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VINHOS
DA PENÍNSULA
DE SETÚBAL

A Adega Camolas é uma empresa familiar, junto ao Parque Natural da 

Arrábida, com ligações profundas à vinha e ao vinho desde a década 

de 70. A produção dos vinhos resultam da colheita de uvas de várias 

parcelas de vinhas próprias espalhadas pelas zonas nobres dos vinhedos 

do concelho de Palmela, bem como da compra de uvas a pequenos 

viticultores da região.

Na sua segunda geração, a empresa 

tem-se destacado pelos prémios 

recebidos e pelo seu constante 

crescimento, tendo como objetivo 

continuar a desenvolver vinhos de 

qualidade.



D.O



Moscatel de Setúbal D.O.

100% Moscatel de Setúbal

Este moscatel foi o resultado de uma cri-

teriosa seleção de uvas, no seu ponto ópti-

mo de maturação, onde se procura o equi-

líbrio ácido/doce que confere ao moscatel 

de Setúbal características distintas. Após 

uma curta fermentação, interrompida pela 

adição de destilado vínico selecionado e 

certificado, permanece em contacto peli-

cular até março de 2016. Posteriormente 

foi prensado, evoluindo um total de 18 me-

ses até ao seu engarrafamento.

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO
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O seu carácter jovem e frutado, torna-o 

ideal e muito versátil para beber como 

aperitivo, acompanhando frutos secos 

ou tapas e, como sobremesa, ideal para 

doces de laranja, limão ou de chocolate. 

HARMONIZAÇÃO





Castelão

Este vinho tinto, produzido a partir da 

casta Castelão, foi vinificado pelo méto-

do tradicional de curtimenta em cubas 

de inox, com temperatura controlada a 

26º C, remontagens diárias, diminuindo 

de intensidade ao longo da vinificação 

por forma a extrair os aromas frutados 

e a cor pretendida. Após a fermentação 

Maloláctica estagiou durante 6 meses 

em carvalho Francês, um ano em depó-

sito e 6 meses em garrafa.

VARIEDADE

Palmela Denominação de Origem
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Prémio Revelação 
XVIII Concurso Vinho da Peninsula de Setúbal



Cobaia
Uma experiência para produzir vinhos 

autênticos. Nesta gama, não há com-

promisso, fazemos o que realmente nos 

apetece, partilhando com os “amantes 

do vinho”, a nossa paixão!



Vinho Regional Península de Setúbal

Baga

Manual, Outubro de 2016
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Oriunda da região centro norte de Por- 

tugal, resolvemos entender o potencial 

da casta Baga em solos da Península de 

Setúbal. Criamos um vinho sem qualquer 

estágio em madeira, onde a autenticidade 

da casta se evidencia, revelando ser um 

baga com frescura, que apesar de jovem, 

enaltece taninos firmes e arredondados, 

conferindo um final de boca persistente e 

um potencial de envelhecimento.

Álcool | 13,8% Vol

pH | 3,71

COBAIA I

ANÁLISE LABORATORIAL



Aguardente Vínica Velha
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Para destilar esta aguardente, por méto-

do de produção tradicional, escolhemos 

um vinho com um menor teor alcoólico 

e com uma acidez total bem vincada. 

Após a sua destilação, esta aguardente 

velha estagiou em barricas de carvalho 

onde já envelheceram vinhos do Porto 

durante décadas.

Álcool | 40% Vol

COBAIA 02

ANÁLISE LABORATORIAL



Vinho Regional Península de Setúbal

Fernão Pires - Curtimenta

Manual, Agosto de 2017
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Com a casta Fernão Pires, de uma vinha 

com perto de cem anos, criámos um vinho 

feito à moda antiga. O mosto fermenta em 

contacto com as películas dando-lhe uma 

tonalidade alaranjada. Estagiou 10 meses 

numa barrica de carvalho húngaro e 6 me-

ses em garrafa. O resultado é um branco 

volumoso no paladar com notas de aro-

mas tropicais, frutos secos, e casca de la-

ranja seca. Um verdadeiro “Orange Wine”. 

Esperamos que se divirta tanto a bebê-lo 

como nós a produzi-lo.

