20 mg/L

estagiaram em aço inox sobre borra

SO2 Total: 69 mg/L

fina até

AÇUCAR RESIDUAL: 4,40 g/L

ao

engarrafamento

em

Fevereiro de 2020.

ENGARRAFAMENTO: FEV 2020

NOTAS DE PROVA
Equilibrado, mineral e refrescante com

EAN: 5606710566130

aromas a frutos vermelhos, longo e

SCC 14 (Cx 6): 15606710566137

fresco. ideal como aperitivo, também

SCC 14 (Cx12):

acompanha saladas e pratos ligeiros.
Servir entre 7 e 11ºC.
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VINHA
DO BISPADO

Tinto 2019

UVAS

VINIFICAÇÃO

Foram vinificadas na nossa adega

Na nossa Adega, com a mais moderna

COLHEITA: 2019

da

tecnologia

DENOMINAÇÃO: DOC DOURO

Quinta

Almendra,
Superior.

das
no

Marvalhas,

coração

Seleccionámos

do

em

NOTAS TÉCNICAS
e

controlo

total

de

Douro

temperatura, eliminámos cachos que

das

não se encontravam em perfeitas

uvas

castas Tinta Roriz, Touriga Franca e

condições;

Touriga

esmagamento suave e choque térmico,

LOTE: VUT19 (40% Touriga
Nacional, 30% Tinta Roriz e 30% Touriga
Franca)

nossas quintas.

seguindo-se então um período de

Usámos as três castas procurando

maceração pré-fermentativa a frio em

VINHAS: Quinta do Bispado, no Douro

reunir os taninos firmes da Tinta Roriz,

lagar por cerca de 12 a 24h, após o

as notas de esteva e os taninos suaves

que as massas foram transferidas para

da Touriga Franca, e os aromas de

cubas de fermentação largas e baixas,

frutos pretos e silvestres, com notas

maceração por 8 dias a 22ªC.

Nacional,

produzidas

nas

desengace

total,

florais e frescas muito marcadas da
Touriga Nacional.

No nariz, muito fresco e elegante com

O ano 2019 foi caraterizado como um ano
seco, com um Inverno frio, Primavera
quente e um Verão ameno, fora alguns

notas de frutos silvestres e cerejas
pretas.

Na

boca

Estas condições permitiram a obtenção

mediterrânica.

de uvas com grande expressão aromática

Servir entre 15 e 16ºC.

teores

originando
qualidade.

alcoólicos
vinhos

de

equilibrados,
muito

boa

e

Este vinho acompanha carnes, queijos
e

e

equilibrado

agradável de beber.

picos pontuais de temperaturas altas.

pratos

ESTÁGIO: 40% em barricas de
carvalho francês, durante 8 meses,
e o restante em Cubas de Aço Inox.
ÁLCOOL : 13,00 %

NOTAS DE PROVA

COLHEITA

Superior

tradicionais

da

cozinha

ACIDEZ TOTAL: 6,10 g/L (ácido tartárico)
ACIDEZ VOLÁTIL: 0,40 g/L (ácido acético)
pH: 3,56
SO2 Livre: 19 mg/L 2
SO2 Total: 50 mg/L 2
AÇUCAR RESIDUAL: 3,5 g/L
ENGARRAFAMENTO: Junho de 2020
EAN : 560 671 055 813 5
SCC 14 (Cases of 6) : 156 067 105 581 32
SCC 14 (Cases of 12): 156 067 105 581 01

T

Marvalhas, em Almendra, em pleno coração
do

Douro

Superior.

Seleccionámos

uvas

produzidas em vinhas muito velhas do Douro
Superior das castas Códega do Larinho,
Rabigato e Viosinho.

NOTAS TÉCNICAS

VINIFICAÇÃO
Na nossa Adega, com a mais moderna tecnologia
e controlo total de temperatura, eliminámos
cachos que não se encontravam em perfeitas
condições, as uvas foram vinificadas com
desengace total, seguido de esmagamento
suave e maceração pelicular durante cerca de

COLHEITA

12h. Após este período sobre atmosfera inerte

O ano de 2018 foi caracterizado por um

fez-se a prensagem em prensa pneumática,

Inverno frio e seco, seguido por uma

seguindo-se então um período de clarificação do

Primavera com precipitação anormalmente

mosto, de 24 a 48h em função da casta e do

abundante, que se prolongou até meados de

estado de maturação. A fermentação alcoólica

Julho,

decorreu a temperatura controlada entre 12 e

e

rematado

com

um

Verão

extremamente seco e quente, com picos de
temperatura elevada.

