






Vinho Branco
COLHEITA  2018
REGIÃO Alentejo

CASTAS
Antão Vaz

ENOLOGIA  Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, a 
partir de uvas criteriosamente seleccionadas e 
vindimadas à mão da casta Antão Vaz.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Maceração pré-prensagem. Vinificado em 
cubas de inox de 5.000 Lt. de capacidade total 
pelo método “bica aberta”. A fermentação foi 
efetuada a temperaturas próximas de 18ºC.
Durante a fermentação alcoólica provoca se o 
levantamento de borras em depósito 

PROVA 
Apresenta cor citrina, aroma rico e imedia-
tamente atrativo, fresco, intenso e frutado, 
cítrico e com notas bem marcadas de frutos 
tropicais. O paladar é macio e equilibrado e de 
final frutado e longo. Leve e com muito boa 
acidez que lhe confere grande frescura.

EXPERIMENTE COM...
Ideal para acompanhamento de carnes 
brancas, saladas frias, marisco, pratos de peixe 
cozinhado, grelhados, sushi e alguns queijos.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 12,7
Acidez total (g/l) – 5.7
pH – 3.1
Açúcares totais (g/l) – 2.2

Joaquim Costa Vargas
BRANCO ANTÃO VAZ 2018



Vinho Tinto
COLHEITA 2018
REGIÃO Alentejo

CASTAS
Aragonês
Trincadeira
Alicante Bouschet
Shyrah

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecciona-
das e vindimadas à mão das castas Aragonês, 
Trincadeira e Alicante Bouschet e Syrah.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lagares pelo processo tradicio-
nal de curtimenta completa, com submersão 
de manta e temperaturas de fermentação de 
30ºC.Maceração a frio de 48 horas. Delastage 
e remontagem com arejamento. Estágio par-
cial (30%) em barricas de 225 Lt. de carvalho 
francês e americano.

PROVA 
Apresenta cor ruby com laivos violáceos, 
aroma a frutos vermelhos bem maduros, com 
notas de baunilha, equilibrado e bem inte-
grado com a madeira. Algumas notas de fruta 
preta doce ou macerada. Compota, ameixa 
e alguma especiaria. O paladar é aveludado, 
redondo e macio, rico e “guloso”. Conjunto 
muito agradável, intenso mas equilibrado. 
Com uma boa estrutura de taninos embora 
suaves e acidez equilibrada

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acom-
panhar carnes vermelhas, assados, pratos 
condimentados, queijos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 14,5
Acidez total (g/l) – 5.2
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 1.6

Joaquim Costa Vargas
TINTO 2018



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo

CASTAS
Trincadeira
Alicante Bouschet

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecciona-
das e vindimadas à mão das castas Trincadei-
ra e Alicante Bouschet.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Maceração pré-fermentativa de 48 horas com 
temperatura controlada. Colheita em separa-
do de cada casta, desengace, esmagamento, 
fermentação alcoólica com temperaturas con-
troladas em pequenos lagares a 25.ºC, com 
submersão de manta, prensagem. Delastage 
e remontagem com arejamento. Maceração 
pós-fermentativa com controlo de tempera-
tura. fermentação maloláctica em barrigas de 
carvalho francês.

PROVA 
Cor vermelha intensa e profunda, este vinho 
apresenta um aroma complexo, intenso com 
notas de frutos vermelhos, morango, cerejas 
e framboesas muito maduras ou em compo-
ta, flor de laranjeira com nuances de moka e 
frutas cristalizadas. No paladar, o vinho tem 
um ataque redondo volumoso e com uma 
boa presença de taninos, que, pelas castas e 
personalidade se apresentam provocantes e 
robustos mas de textura sedosa. A mostrar 
densidade, e corpo terminando de forma 
longa e persistente.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acom-
panhar carnes vermelhas, borrego, assados, 
pratos condimentados, caça, queijos, enchi-
dos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 16,0
Acidez total (g/l) – 5.4
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.5

