
 
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 
VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DA BACALHÔA 

 

 
 

 
Vinificação: Cada variedade é feita separadamente, 
respeitando seu período ideal de maturação para 
produzir o estilo pretendido. Com o início da 
fermentação em cubas de aço inoxidável, apenas 
35% da casta Semillion concluiu sua fermentação em 
barricas de carvalho francês, seguidos de seis meses 
de envelhecimento com batonnage. 35% do mosto 
fermenta e envelhece em barricas novas de carvalho 
francês Allier. 
 
Notas de Prova: De cor amarelo dourado, com um 
tom esverdeado, aromas complexos que revelam 
características frutadas e notas de maracujá, toranja 
e damasco, características florais como flor de tília e 
mel. Na boca; elegante e com grande profundidade, 
com estrutura e corpo fortes. 

 
Vai bem com…. Peixe com sabor forte ou ave de 
caça. Também queijo Azeitão. 
 
Castas: Semillon, Alvarinho, Sauvignon Blanc 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Filipa Tomaz da Costa 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,19 g/L 
 
Açúcar Residual: 1,2 g/L 
 

 

Vinification: Each variety is made separately, 

respecting its ideal maturation period to produce the 

intended style. With the start of fermentation in 

stainless steel vats, only 35% of the Semillion variety 

has completed its fermentation in French oak barrels, 

followed by six months of ageing with batonnage. 

35% of the must ferments and ages in new Allier 

French oak barrels. 

 

Tasting Notes: Golden yellow colour, with a greenish 

tinge, complex aromas that reveal fruity 

characteristics and notes of passion fruit, grapefruit 

and apricot, floral characteristics such as linden 

blossom and honey. In the mouth; elegant and with 

great depth, with strong structure and body. 

It goes well with… Fish with strong flavour or game 

bird. Also Azeitão cheese. 

 
Grape Varieties: Semillon, Alvarinho, Sauvignon 
Blanc 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Filipa Tomaz da Costa 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,9 g/L 
 
Residual Sugar: 1,2 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