14ºC.

Estas condições provocaram maturações muito

NOTAS DE PROVA

longas, beneficiando as castas temporãs.

Fruta,

O controlo diário de maturação na vinha

por um ligeiro estágio em madeira são

revelou-se um instrumento essencial para a

as

obtenção de vinhos aromáticos e com acidez

Aromas com notas de pêssego e final longo

equilibrada.

e mineral.
Este

frescura,

principais

vinho

equilíbrio

caracteristicas

é

um

branco

complexadas
deste

ideal

vinho.

para

acompanhar peixes, mariscos, carnes brancas e
saladas. Servir ligeiramente fresco, entre os 11 e
os 12°C.

COLHEITA: 2018
DENOMINAÇÃO: DOC DOURO
LOTE: QBRVB18 (Códega do Larinho,
Rabigato e Viosinho)
VINHAS: Quinta do Bispado no Douro Superior

ESTÁGIO: 6 Meses barricas de carvalho
Françês (50%) e Aço Inox (50%)

ÁLCOOL: 12,30%
ACIDEZ TOTAL: 5,70 g/L (ácido tartárico)
ACIDEZ VOLÁTIL: 0,20 g/L (ácido acético)
pH: 3,21
SO2 Livre: 25 mg/L
SO2 Total: 100 mg/L
AÇUCAR RESIDUAL: 3,4 g/L
ENGARRAFAMENTO: Setembro 2019
EAN: 560 671 056 114 2
SCC 14 (Cx 6): 156 067 105 611 49
SCC 14 (Cx12): 156 067 105 611 01
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VINHA
DO BISPADO

T

VINIFICAÇÃO

Foram vinificadas na nossa adega da Quinta

Na

das Marvalhas, em Almendra, no coração

moderna

do Douro Superior. Seleccionámos uvas das

temperatura, eliminámos cachos que não

castas Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga

se encontravam em

Nacional, produzidas nas nossas quintas.

desengace total, esmagamento

Usámos as três castas procurando reunir

choque

os taninos firmes da Tinta Roriz, as notas de

período de maceração pré-fermentativa

esteva e os taninos suaves da Touriga Franca,

frio em lagar por cerca de 12 a 24h,

e os aromas de frutos pretos e silvestres,

após o que as massas foram transferidas

com notas florais e frescas muito marcadas

para

da Touriga nacional.

baixas, maceração por 8 dias a 22ªC.

COLHEITA

NOTAS DE PROVA

O ano de 2016 foi caracterizado por um

No nariz, muito fresco e elegante com notas de

ÁLCOOL: 14,00%

Inverno frio e seco, seguido por uma Primavera

frutos silvestres e cerejas pretas em equilíbrio

ACIDEZ TOTAL: 5,70 g/L (ácido tartárico)

com

com sedutoras nuances de “liquorice”, sendo

ACIDEZ VOLÁTIL: 0,50 g/L (ácido acético)

abundante, que se prolongou até finais de

o aroma complexado pelas discretas notas de

pH: 3,57

Junho,

Verão

madeira. Na boca é muito concentrado, quente,

SO2 Livre: 25 mg/L

extremamente seco e quente, com picos de

com taninos firmes e textura suave, final muito

SO2 Total: 66 mg/L

temperatura

intenso e persistente a mostrar com força

AÇUCAR RESIDUAL: 3,2 g/L

nossa

NOTAS TÉCNICAS
Adega,

com

a

mais

tecnologia e controlo total de

térmico,

cubas

de

perfeitas

condições,
suave

DENOMINAÇÃO: DOC DOURO

e

seguindo-se então um

fermentação

COLHEITA: 2016

a

LOTE: VBRT16 (45% Touriga Nacional, 35% Touriga
Franca e 20% de Tinta Roriz)
VINHAS: Quinta do Bispado no Douro Superior

largas e
ESTÁGIO: 8 meses em Barricas de Carvalho
Francês e Americano

uma
e

provocaram

precipitação
rematado
elevada.
maturações

anormalmente

com

um

Estas
muito

condições
longas,

a pujança dos vinhos do Douro Superior.

