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Este é um exemplo do nível qualitativo, que pode atingir a casta Arinto no território 
privilegiado de Bucelas na Quinta da Romeira. Assim, e após cerca de 10 meses de estágio 
em barricas de carvalho francês, surge um vinho onde as características próprias da casta 
se apresentam em todo o seu esplendor, nomeadamente o aroma rico de mineralidade, 
registos de frutos brancos e cítricos, e onde as suaves notas baunilhadas, surgem integradas 
e a apoiar positivamente o todo, constituindo um prelúdio para o que surge na boca: um 
vinho cheio e volumoso, de excelente acidez crocante, envolto na complexidade 
característica que lhe é dada pela casta e pela excecionalidade do terroir em que está 

implantada.  

 

O vinho após o final da fermentação, que decorreu durante grande parte do processo 
em barricas de carvalho francês, estagiou nas mesmas barricas cerca de 10 meses 
durante os quais se promoveu a melhor integração do vinho com a madeira de carvalho 
ao efetuarem-se frequentes operações de revolvimento das leveduras de modo a 
ficarem em suspensão e a cederem ao vinho todos os seus constituintes. Após este 
período, o lote final foi executado e estagiou em cuba inox até ao engarrafamento que 
decorreu durante o mês de Maio de 2016. 

 

O Morgado de Santa Catherina 2014, como vinho branco de guarda apresenta uma 

grande estrutura e volume, bem como uma acidez viva e marcante, pelo que se 

aconselha pratos com alguma intensidade, como peixes assados de elaborada 

confeção, mas também algumas carnes com alguma gordura, de que o cabrito 

assado pode ser um exemplo. Casa também maravilhosamente com queijos, 

principalmente com os mais intensos como o S. Jorge ou queijos azuis, entre outros. 

 

As vinhas deste vinho na Quinta da Romeira, integram os Vinhedos Históricos da casta 
arinto, da Denominação de Origem Controlada Bucelas. As vinhas dominam a meia 
encosta, em solos derivados de calcários duros, e beneficiam de um microclima único 
do vale, situado entre o rio e o mar. No Inverno, o clima é frio, e temperado no Verão. 
Produzem-se uvas com registo clássico, na raridade e na excelência. As uvas são 
vindimadas à mão, convenientemente escolhidas e selecionadas, sujeitas a um processo 
de vinificação meticuloso e distinto, por via da maceração pelicular, da cuidadosa 
fermentação, a arrancar em cubas inox com temperaturas controladas, e a continuar em 
barricas de carvalho francês em ambiente controlado. 

 
 


