














92
points

Drink: 2017-2029

2009 Sidonio de Sousa Garrafeira

The  2009  Garrafeira  is  all  Baga,  sourced
from calcareous clay soils. It was aged for
24  months  in  well-used  Portuguese  oak
vats  (100  years  old;  4,000-liter  barrels).  It
comes  in  at  13.5%  alcohol.  The  massive
bottle is impressive. How's the wine? It's a
hard-edged  beast  that,  even  with  late
release, is powerful,  acidic and astringent.
The  mid-palate  is  a  bit  less  impressive.
With  90  minutes  or  so  of  air,  all  of  those
things  improved  dramatically,  though,  and
this  revealed  itself  as  a  pretty  serious
puppy. Then, the earthier nuances of pure,
unadorned  and  transparent  Baga  kick  in.
Dry  and  gripping,  silky  in  texture,  it  has  a
hint of tar, earth and game. With more air,
there  is  just  a  whisper  of  menthol,  too.
Leaning more to the rustic and not even a
little  sweet,  this  is  not  a  wine  anyone  will
ever  think  of  calling  hedonistic,  but  I  was
pleased  to  see  it  flesh  out  a  bit  with
aeration  and  show  better  fruit,  too.  That
said, this is most certainly a food wine and
you'll  be  best  served  treating  it  as  you
might  an  old  style  Barolo.  Eschewing
modern  formulas,  it  won't  be  an  easy
sipper.  It  does  have  some  questions  to
answer in the cellar, but I'm willing to lean
up  just  now  for  its  superior  structure  and
upside potential. Depending on you...

- Mark Squires (January, 2015)
Copyright 2015, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission
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Drink: 2014-2020

2012 Sidonio de Sousa Rose Brut
Nature Espumante

The 2012 Rose Brut Nature Espumante is
all  Baga.  This  nice  sparkler  is  from  a
vintage the winery lauds as exceptional for
sparklers. Dry, powerful and a bit bitter on
the  end,  this  is  a  rather  intense  and  very
crisp  pink  that  offers  a  lot  of  value  for  the
price range. It is also high in character, just
a  little  earthy  as  well  as  gripping,  with
considerable tension on the finish. It  won’t
always  seem like  your  easy,  walk-a-round
bubbles, the acidity and dryness balancing
out  the  good  fruit,  but  it  is  pretty  fine.
Owner  Paulo  Sousa  says  this  can  easily
be  held  if  well  stored  for  2-3  years  in  the
cellar.  I  have  no  doubt  about  that,  but  I
frankly think it will do much better. Let’s not
gamble too much just yet, but it should be
safe for awhile. Drink now-2020.

One thing Americans should all be learning
about  Bairrada  is  that  it  is  a  great  source
for inexpensive bubbly that has power and
character at a reasonable price. Baga is a
nice  base  for  sparklers,  with  good  acidity
and that earthy character.

Importer:  NLC  Wines,  Brooklyn,  NY;  tel.
(917) 297-7407

Importer(s):

NLC  Wines,  Brooklyn,  N.Y.,  (917)
297-7407, WWW.NLCWINES.COM

- Mark Squires (August, 2014)
Copyright 2015, The Wine Advocate, Inc. - Reprinted with permission





























 

Fontanário de Pegões Tinto 

 

COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTO ISIDRO DE PEGÕES C.R.L. 

MORADA :  ESCRITÓRIOS/ ARMAZÉM/ ADEGA: RUA PEREIRA CALDAS N.º1 2985- 158 SANTO ISIDRO DE PEGÕES 

TELEFONE: 265 898 860  FAX: 265 898 865 

N.º CONTRIBUINTE: 500075522 

 

Península de Setúbal, região onde estão situadas as nossas vinhas, caracterizada por um 

microclima com ótimas condições edafo-climáticas, únicas onde se destaca os solos 

arenosos mas ricos em água e o clima Mediterrâneo mas com influência marítima devido à 

proximidade do mar. A perfeita harmonia destes elementos favorecem o desenvolvimento de 

castas nobres perfeitamente adaptadas originando vinhos de excecional qualidade. 

 

 

Classificação: Vinho D.O. Palmela 

Tipo: Tinto  

Castas: Castelão 80%,Cabernet Sauvignon 10% e Touriga 

Nacional 10% 

Região: Palmela 

Tipo de Solo: Podzolizado de areia e arenitos 

 

Características:  

Nota de Prova: 

 Cor: Granada  

Aroma: Intenso a frutos vermelhos bem conjugado com a 

madeira quando novo, evoluindo posteriormente para 

frutos secos, chocolate, especiarias e café e couro 

Paladar: Macio na boca com muito bons taninos e 

estrutura. Fim de boca agradável. 

Final de Prova: Prolongado 

Vinificação: Fermentação alcoólica em cubas inox com 

temperatura controlada seguida de maceração pelicular 

prolongada. 

Envelhecimento: 9 Meses em carvalho Americano e 

Francês seguido de 6 meses em garrafa. 

Longevidade Prevista: Evolução positivas nos primeiros 

7 anos, sendo o período máximo de guarda recomendado. 

 

Análises: 

 Teor de Álcool:13.5%vol 

 Acidez Total: 5.0 gr de ácido tartárico 

 Ph: 3.65 
 

 

Pratos com os quais deve ser servido: Pratos de caça, Carne grelhada e Queijos. 

Modo de servir: Deve ser servido a 16-18ºC. 

Conservação: Local escuro, fresco e com a garrafa deitada. 