ENGARRAFAMENTO: Maio 2019

beneficiando as castas temporãs. O controlo

Este vinho acompanha carnes, Queijos e

EAN: 5606710560114

diário de maturação na vinha revelou-se um

cozinha mediterrânica em geral.

SCC 14 (Cx 6): 15606710560111

instrumento essencial para a obtenção de
vinhos aromáticos e com acidez equilibrada.

SCC 14 (Cx12): 15606710560128

+351 279 718 010 • FAX: +351 279 718 011 • EMAIL: SALES@CARM.PT • WWW.CARM.P
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Azeite
QUINTA DO
BISPADO RESERVA
AGRICULTURA

A zona de produção dos azeites CARM, situa-

(DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA)

se em pleno coração do Alto Douro,

A CARM foi uma das pioneiras da

no Douro Superior, berço das melhores

Olivicultura Biológica em Portugal, onde

vinhas de letra “A” para Vinho do Porto,

todo o ciclo de produção e o seu

onde desde o séc. II AC existem sinais

seguimento é controlado e certificado

NOTAS TÉCNICAS

Romanos

por

0, 2 % < Acidez Máxima< 0,3%
Índice de Peróxidos (meq02/kg) < 10
Ceras (mg/kg) < 250
K232 < 2,00
K270 < 0,20
? K < 0,01

desta

cultura,

seguida

pelos

uma

BIOLÓGICA

entidade

em

DOP

NOTAS DE PROVA
Este azeite tem um maravilhoso
aroma fresco com notas a maçã,
tomate, alcachofra e amêndoa. O
sabor é muito elegante com um longo
final a frutos secos.

ORIGEM

acreditada

Árabes entre os séc. VII e XI.

oficilamente – a Sativa – obedecendo

É nesta zona, mais especificamente em

também aos rigorosos procedimentos

redor da aldeia de Almendra, onde a CARM

NOP

tem os seus olivais, que se situa uma das

Switzerland.

zonas

aptidões

Todas as quintas que dão origem à

naturais para a olivicultura de excelência,

azeitona para a obtenção deste azeite

graças à natureza dos solos xistosos muito

encontram-se dentro da DOP para azeites

pobres, às exposições dos olivais e ao clima

de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde a

seco, caracterizado

por diferenças de

AOTAD superintende e controla toda a

temperatura notáveis entre o Verão e o

certificação dos azeites de acordo com

Inverno.

as normas CEE por painel de provadores

A Quinta do Bispado situa-se no sopé do

certificado.

de

Portugal

com

mais

Monte de Calábria. Data do séc. XII o
primeiro Bispado atribuido nesta localidade.
O olival da quinta tem uma área de 27h, a
altitude entre os 125 e os 170m.
As

variedades

cultivadas

Negrinha e Verdeal.

são

USDA

certificados

pela

IMO

APANHA E EXTRACÇÃO
A apanha da azeitona é feita manualmente
em olivais com inclinações acentuadas e por
vibração mecânica nos restantes, sendo a

Madural,

colheita entre fim de Outubro e meados de
Dezembro.
A extracção é feita a frio em contínuo –
moinho de pedras tradicional e/ou decanter
ecológico de duas fases.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade/porção 13 ml (1 colher
de sopa)
Valor Energético: 108 Kcal = Kj
Carboidratos:
0g
Proteínas
0g
Gorduras totais
12g
Saturadas
1,9g
Trans
0g
Monoinsaturadas
9,3g
Polininsaturadas
0,8g

5%
0%
0%
22%

Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

0%
0%
0%

0mg
0g
0g

(*) % Valores Diários de referência com
numa dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj.
Os seus valores diários podem ser
maiores ou menores, dependendo das
suas necessidades energéticas.

www.carm.pt
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UVAS

VINIFICAÇÃO

Foram vinificadas na nossa adega da

Na nossa Adega, com a mais moderna

Quinta das Marvalhas, em Almendra,

tecnologia

em pleno coração do Douro Superior.