Álcool | 13% Vol

pH | 3,52

COBAIA 3

ANÁLISE LABORATORIAL
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Palmela Denominação de Origem

RESERVA

As castas deste Camolas Selection Tinto 

Reserva, foram vinificadas separada-

mente em cubas de inox, com madeira 

de carvalho americano durante 3 meses, 

temperatura controlada entre 24º e 26º, 

remontagens diárias, diminuindo de inten-

sidade ao longo da vinificação por forma 

a extrair os aromas frutados e a cor pre-

tendida para este vinho. O blend foi criado 

logo após a fermentação Maloláctica.

CLASSIFICAÇÃO

Um vinho ideal para acompanhar pratos 

de carne gorda, bacalhau e polvo à la-

gareiro. Boa combinação também com 

queijos  “duros”, tipo da ilha ou grana, 

emmental, gruyère, etc.

VINIFICAÇÃO

Castelão, Trincadeira e Alicante Bouschet

VARIEDADE

HARMONIZAÇÃO

Vinho Regional Peninsula de Setúbal

PREMIUM

Castelão, Touriga Nacional, Alicante Bouschet

As castas deste Camolas Selection Tinto 

Premium, foram vinificadas separada-

mente em cubas de inox, com madeira 

de carvalho americano durante 6 me-

ses, temperatura controlada entre 24º 

e 26º, remontagens diárias, diminuindo 

de intensidade ao longo da vinificação 

por forma a extrair os aromas frutados 

e a cor pretendida para este vinho. O 

blend foi criado logo após a fermenta-

ção Maloláctica.

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO

O seu carácter frutado e tostado torna-o 

ideal para acompanhar carnes vermelhas 

ou pratos ligeiramente condimentados.

HARMONIZAÇÃO

GARRAFAS 
0,75L | 1,5L | 3L
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Vinho Regional Península de Setúbal

RESERVA

Moscatel Galego Roxo, Touriga Nacional 

e Baga

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

Palmela Denominação de Origem

RESERVA

O objectivo foi fazer um vinho mineral, 

com uma muito boa acidez natural, a 

partir de uma casta que tradicionalmen-

te origina vinhos mais doces com menor 

acidez.

Este Camolas Selection Branco começou 

com uma prensagem suave para não ex-

trair sabores herbáceos. Depois de 48h 

em decantação a 10ºC, arrancamos a fer-

mentação em cuba de inox entre 14ºC e 

16ºC. A fermentação durou praticamente 

3 longas semanas por forma a extrair os 

aromas primários da casta.

CLASSIFICAÇÃO

Um vinho ideal para acompanhar pratos  

de Peixes brancos com pouca gordura, 

Sushi, Marisco (Bivalves) e choco  fri-

to. Queijo fresco e requeijão de ovelha 

também é uma companhia perfeita para 

este original branco.

VINIFICAÇÃO

Moscatel Galego Branco

VARIEDADE

HARMONIZAÇÃO

O Camolas Selection Rosé é uma inédi-

ta junção de castas. Começou com uma 

prensagem suave para não extrair sabores 

herbáceos. Depois de 12h em decantação 

a 10ºC, arrancamos a fermentação em 

cuba de inox entre 14ºC e 16ºC. 

A fermentação durou 20 dias por forma a 

extrair calmamente os aromas florais das 

castas.

VINIFICAÇÃO

Um vinho ideal para acompanhar pra-

tos de Sushi, Massas e Pizzas. Marisco 

(camarão, sapateira, etc) também é 

uma belíssima companhia para este 

Rosé bem como  o  tradicional prato 

Sardinhas Assadas que  equilibra muito 

bem com a frescura deste vinho.

HARMONIZAÇÃO
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Vinho Regional Península deSetúbal 

COLHEITA SELECIONADA

Touriga Nacional, Aragonez, Castelão

Fermentação feita em cubas de inox, tem-

peratura   controlada entre 25º e 27º,  

remontagens diárias, diminuindo a sua 

intensidade ao longo da vinificação de 

forma a extrair os aromas e a cor dese-

jados para este vinho. Estágio com ma-

deira de carvalho Francês e Americano 

durante a fermentação malolática e nos 

6 meses seguintes.

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO
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Vinho Rosé Frisante

Castelão e Aragonez

Ligeira maceração pelicular seguida 

de fermentação alcoólica em cubas de 

inox a temperaturas controladas de 18 

graus durante cerca de 10 dias.

