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VINHO LICOROSO | LIQUEUR WINE BASTARDINHO DE AZEITÃO 

 

 
 

 
Vinificação:  Um vinho raro, único no aroma e no paladar, 
produzido há trinta anos a partir da casta vermelha 
Bastardo. Este vinho provém das vinhas a sul do rio Tejo, 
que foram abandonadas pela empresa em 1983. Desde 
então, o Bastardinho deixou de ser produzido. Passados 
30 anos, porém, a empresa pensa em plantar novamente 
a variedade Bastardo. A fermentação foi interrompida 
pela adição de conhaque, com contato total com a pele 
por 5 meses. Envelhecimento em cascos de carvalho 
usados. Não é necessário envelhecimento em garrafa 
devido ao seu estágio oxidativo. 

 
Notas de Prova:  Topázio escuro com reflexos vermelhos 
e esverdeados. Aroma a Avelãs, frutos secos, menta e 
especiarias. Paladar redondo, frutado com acidez 
equilibrada. Final Longo. 
 
 
Vai bem com…. Aperitivo ou como vinho de sobremesa. 

 
Castas: Bastardo 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Domingos Soares Franco 
 
Teor Alcoólico: 18,5% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinification: A rare wine, unique in aroma and taste, 

produced for thirty years from the red Bastardo grape 

variety. This wine comes from the vineyards south of the 

river Tejo, which were abandoned by the company in 1983. 

Since then, Bastardinho is no longer produced. After 30 

years, however, the company is thinking of planting the 

Bastardo variety again. Fermentation was interrupted by 

the addition of cognac, with total contact with the skins 

for 5 months. Aging in used oak casks. No bottle ageing is 

required due to its oxidative stage. 

 

Tasting Notes: Dark topaz with red and greenish 

reflections. Aroma of hazelnuts, dried fruits, mint and 

spices. Round, fruity palate with balanced acidity. Long 

finish. 

 

It goes well with… Aperitif or as dessert wine. 

 
Grape Varieties: Bastardo 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Domingos Soares Franco 
 
Alcohol Content: 18,5% 
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