temperatura, eliminámos cachos que

Seleccionámos

não

uvas

produzidas

em

se

e

controlo

encontravam

total

em

de

perfeitas

vinhas muito velhas do Douro Superior

condições, as uvas foram vinificadas c

das

om

castas,

Rabigato,

Viosinho

e

Moscatel Galego Branco

desengace

esmagamento

total,
suave

seguido
e

de

maceração

pelicular durante cerca de 12h. Após
COLHEITA

este período sobre atmosfera inerte

O ano 2019 foi caraterizado como um ano

fez-se

seco, com um Inverno frio, Primavera

pneumática,

quente e um Verão ameno, fora alguns

período de clarificação do mosto, de

picos pontuais de temperaturas altas.

24 a 48h em função da casta e do

Estas condições permitiram a obtenção de

estado de maturação. A fermentação

uvas com grande expressão aromática e

alcoólica

teores alcoólicos equilibrados, originando

meses, a temperaturas entre os 12 e

vinhos de muito boa qualidade.

16º. Os vinhos estagiaram em aço inox

a

prensagem

em

prensa

seguindo-se então

decorreu

durante

vários

em Março de 2020.

freco

e

mineral,

com

deliciosos aromas a pêssego e maçã,
final longo e crocante. Este vinho
bem

DENOMINAÇÃO: DOC DOURO
LOTE: VUB19 (55% Rabigato, 40%
Viosinho e 5% Moscatel Galego Branco)
VINHAS: Quinta da Urze
ESTÁGIO: Cubas de Aço Inox
ÁLCOOL: 13,0 %
ACIDEZ TOTAL: 6,60 g/L (ácido tartárico)
ACIDEZ VOLÁTIL: 0,30 g/L (ácido acético)
pH: 3,22
SO2 Livre: 25 mg/L
SO2 Total: 116 mg/L
AÇUCAR RESIDUAL: 3,50 g/L

NOTAS DE PROVA

acompanha

COLHEITA: 2019

um

sobre borra fina até ao engarrafamento

Equilibrado,

NOTAS TÉCNICAS

peixes,

refeições ligeiras.

saladas

e

ENGARRAFAMENTO: Março 2020
EAN: 560 671 054 513 5
SCC 14 (Cx 6): 156 067 105 451 32
SCC 14 (Cx12): 156 067 105 451 01

Servir entre 7 e 10ºC.