Ligeira maceração pelicular seguida 

de fermentação alcoólica em cubas de 

inox a temperaturas controladas de 18 

graus durante cerca de 10 dias.

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO

Vinho Branco Frisante

Fernão Pires e Moscatel Graúdo

CLASSIFICAÇÃO
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Harmoniza com Peixe grelhado, Sushi 

Marisco e massas

HARMONIZAÇÃO

Harmoniza com Peixe grelhado, Sushi 

Marisco e massas

HARMONIZAÇÃO
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Vinho Regional Península de Setúbal

Castelão, Aragonez

É importante para nós criar vinhos para 

todos os dias, fáceis e versáteis,  para 

beber de uma forma descontraía e em 

Família. As uvas deste CLÔ Tinto foram 

100% desengaçadas á entrada da Adega 

e  vinificadas separadamente  em cubas 

de inox a uma temperatura controlada 

entre 26º e 28º, remontagens diárias, 

diminuindo de intensidade ao longo 

da vinificação por forma a extrair os 

aromas frutados e a cor pretendida para 

este vinho. O blend foi criado logo após 

a fermentação Maloláctica

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO

Vinho Regional Península de Setúbal

Moscatel Graúdo, Fernão Pires

É importante para nós criar vinhos para 

todos os dias, fáceis e versáteis,  para 

beber de uma forma descontraía e em 

Família. Este Clô Branco  começou com 

uma prensagem suave para não extrair 

sabores herbáceos. Depois  de 24h em 

decantação a 10ºC, arrancamos a fer-

mentação em cuba de inox entre 14ºC e 

16ºC. A fermetação durou praticamente 

2 longas semanas por forma a extrair os 

aromas primários das castas. 

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO

Um vinho ideal para acompanhar pratos 

de carne , bacalhau , ou com uma sim-

ples conserva. Boa combinação também 

com queijos  amanteigados e secos.

HARMONIZAÇÃO
Um vinho ideal para acompanhar pratos 

ligeiros, nomeadamente: Peixe grelhado, 

Sushi, Marisco (Bivalves), saladas e choco 

frito. Temperatura de serviço: 8º - 10º.

HARMONIZAÇÃO

GARRAFAS 
375ML | 750ML

GARRAFAS 
375ML | 750ML



Castelão e Aragonez 

Bag-in-box de 5L e 10L 

TINTO
Fernão Pires e Moscatel

Bag-in-box de 5L e 10L 

BRANCO
Aragonez e Castelão

Bag-in-box de 5L 

Moscatel Graúdo

Bag-in-box de 5L 

ROSÉ LICOROSO

No seu restaurante ou em casa. Embalagem económica e fácil de transportar.

BAG IN BOX



VINHOS
PERSONALIZADOS

Vinho Tinto

Castelão, Aragonez

Fermentação em cubas de inox a uma temperatura controlada de 

26-28 graus, remontagens com arejamento durante cerca de 8 dias.

Apresenta uma cor límpida e brilhante com tom rubi intenso. No 

nariz sobressai o aroma a frutos vermelhos e alguma compota. Na 

boca assume uma acidez e estrutura equilibrada. Final de boca 

agradável.

CLASSIFICAÇÃO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO

Vinho Branco

Moscatel Graúdo, Fernão Pires

Ligeira maceração pelicular seguida de fermentação alcoólica em 

cubas de inox a temperaturas controladas de 18 graus durante 

cerca de 15 dias. Apresenta uma cor límpida, amarelo citrino. 

No nariz assume notas florais e frutadas, ligeiramente intensas. 

Na boca apresenta uma acidez e estrutura equilibrada, final de 

boca agradável.

CLASSIFICAÇÃO

BRANCO TINTO

VARIEDADE

VINIFICAÇÃO

REsultaNtE da RiquEza
E divERsidadE dE castas 
poRtuguEsas.

sElEção da Nossa 
Equipa dE ENologia



PREMIADOS
O REcONhEcImENtO DOS VINhOS cAmOLAS



Rua Dr. Bernardo Teixeira Botelho, 66 2950-298 PALMELA

+351 212 350 677  |  geral@adegacamolas.pt

VINHOS DA PENÍNSULA
DE SETÚBAL


