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MOSCATEL DE SETÚBAL BACALHÔA 2016 

 

 

 
 

 
Vinificação: Produzido 100% com a casta Moscatel 
de Setúbal de vinhas desta Denominação de Origem, 
maioritariamente localizadas na Serra da Arrábida. 
Esta localização, protegida pela serra, dos ventos 
quentes do sul, confere maturações muito lentas, 
originando uvas moscatel de setúbal com muito boa 
acidez natural e fortes aromas frutados. Após uma 
curta fermentação, parada por a adição de 
aguardente vínica seleccionada, e de um período de 
maceração pós-fermentativa das películas como 
vinho durante o Inverno seguinte à vindima, segue-
se um estágio de 1 ano em meias pipas de carvalho 
usadas. 
 
Notas de Prova: Este Moscatel de Setúbal tem um 
estilo jovem e frutado, cor topázio, um aroma 
intenso a moscatel, flor de laranjeira, citrinos casca 
de laranja, frutas cristalizadas, chá e passas; na boca 
é encorpado, o aroma é intenso e realçado sendo 
conjugado com sensações de amargo doce, tendo 
um final muito longo e persistente. 
 
Vai bem com… aperitivos ou sobremesas. 
 
Castas: Moscatel de Setúbal 
 
Região: Setúbal, Portugal  
Teor Alcoólico: 17%  
Acidez Total: 5,73 g/L 
Açúcar Residual: 118,1 g/L 

 
Vinification: Produced 100% with the Moscatel de 

Setúbal variety from vines of this Denomination of 

Origin, mostly located in the Serra da Arrábida. 

natural and strong fruity aromas. After a short 

fermentation, stopped by the addition of selected 

wine spirit, and a period of post-fermentation 

maceration of the skins as wine during the winter 

following the harvest, there is a 1 year aging period 

in used oak barrels. 

 
 
 
 
Tasting Notes: This Moscatel de Setúbal has a 
youthful and fruity style, topaz color, an intense 
aroma of muscatel, orange blossom, citrus fruit, 
orange peel, candied fruit, tea and raisins; in the 
mouth it is full-bodied, the aroma is intense and 
enhanced, being combined with bittersweet 
sensations, having a very long and persistent finish. 
 
It goes well with… appetizers or desserts. 
 
Grape Varieties: Moscatel de Setúbal 
 
Region: Setúbal, Portugal 
Alcohol Content: 17% 
Total Acidity: 5,73 g/L 

Residual Sugar: 118,1 g/L 
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