VINHADAURZEBRANCO

&$50&$6$$*5Ì&2/$52%25('20$'(,5$58$'$&$/É%5$$/0(1'5$32578*$/7(/)$;(0$,/6$/(6#&$5037:::&$5037

UVAS
)RUDP YLQLILFDGDV QD QRVVD $GHJD GD

$SyV HVWH SHUtRGR VREUH DWPRVIHUD

NOTAS TÉCNICAS

4XLQWDGDV0DUYDOKDVHP$OPHQGUDHP

LQHUWH IH]VH D SUHQVDJHP HP SUHQVD

&2/+(,7$

SOHQR FRUDomR GR 'RXUR 6XSHULRU

SQHXPiWLFD VHJXLQGRVH HQWmR XP

6HOHFFLRQiPRV XYDV 7RXULJD 1DFLRQDO

SHUtRGRGHFODULILFDomRGRPRVWRGH

SURGX]LGDVQD4XLQWDGD8U]H

D K HP IXQomR GD FDVWD H GR HVWDGR
GHPDWXUDomR$IHUPHQWDomRDOFRyOLFD

COLHEITA
2 DQR  IRL FDUDWHUL]DGR FRPR XP
DQR VHFR FRP XP ,QYHUQR IULR
3ULPDYHUD TXHQWH H XP 9HUmR DPHQR
IRUD

DOJXQV

SLFRV

SRQWXDLV

GH

WHPSHUDWXUDV DOWDV (VWDV FRQGLo}HV

WHPSHUDWXUDV HQWUH RV  H  2V
YLQKRV HVWDJLDUDP HP DoR LQR[ VREUH
ERUUD ILQD DWp DR HQJDUUDIDPHQWR HP

(TXLOLEUDGRPLQHUDOHUHIUHVFDQWHFRP

YLQKRVGHPXLWRERDTXDOLGDGH

1D

QRVVD

DURPDV D IUXWRV YHUPHOKRV ORQJR
IUHVFR

H

FURFDQWH

(VWH

YLQKR

DFRPSDQKD VDODGDV SHL[HV PDULVFRV H

VINIFICAÇÃO
$GHJD

FRP

D

PDLV

PRGHUQD WHFQRORJLD H FRQWUROR WRWDO
GHWHPSHUDWXUDHOLPLQiPRVFDFKRVTXH
QmR VH HQFRQWUDYDP HP SHUIHLWDV
FRQGLo}HV DV XYDV IRUDP YLQLILFDGDV
FRP GHVHQJDFH WRWDO VHJXLGR GH
HVPDJDPHQWR

VXDYH

H

PDFHUDomR

(67É*,2&XEDVGH$oR,QR[

É/&22/,00%

JUDQGH H[SUHVVmR DURPiWLFD H WHRUHV
RULJLQDQGR

9,1+$64XLQWDGD8U]H

)HYHUHLURGH
NOTAS DE PROVA

HTXLOLEUDGRV

/27(9857RXULJD1DFLRQDO

GHFRUUHX GXUDQWH YiULRV PHVHV D

SHUPLWLUDP D REWHQomR GH XYDV FRP
DOFRyOLFRV

'(120,1$d®2'2&'2852

SUDWRV

OLJHLURV

PHGLWHUUkQLFD
6HUYLUHQWUHH&

GD

FR]LQKD

ACIDEZ TOTAL: 5,50 g/L (ácido tartárico)
ACIDEZ VOLÁTIL: 0,30g/L (ácido acético)
pH: 3,39
SO2 Livre: 20 mg/L
SO2 Total: 69 mg/L
AÇUCAR RESIDUAL: 4.40 g/L
ENGARRAFAMENTO: Fevereiro 2020
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SHOLFXODUGXUDQWHFHUFDGHK

VINHA DA URZE
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UVAS

VINIFICAÇÃO

Foram vinificadas na nossa Adega da

Na nossa Adega, com a mais moderna

Quinta das Marvalhas, em Almendra,

tecnologia

no

coração

do

e

controlo

total

Superior.

temperatura, eliminámos cachos que
não se encontravam em perfeitas

Roriz,

condições,

Franca

e

Touriga

desengace

total,

Nacional, produzidas nas nossas quintas.

esmagamento suave e choque térmico,

Usámos

as

três

castas

COLHEITA: 2019

de

Seleccionámos uvas das castas Tinta
Touriga

Douro

NOTAS TÉCNICAS

DENOMINAÇÃO : DOC DOURO
LOTE: VUT19 (45% Touriga Franca,
30% Tinta Roriz e 25% Touriga Nacional)

procurando

seguindo-se então um período de

reunir os taninos firmes da Tinta Roriz,

maceração pré-fermentativa a frio em

as notas de esteva e os taninos suaves

lagar por cerca de 12 a 24h, após o

VINHAS: Quinta da Urze no Douro

da Touriga Franca, e os aromas de

que as massas foram trans-feridas para

Superior

frutos pretos e silvestres, com notas

cubas de fermentação largas e baixas;

florais e frescas muito marcadas da

maceração por 8 dias a 22ªC.

ESTÁGIO: 8 Meses em Barricas usadas

NOTAS DE PROVA

Cubas de Aço Inox

de Carvalho Francês e o restante em

Touriga Nacional.
COLHEITA

No nariz, muito fresco e elegante com

O ano 2019 foi caraterizado como um ano

notas de frutos silvestres e cerejas

ÁLCOOL: 13,00%
ACIDEZ TOTAL: 6,10 g/L(ácido tartárico)

seco, com um Inverno frio, Primavera

pretas.

quente e um Verão ameno, fora alguns

agradável de beber.

ACIDEZ VOLÁTIL: 0,40 g/L (ácido acético)

picos pontuais de temperaturas altas.

Este vinho acompanha carnes, queijos

pH: 3,56

Estas condições permitiram a obtenção

e, em geral, cozinha mediterrânica.

SO2 Livre: 19 mg/L

de uvas com grande expressão aromática

Servir entre 15 e 16ºC.