 

 

Detalhes de Embalamento: 

Capacidade 

da garrafa 

(ml) 

EAN Uni UPC 

Quantidade 

de 

grfs/caixa 

Peso 

Líquido da 

Caixa (Kg) 

Peso 

Bruto da 

Caixa (Kg) 

EAN SCC 

Caixa 

Quantidade 

de caixas/ 

palete 

Peso da 

palete (Kg) 

750 ml 5603016193459 6 x 750 ml 4,5 Kg 7,4 Kg 15603016193456 100 740 Kg 

 



 

Fontanário de Pegões Branco 

 

COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTO ISIDRO DE PEGÕES C.R.L. 

MORADA :  ESCRITÓRIOS/ ARMAZÉM/ ADEGA: RUA PEREIRA CALDAS N.º1 2985- 158 SANTO ISIDRO DE PEGÕES 

TELEFONE: 265 898 860  FAX: 265 898 865 

N.º CONTRIBUINTE: 500075522 

 

Península de Setúbal, região onde estão situadas as nossas vinhas, caracterizada por um 

microclima com ótimas condições endafo-climáticas, únicas onde se destaca os solos 

arenosos mas ricos em água e o clima Mediterrâneo mas com influência marítima devido à 

proximidade do mar. A perfeita harmonia destes elementos favorecem o desenvolvimento de 

castas nobres perfeitamente adaptadas originando vinhos de excecional qualidade. 

 

 

Classificação: Vinho D.O. Palmela 

Tipo: Branco  

Castas: Fernão Pires 90% Arinto 10% 

Região: Palmela 

Tipo de Solo: Podzolizado de areia e arenitos 

 

 

Características:  

Nota de Prova: 

Cor: Citrina 

 Aroma: Intenso, frutado, fresco. 

Paladar: Leve, boa estrutura equilibrado com volume, 

fim de boca. 

Vinificação: Ligeira maceração pelicular seguida de 

fermentação alcoólica a temperaturas controladas. 

Envelhecimento: Nenhum 

Longevidade Prevista: Mantém-se em óptimas 

condições durante 3 anos. 

 

Análises: 

Teor de Álcool: 12.5%Vol 

 Acidez Total: 5.0  

 Ph: 3.20 

             Açucares – 4 gr  

 
 
Pratos com os quais deve ser servido: Saladas, peixes e mariscos. 

Modo de servir: Deve ser servido a 12ºC 

Conservação: Local fresco, escuro e com a garrafa deitada. 

 

 

Detalhes de Embalamento: 

 

Capacidade 

da garrafa 

(ml) 

EAN Uni UPC 

Quantidade 

de 

grfs/caixa 

Peso 

Líquido da 

Caixa (Kg) 

Peso 

Bruto da 

Caixa (Kg) 

EAN SCC 

Caixa 

Quantidade 

de caixas/ 

Palete 

Peso da 

palete (Kg) 

750 ml 5603016183450 6 x 750 ml 4,5 Kg 7,4 Kg 15603016183457 88 651,2 Kg 

 





















 

Sobreiro de Pegões Premium Branco  

COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTO ISIDRO DE PEGÕES C.R.L. 

MORADA :  ESCRITÓRIOS/ ARMAZÉM/ ADEGA: RUA PEREIRA CALDAS N.º1 2985- 158 SANTO ISIDRO DE PEGÕES 

TELEFONE: 265 898 860  FAX: 265 898 865 

N.º CONTRIBUINTE: 500075522 

 

 
 
Península de Setúbal, região onde estão situadas as nossas vinhas, caracterizada por um 

microclima com ótimas condições endafo-climáticas, únicas onde se destaca os solos 

arenosos mas ricos em água e o clima Mediterrâneo mas com influência marítima devido à 

proximidade do mar. A perfeita harmonia destes elementos favorecem o desenvolvimento de 

castas nobres perfeitamente adaptadas originando vinhos de excecional qualidade. 

 
 

Classificação: Regional Península de Setúbal  

Tipo: Branco  

Castas: 35% Fernão Pires, 35% Verdelho e 30% Antão Vaz 

Região: Península de Setúbal 

Tipo de Solo: Podzolizado de areia e arenitos. 

 
 
Características:  

Nota de Prova: 

 Cor: Citrina/Palha 

Aroma: Frutado fresco com notas tropicais e citrinas 

apresentando grande harmonia com a madeira. 

Paladar: Vinho encorpado com estrutura. 

Final de Prova: Fresco e persistente e muito elegante. 

Vinificação: Ligeira fermentação pelicular seguida de 

fermentação alcoólica em meias pipas de carvalho americano 

e francês. 

Envelhecimento: 3 Meses com madeira e com Batonage.  

Longevidade Prevista: Mantém-se em ótimas condições 

durante 5 anos. 

 
Análises: 

 Teor de Álcool: 13% vol 

 Acidez Total: 5,0 gr de ácido tartárico 

 Ph: 3.48 

             Açucares residuais – 4, gr/ litro 

 
 
 

Pratos com os quais deve ser servido: Pratos de peixe mais fortes como caldeiradas, 

peixes no forno e com alguns queijos. 

Modo de servir: Deve ser servido a 12-14ºC 

Conservação: Local fresco, escuro e com a garrafa deitada. 

 

 

Detalhes do embalamento: 
 

Capacidade 

da garrafa 

(ml) 

EAN Uni UPC 
Quantidade de 

grfs/caixa 

Peso Líquido 

da Caixa (Kg) 

Peso Bruto 

da Caixa 

(Kg) 

EAN SCC Caixa 

Quantidade 

de caixas/ 

palete 

Peso da 

palete (Kg) 

750 ml 
 
5603016003444 

 

6 x 750 ml 4,5 Kg 8,0 Kg 
 
15603016003441 

 

70 555 Kg 
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