Ovelha Negra dezasseis
TINTO 2017



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Trincadeira
Syrah
Alicante Bouschet

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecciona-
das e vindimadas à mão das castas Trincadei-
ra, Syrah e Alicante Bouschet.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Maceração pré-fermentativa de 72 horas 
com temperatura controlada. Vinificado em 
lagares pelo processo tradicional de curti-
menta completa, com submersão de manta 
e temperaturas de fermentação de 30ºC. 
Delastage e remontagem com arejamento. 
Maceração pós-fermentativa com controlo 
de temperatura. Fermentação ML em barrica. 
Estágio de 10 meses em barricas de 225 Lt. de 
carvalho francês. 

PROVA 
Vinho de cor ruby brilhante e acentuada. Aro-
ma intenso, complexo e envolvente onde pre-
dominam notas de fruta madura, compotas, 
chocolate preto. Ameixas e cerejas lembran-
do fruta caramelizada e rebuçado.Marcante e 
surpreendente riqueza aromática. Especiado 
e intenso no paladar. Na boca apresenta-se 
aveludado, volumoso e com boa estrutura. 
Taninos firmes e potentes que conferem 
profundidade e elegância. Conjunto muito 
completo e final longo e persistente.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acom-
panhar carnes vermelhas, borrego, assados, 
pratos condimentados, caça, queijos, enchi-
dos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 14,5
Acidez total (g/l) – 5.5
pH – 3.6
Açúcares totais (g/l) – 1.1

Joaquim Costa Vargas
RESERVA TINTO 2017



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Syrah
Aragonês

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, a 
partir de uvas criteriosamente seleccionadas e 
vindimadas à mão das castas Syrah e Aragonês.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lotes separados de talhas de barro 
e lagares de aço inox.
Lote de talha vinificado pelo processo mais an-
cestral, clonado do método romano utilizado no 
alentejo desde há mais de dois mil anos. Processo 
totalmente artesanal, curtimenta completa, sem 
recurso a bomba, talhas cheias manualmente. 
Vinificação com engaço sem recurso a leveduras 
selecionadas e sem controlo de fermentação.
Maceração pós-fermentativa longa, respeitando o 
processo “vinho de talha tradicional”.

PROVA 
Apresenta cor ruby com laivos violáceos intensos, 
aroma a frutos vermelhos bem maduros.
A fruta exuberante, a força e juventude reveladas 
no nariz, rementem para os vinhos artesaniais 
Alentejanos de talha de barro.
Algumas notas de fruta preta, especiarias de 
fumo. Compotas e fruta passada a lembrar am-
eixa. 
O paladar é aveludo, redondo e macio, rico e “gu-
loso”, com marcas “minerais” deixadas pela argila 
da sua origem. Conjunto intenso, potente mas 
equilibrado. Com uma boa estrutura de taninos 
firmes e acidez equilibrada.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acompanhar 
carnes vermelhas, assados, pratos condimenta-
dos, queijos, patés e caça.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 15,3
Acidez total (g/l) – 5.3
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.3

Sátiro (Clandestino)
By Joaquim Costa Vargas 

TINTO 2017



Vinho Branco
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Antão vaz
Arinto

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecionadas e 
vindimadas à mão das castas Antão Vaz e Arinto.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Maceração pré-prensagem. 
Vinificado em cubas de inox de 5.000 LT de 
capacidade total e barricas novas de carvalho 
francês de 225 lts. Utilizando o  método “bica 
aberta” aproveitando o chamado “vinho de gota” 
e primeiro esmagamento.
A fermentação foi efetuada a temperaturas próxi-
mas de 18ºC no caso dos tanques de inox.
Durante a fermentação alcoólica provoca-se o 
levantamento de borras em depósito e aplica se o 
processo de batonage em barrica.
Trabalho de borras finas no pós fermentação.