SO2 Total: 50 mg/L

e

teores

originando

alcoólicos
vinhos

de

Na

boca

equilibrado

e

equilibrados,

AÇUCAR RESIDUAL: 3,50 g/L

muito

ENGARRAFAMENTO : Junho de 2020

boa

qualidade.
EAN: 560 671 054 511 1
SCC 14 (Cx 6): 156 067 105 451 18
SCC 14 (Cx 12): 156 067 105 451 25

VINHADAURZETINTO

0
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UVAS

prensagem em prensa pneumática,

Foram vinificadas na nossa adega da

seguindo-se então um período de

Quinta das Marvalhas, em Almendra,

clarificação do mosto, de 24 a 48h em

em pleno coração do Douro Superior.

função da casta e do estado de

Seleccionámos uvas produzidas em

maturação. A fermentação alcoólica

NOTAS TÉCNICAS

vinhas muito velhas do Douro Superior

decorreu durante vários meses, a

COLHEITA: 2018

das castas, Rabigato, Viosinho e Codega

temperaturas entre os 12 e 16º. Os

DENOMINAÇÃO: DOC DOURO

do Larinho

vinhos estagiaram em aço inox sobre

COLHEITA

borra fina até ao engarrafamento em

LOTE: VUBR18 (Códega do

Setembro de 2017.

Larinho, Rabigato e Viosinho)

O ano de 2018 foi caracterizado por um
Inverno frio e seco, seguido por uma

NOTAS DE PROVA

Primavera

com

No

anormalmente

abundante,

precipitação

esta

VINHAS: Quinta da Urze
colheita

de

2016

se

permitiu a obtenção de um vinho

prolongou até meados de Julho, e

muito fresco, com fruta cítrica e

ESTÁGIO: Em aço inox e barricas,

rematado com um Verão extremamente

pêssego, em harmonia com ligeiras

battonage 5 meses.

seco

notas

e

quente,

que

nariz,

com

picos

de

tostadas

provenientes

do

temperatura elevada.

estágio. O volume de boca surpreende

ÁLCOOL: 12.3%

Estas condições provocaram maturações

num vinho como este, com final muito

ACIDEZ TOTAL: 5.70 g/L ácido tartárico)

muito longas, beneficiando as castas

longo e fresco.

ACIDEZ VOLÁTIL: 0.20 g/L (ácido acético)

temporãs.

É ideal para acompanhar todo o tipo

pH: 3.21

O

maturação

controlo

na

diário

vinha

de

revelou-se

de peixe, marisco, carnes brancas e

SO2 Livre: 25 mg/L

vegetais.

SO2Total: 100 mg/L

obtenção de vinhos aromáticos e com

Servir ligeiramente fresco, entre os 8

AÇUCAR RESIDUAL: 3.4 g/L

acidez equilibrada.

e 12º.

ENGARRAFAMENTO: Setembro 2019

um

instrumento

essencial

para

a

EAN: 560 671 056 413 6

VINIFICAÇÃO
Na nossa adega, com a mais moderna
tecnologia

e

temperatura,
não

se

controlo

de

SCC 14 (Cx 12): 156 067 105 641 26

eliminámos cachos que

encontravam

condições;

total

SCC 14 (Cx6):156 067 105 641 33

após

em

perfeitas

desengace

total,

esmagamento suave e inerte, fez-se a

HADVINHA
AU
RZERERESERV
SERVABRDA
NCO201O
0
VIVNINHA
URZE
AA
BRANC
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UVAS

VINIFICAÇÃO

Foram vinificadas na nossa adega da

Na

nossa

adega,

Quinta das Marvalhas, em Almendra, no

moderna tecnologia

coração

total

do

Douro

Superior.

cachos que não

Roriz,

em

Franca

e

Touriga

se

a

e

de temperatura,

Seleccionámos uvas das castas Tinta
Touriga

com

mais

controlo

COLHEITA: 2016

eliminámos

encontra

perfeitas

NOTAS TÉCNICAS

vam

DENOMINAÇÃO: DOC DOURO

condições,

Nacional, produzidas nas nossas quintas,

desengace

total, esmagamento

LOTE: VURT16 (45% Touriga Nacional,

procuramos reunir os taninos firmes da

suave e choque térmico, seguindo-se

35% Touriga Franca e 20% de Tinta

Tinta Roriz, as notas de esteva e os

então

Roriz)

taninos suaves da Touriga Franca, e os

pré-fermentativa a frio em lagar por

aromas de frutos pretos e silvestres,

cerca de 12 a 24h, após o que as

com notas florais e frescas muito

massas foram transferidas para cubas
de

marcadas da Touriga Nacional.

