
                       

 

VALE DAS AREIAS SAUVIGNON /ARINTO 

Vinho Regional de Lisboa Branco 2019 

 

                     

REGIÃO  

A região de Lisboa é o melhor exemplo que temos em 

Portugal, do modo como é possível revitalizar 

totalmente uma região, a partir da introdução de novos 

encepamentos de qualidade.  

Durante muito tempo dominada pelo Castelão ( João de 

Santarém ), Tinta Miúda e Camarate, a região de Lisboa 

limitava-se a ser a maior produtora de vinho mas sem 

qualidade relevante. Alguns produtores, a partir de 

meados de Noventa, começaram a plantar algumas das 

mais nobres castas nacionais e estrangeiras, 

transformando a região num caso de sucesso, em 

termos de relação Qualidade-Preço, ombreando com os 

melhores vinhos nacionais. 

 

PRODUTOR  

A Sociedade Agrícola da Labrugeira Ldª. tem as suas 

vinhas disseminadas perto da Labrugeira (Alenquer), 

sob a proteção da Serra de Montejunto, local 

privilegiado para a criação de grandes vinhos.  

A produção de vinho começou em 1955 e depois de 

2000, novas plantações e um trabalho seletivo na 

adega, permitiram atingir um patamar qualitativo, que é 

o orgulho da Família Martins, descendentes do grande 

empresário Fernando Martins.  As castas mais utilizadas 

são a Syrah, Touriga Nacional e Castelão nos tintos, e 

Sauvignon-Blanc, Arinto e Fernão Pires nos brancos.   

 

À MESA  

Aconselhável com Marisco e Peixe Grelhado. 

Deve ser servido a 10ºC. 

 

NA GARRAFEIRA  

Conservem-se as garrafas deitadas em local fresco e 

sombrio. Pronto a beber desde já, evoluirá bem na 

garrafa até cerca de 5 anos após a data de colheita. 

 

CONTACTOS  

Coordenador Comercial- Pedro Gaspar 910692340 

pedrolobogaspar@gmail.com 

Distribuição - JSWS Ldª. -968323631 

jose.julio.jsws@outlook.pt 

 

 

 

 

 

 

O VINHO  

 

Este vinho tem um blend de Sauvignon (70%) e Arinto 

(30%). As uvas foram escolhidas cacho a cacho, 

desengaçadas e esmagadas suavemente. O processo de 

fermentação decorreu em cubas de inox com controlo 

rigoroso de temperaturas. As castas foram vinificadas 

em separado e depois testou-se a combinação 

percentual mais agradável. Após a assemblage o vinho 

repousou em depósito e foi finalmente engarrafado. 

 

FORMATOS DISPONÍVEIS  

6x750ml 

 

TEOR ALCOÓLICO  

13% 

 

NOTAS DE IMPRENSA  

 

"Vinho de cor amarelo citrino com reflexos 

esverdeados, limpo e brilhante. Aroma harmonioso, 

revela delicadas notas citrinas, ligeiro tropical, toque 

vegetal e flores brancas. Saboroso, tem bom corpo e 

volume, frescura correta a conferir potencial 

gastronómico, requintado, deixa um final de boca longo 

e elegante"- 16 pontos. 

Revista Paixão pelo Vinho - "Seleção 5 Castas Brancas 

para Momentos Perfeitos" - #78 Trimestral 

 

PRÉMIOS  

 

Concours Mondial du Sauvignon 2021 

Bruxelles   - 76,50 Pontos ( equivalente a medalha de 

Bronze ) . 

Ao Vale das Areias Syrah 2010, no Concurso Nacional de 

Vinhos Engarrafados da Viniportugal 2013, foi-lhe 

atribuída a Medalha de Ouro e o Prémio de Melhor 

Vinho do Ano. 
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