PROVA 
Apresenta cor dourada, aroma rico e imediata-
mente atrativo, intenso e frutado, cítrico e com 
notas bem marcadas de frutos tropicais tão 
características do Antão Vaz do “país das uvas”.  O 
paladar é macio e equilibrado e de final frutado e 
longo, gordo e aveludado.
Leve e com muito boa acidez que lhe confere 
grande frescura.

EXPERIMENTE COM...
Ideal para acompanhamento de carnes brancas, 
saladas frias, marisco, pratos de peixe cozinhados, 
grelhados, sushi e alguns queijos.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 12.7
Acidez total (g/l) – 5.9
pH – 3.1
Açúcares totais (g/l) – 2.4

TANGENTE
By Joaquim Costa Vargas 

BRANCO 2017



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Aragonês
Alicante Bouschet
Shyrah

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecionadas e 
vindimadas à mão das castas Aragonês, Alicante 
Bouschet e Syrah.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lagares pelo processo tradicional 
de curtimenta completa, com submersão de 
manta e temperaturas de fermentação de 22ºC. 
Maceração a frio de 48 horas. Delastage e remon-
tagem com arejamento. Estágio parcial em barri-
cas de 225 Lt. de carvalho francês e americano.

PROVA 
Apresenta cor ruby com laivos violáceos, aroma 
a frutos vermelhos bem maduros, com notas de 
baunilha, equilibrado e bem integrado com a 
madeira. Algumas notas de fruta preta doce ou 
macerada. Compota, ameixa e alguma especiaria. 
O paladar é aveludado, redondo e macio, rico e 
“guloso”. Conjunto muito agradável, intenso mas 
equilibrado. Com uma boa estrutura de taninos 
embora suavez e acidez equilibrada.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acompanhar 
carnes vermelhas, assados, pratos condimenta-
dos, queijos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 15
Acidez total (g/l) – 5.3
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.3

TANGENTE
By Joaquim Costa Vargas 

TINTO 2017



Vinho Branco
COLHEITA 2016
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Alicante Bouschet
Touriga Nacional
Trincadeira

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecionadas e 
vindimadas manualmente em caixas de 12 Kg. 
Elaborado a partir das castas Alicante Bouschet, 
Touriga Nacional e Trincadeira.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lagares e estagio de 18 meses em 
barricas de carvalho francês de 225lts e pequenas 
anforas de barro de 190 Lts.

PROVA 
Apresenta cor ruby intenso, aroma com notas de 
frutos silvestres maduros, compota e especiarias.
Nuances de cacau e moka. Mostra equilibrada-
mente a tosta bem integrada das barricas e o 
mineral das ánforas de barro. Na boca é imediata 
a riqueza da fruta. Mostra se volumoso e inten-
so, com taninos firmes, Final longo, complexo e 
presistente.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acompanhar 
carnes vermelhas, assados, pratos condimenta-
dos, queijos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 15
Acidez total (g/l) – 5.3
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.3

TANGENTE
By Joaquim Costa Vargas 

RESERVA TINTO 2016



Vinho Tinto
COLHEITA 2018
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Antão vaz
Arinto
Verdelho

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecionadas e 
vindimadas à mão das castas Antão vaz, Arinto e 
Verdelho.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lagares pelo processo tradicional 
de curtimenta completa, estagiou em barricas de 
carvalho francês de 225 lts onde passou por um 
processo de “battonage”.

PROVA 
Apresenta cor dourada, aroma rico e imediata-
mente atrativo, intenso e frutado, cítrico e com 
notas bem marcadas de frutos tropicais tão 
características do Antão Vaz do “país das uvas”.  O 
paladar é macio e equilibrado e de final frutado e 
longo, gordo e aveludado.
Leve e com muito boa acidez que lhe confere 
grande frescura.