O ano de 2016 foi caracterizado por um
inverno frio e seco, seguido por uma
com

uma

precipitação

anormalmente

abundante,

prolongou

finais

até

de

que

se

junho,

e

rematado com um verão extremamente
seco

e

período

fermentação

de maceração

largas

e

baixas,

maceração por 8 dias a 22ªC.

COLHEITA

primavera

um

quente,

com

picos

de

temperatura elevada. Estas condições
provocaram maturações muito longas,
beneficiando as castas temporãs. O
controlo diário de maturação na vinha
revelou-se um instrumento essencial
para a obtenção de vinhos aromáticos e
com acidez equilibrada.

No nariz, muito fresco e elegante
de

cerejas pretas
sedutoras

frutos
em

nuances

silvestres

equilíbrio
de

e

com

“liquorice”,

sendo o aroma complexado

ESTÁGIO: 8 meses em Barricas de
Carvalho Francês e Americano

NOTAS DE PROVA
com notas

VINHAS: Quintas da Urze no Douro
Superior

pelas

discretas notas de madeira. Na boca
é muito concentrado, quente, com
taninos firmes e textura suave, final
muito intenso e persistente a mostrar
com força a pujança dos vinhos do
Douro Superior. Este vinho acompanha

ÁLCOOL: 14,0 %
ACIDEZ TOTAL: 5,70 g/L(ácido tartárico)
ACIDEZ VOLÁTIL: 0,50 g/L (ácido acético)
pH: 3,57
SO2 Livre: 25 mg/L
SO2 Total: 66 mg/L
AÇUCAR RESIDUAL: 3,2 g/L
ENGARRAFAMENTO: Junho 2019
EAN: 560 671 056 211 8
SCC 14 (Cx 6): 156 067 105 621 15
SCC 14 (Cx12): 156 067 105 621 08

carnes, queijos e pratos de cozinha
mediterrânica em geral.
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UVAS

VINIFICAÇÃO

Foram vinificadas na nossa adega da

Na

Quinta das Marvalhas, em Almendra,

moderna tecnologia e controlo total

no coração do Douro Superior. Selec-

de temper-atura,

cionámos uvas das castas Tinta Roriz,

que

Touriga Franca e Touriga Nacional, pro-

perfeitas condições, desengace total,

LOTE: VUGRT15 (75% Touriga Nacional,

duzidas na Quinta da Urze.

esmagamento suave e choque térmico,

15% Touriga Franca e 10% Tinta Roriz)

nossa

não

NOTAS TÉCNICAS
Adega,

se

com

a

mais

eliminámos cachos

encontra

vam

COLHEITA: 2015
DENOMINAÇÃO: DOC DOURO

em

seguindo-se então um período

de

maceração pré- fermenta-tiva a frio

VINHAS: Quintas da Urze no Douro

O ano 2015 foi caraterizado como um

em lagar por cerca de 12 a 24h, após

Superior

ano seco, com um Inverno frio, uma

o que as massas foram trans-feridas

Primavera quente e um Verão ameno.

para cubas de fermentação lar-gas e

ESTÁGIO: em Barricas de Carvalho

Exceptuando alguns picos pontuais de

baixas, maceração por 8 dias a 22ªC.

