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VINHO TINTO | RED WINE COLARES CHITAS 2010 

 

 
 

 
As vinhas de Colares, cultivadas em terra de areia, foram 
salvas, enquanto a filoxera destruía as vinhas em todo o 
país. António Bernardino da Silva é um dos mais antigos 
produtores da região e resistente à pressão urbana que 
invade a terra para o cultivo. Lutando para manter a 
tipicidade do seu vinho, este produtor é o reduto de um 
dos néctares mais preciosos do mundo. 
 
 
Notas de Prova: Cor granada de foco suave e nariz muito 
marcado por notas de especiarias e uma leve sensação de 
vegetal e couro, o vinho ainda é muito jovem na boca, o 
vinho é macio e delicado, aparecendo algumas frutas 
sustentadas por um certo picante. 

 
 
Vai bem com…   Carnes vermelhas, rosbife e grelhados. 

 
Castas: Ramisco, Malvasia. 

 
Região: Lisboa, Portugal 
 
Enologia: António Bernardino, Paulo da Silva. 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

The vineyards of Colares, grown on sandy soil, were saved 

while phylloxera destroyed vineyards all over the country. 

António Bernardino da Silva is one of the oldest producers 

in the region and resistant to the urban pressure invading 

the land for cultivation. Struggling to maintain the 

typicality of his wine, this producer is the stronghold of one 

of the world's most precious nectars. 

 

Tasting Notes: Soft-focus garnet colour and a nose very 

marked by notes of spices and a slight vegetal and leathery 

sensation, the wine is still very young in the mouth, the 

wine is soft and delicate, some fruit appearing supported 

by a certain spiciness. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled meat. 

 

Grape Varieties: Ramisco, Malvasia. 
 
Region: Lisboa, Portugal 
 
Oenology: António Bernardino, Paulo da Silva. 
 
Alcohol Content: 13% 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