EXPERIMENTE COM...
Ideal para acompanhamento de carnes brancas, 
saladas frias, marisco, pratos de peixe cozinhados, 
grelhados, sushi e alguns queijos.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 13
Acidez total (g/l) – 5.3
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.3

ALMA DA PONTE
By Joaquim Costa Vargas 

BRANCO 2018



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Aragonês
Alicante Bouschet
Touriga Nacional

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecionadas e 
vindimadas à mão das castas Aragonês, Alicante 
Bouschet e Touriga Nacional.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lagares pelo processo tradicional 
de curtimenta completa, estagiou por 10 meses 
em barricas de 225 L de carvalho Francês e Amer-
icano.

PROVA 
Apresenta cor rubi com laivos violáceos, aroma 
a frutos vermelhos bem maduros, com notas de 
baunilha, equilibrado e bem integrado com a ma-
deira. Com uma boa estrutura de taninos embora 
suavez e acidez equilibrada.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acompanhar 
carnes vermelhas, assados e pratos condimenta-
dos.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 15
Acidez total (g/l) – 5.3
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.3

ALMA DA PONTE
By Joaquim Costa Vargas 

TINTO 2017



REGIÃO Alentejo 

EXTRAÇÃO
O Azeite Virgem Extra é um azeite de catego-
ria superior obtido diretamente de azeitonas, 
unicamente por processos mecânicos.

VARIEDADES 
Galega, Cobrançosa

PROVA 
Amarelo Dourado, Esverdeado.
Complexo de aromas e equilibrado de 
amargo, picante e doce, que lhe transmite 
excelente frescura.

DADOS ANALÍTICOS
Acidez (%) < 0.8 
Índice de Peróxidos (meqO2/kg) < 0.20 
Cêras (mg/kg) < 0.250

Absorvância
 K232 < 0 2.50 
K270 < 0.22 
AK < 0.01

Joaquim Costa Vargas
Azeite Virgem Extra



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo

CASTAS
Aragonês
Trincadeira
Alicante Bouschet
Shyrah

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecciona-
das e vindimadas à mão das castas Aragonês, 
Trincadeira e Alicante Bouschet e Syrah.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lagares pelo processo tradicio-
nal de curtimenta completa, com submersão 
de manta e temperaturas de fermentação de 
30ºC.Maceração a frio de 48 horas. Delastage 
e remontagem com arejamento. Estágio par-
cial (30%) em barricas de 225 Lt. de carvalho 
francês e americano.

PROVA 
Apresenta cor ruby com laivos violáceos, 
aroma a frutos vermelhos bem maduros, com 
notas de baunilha, equilibrado e bem inte-
grado com a madeira. Algumas notas de fruta 
preta doce ou macerada. Compota, ameixa 
e alguma especiaria. O paladar é aveludado, 
redondo e macio, rico e “guloso”. Conjunto 
muito agradável, intenso mas equilibrado. 
Com uma boa estrutura de taninos embora 
suaves e acidez equilibrada

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acom-
panhar carnes vermelhas, assados, pratos 
condimentados, queijos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 14,5
Acidez total (g/l) – 5.2
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 1.6

Joaquim Costa Vargas
TINTO 2017 - JEROBOAM 3lts



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo

CASTAS
Trincadeira
Alicante Bouschet

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecciona-
das e vindimadas à mão das castas Trincadei-
ra e Alicante Bouschet.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Maceração pré-fermentativa de 48 horas com 
temperatura controlada. Colheita em separa-
do de cada casta, desengace, esmagamento, 
fermentação alcoólica com temperaturas con-
troladas em pequenos lagares a 25.ºC, com 
submersão de manta, prensagem. Delastage 
e remontagem com arejamento. Maceração 
pós-fermentativa com controlo de tempera-
tura. fermentação maloláctica em barrigas de 
carvalho francês.