Francês e Americano por 12 Meses.

permitiram a obtenção de uvas com

NOTAS DE PROVA

ÁLCOOL: 14,10%

grande expressão aromática e teores

Nariz, muito fresco e intenso com

ACIDEZ TOTAL: 5,80 g/L(ácido tartárico)

alcoólicos

notas de frutos pretos silvestres e

ACIDEZ VOLÁTIL: 0,40 g/L (ácido acético)

vinhos de óptima qualidade.

cerejas

pH: 3,58

Estamos na presença de uma colheita

sedutoras

excepcional no Douro Superior.

sendo o aroma complexado

COLHEITA

temperaturas altas, estas condições

equilibrados,

originando

pretas

em

nuances

equilíbrio
de

com

“Liquorice”,
pelas

SO2 Livre: 24 mg/L
SO2 Total: 84 mg/L

notas da madeira. Na boca é muito

AÇUCAR RESIDUAL: 0.60 g/L

concentrado, quente, com

ENGARRAFAMENTO: Outubro de 2018

taninos

firmes e textura suave, final muito

EAN: 560 671 056 310 8

intenso e persistente a mostrar com

SCC 14 (Cx 6): 156 067 105 631 05

força a pujança dos vinhos do Douro

SCC 14 (Cx 12):

Superior.

Este

carnes,

Queijos

vinho

acompanha
e

cozinha

mediterrânica em geral.
Servir entre 15 e 16ºC.

VINHADAURZEGRANDERESERVA

QUINTADAURZEAZEITES
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ORIGEM

AGRICULTURA BIOLÓGICA EM DENOM-

NOTAS DE PROVA

A zona de produção dos azeites CARM,

INAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA - DOP

Frutado e fresco quer no nariz, quer na

situa-se em pleno coração do Alto

A CARM foi uma das pioneiras da Olivi-

boca. Forte aroma de azeitona fresca,

Douro, no Douro Superior, berço das

cultura ciclo de produção e o seu segui-

maçã e tomate com um final de boca

melhores vinhas de letra “A” para Vin-

mento é controlado e certificado por

com nuances acentuadas de frutos se-

ho do Porto, onde desde o Séc. II AC

uma entidade acreditada oficialmente

cos, pimenta e elegante amargor.

existem sinais Romanos desta cultura,

– Sativa.

seguida pelos Árabes entre os Séc. VII

Todas as quintas que dão origem à azei-

NOTAS TÉCNICAS

e XI.

tona para DOP para azeites de Trás-

0,1% < Acidez Máxima < 0,2%

É nesta zona, mais especificamente

os-Montes e Alto Douro, onde a AOTAD

Índice de Peróxidos (meq02/kg) < 10

em redor da vila de Almendra onde a

superintende e controla toda a certifi-

Ceras (mg/kg) < 250

CARM tem os seus olivais, que se situa

cação dos azeites de

K232 < 2,00

uma das zonas de Portugal com mais

acordo com as normas CEE por painel

K270 < 0,20

aptidões naturais para a olivicultura de

de provadores certificado.

? K < 0,01
INFORMAÇÃO NUTRITIONAL

excelência, graças à natureza dos solos
xistosos muito pobres, às exposições

APANHA E EXTRACÇÃO

Quantidade/porção 13 ml ( 1 colher de sopa) %VD (*)

dos olivais e ao clima seco, caracteriza-

A apanha da azeitona é feita manual-

Valor Energético

do diferenças de tempera tura notáveis

mente em olivais com inclinações acen-

Carboidratos

0g

0%

entre o Verão e o Inverno. Os olivais sit-

tuadas e por vibração mecânica nos

Proteínas

0g

0%

uam-se a altitudes entre os 150 e os 450

restantes, sendo a colheita entre início

mt acima do nível do mar.

de Novembro e meados de Dezembro.

Gorduras trans

Para o azeite CARM Grande Escolha se-

A extracção é feita a frio em contínuo

Gorduras monoinsaturadas

9,3 g

17%

leccioná mos as melhores azeitonas das

– moinho de pedras tradicional e / ou

Gorduras polininsaturadas

0,8 g

1.5%

variedades Madural, Negrinha e Verdeal

decanter ecológico de duas fases.

Colesterol

0 mg

0%

Fibra alimentar

0g

0%

Sódio

0g

0%

nas nossas Quintas.

108 kcal = 454 kj 5%

Gorduras totais
Gorduras saturadas

12g das quais: 22%
1,9g
0g

3.5%
-

(*) % Valores Diários de referência com numa dieta de
2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Os seus valores diários podem
ser maiores ou menores,depenendo das suas necessidades energéticas

QUINTADAURZEAZEITEVIRGEMEXTRA