PROVA 
Cor vermelha intensa e profunda, este vinho 
apresenta um aroma complexo, intenso com 
notas de frutos vermelhos, morango, cerejas 
e framboesas muito maduras ou em compo-
ta, flor de laranjeira com nuances de moka e 
frutas cristalizadas. No paladar, o vinho tem 
um ataque redondo volumoso e com uma 
boa presença de taninos, que, pelas castas e 
personalidade se apresentam provocantes e 
robustos mas de textura sedosa. A mostrar 
densidade, e corpo terminando de forma 
longa e persistente.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acom-
panhar carnes vermelhas, borrego, assados, 
pratos condimentados, caça, queijos, enchi-
dos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 16,0
Acidez total (g/l) – 5.4
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.5

Ovelha Negra dezasseis
TINTO 2017 - JEROBOAM 3lts



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Aragonês
Alicante Bouschet
Shyrah

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, 
a partir de uvas criteriosamente selecionadas e 
vindimadas à mão das castas Aragonês, Alicante 
Bouschet e Syrah.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lagares pelo processo tradicional 
de curtimenta completa, com submersão de 
manta e temperaturas de fermentação de 22ºC. 
Maceração a frio de 48 horas. Delastage e remon-
tagem com arejamento. Estágio parcial em barri-
cas de 225 Lt. de carvalho francês e americano.

PROVA 
Apresenta cor ruby com laivos violáceos, aroma 
a frutos vermelhos bem maduros, com notas de 
baunilha, equilibrado e bem integrado com a 
madeira. Algumas notas de fruta preta doce ou 
macerada. Compota, ameixa e alguma especiaria. 
O paladar é aveludado, redondo e macio, rico e 
“guloso”. Conjunto muito agradável, intenso mas 
equilibrado. Com uma boa estrutura de taninos 
embora suavez e acidez equilibrada.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acompanhar 
carnes vermelhas, assados, pratos condimenta-
dos, queijos e patés.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 15
Acidez total (g/l) – 5.3
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.3

TANGENTE
By Joaquim Costa Vargas 

TINTO 2017 - JEROBOAM 3lts



Vinho Tinto
COLHEITA 2017
REGIÃO Alentejo 

CASTAS
Syrah
Aragonês

ENOLOGIA Manuel Vargas

ORIGEM  
Produzido na Herdade das Assentes de Baixo, a 
partir de uvas criteriosamente seleccionadas e 
vindimadas à mão das castas Syrah e Aragonês.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Vinificado em lotes separados de talhas de barro 
e lagares de aço inox.
Lote de talha vinificado pelo processo mais an-
cestral, clonado do método romano utilizado no 
alentejo desde há mais de dois mil anos. Processo 
totalmente artesanal, curtimenta completa, sem 
recurso a bomba, talhas cheias manualmente. 
Vinificação com engaço sem recurso a leveduras 
selecionadas e sem controlo de fermentação.
Maceração pós-fermentativa longa, respeitando o 
processo “vinho de talha tradicional”.

PROVA 
Apresenta cor ruby com laivos violáceos intensos, 
aroma a frutos vermelhos bem maduros.
A fruta exuberante, a força e juventude reveladas 
no nariz, rementem para os vinhos artesaniais 
Alentejanos de talha de barro.
Algumas notas de fruta preta, especiarias de 
fumo. Compotas e fruta passada a lembrar am-
eixa. 
O paladar é aveludo, redondo e macio, rico e “gu-
loso”, com marcas “minerais” deixadas pela argila 
da sua origem. Conjunto intenso, potente mas 
equilibrado. Com uma boa estrutura de taninos 
firmes e acidez equilibrada.

EXPERIMENTE COM...
É especialmente recomendado para acompanhar 
carnes vermelhas, assados, pratos condimenta-
dos, queijos, patés e caça.

DADOS ANALÍTICOS
Dados analíticos Álcool (%) – 15,3
Acidez total (g/l) – 5.3
pH – 3.7
Açúcares totais (g/l) – 2.3

Sátiro (Clandestino)
By Joaquim Costa Vargas 

TINTO 2017 - JEROBOAM 3lts


