
 

 

  

 

Região 
Region 

Denominação 
Appellation 

Terroir 
Terroir 

Castas 
Varieties 

Vinhas 
Vineyards 

Vinificação 
Vinification 

Estágio 
Stage 

Enólogo 
Winemaker 

Conservação 
Conservation 

Notas de Prova 
Tasting Notes 

Álcool 
Alcohol 
Acidez 
Acidity 

Açúcar 
Sugar 

Ph 

Garrafa 
Contents 

Caixa / Box Palete / Europallet 

13% Vol. 

6 garrafas / bottles 
29,3 x 23,4 x 15,2 cm 

7,500 Kgs 

96 caixas / boxes 
 80 x 120 x 145 cm 

720 Kgs 

5,6 g/dm3 3,6 

<1g/L 

Garrafas deitadas ao abrigo da luz em local com humidade entre os 65-
70% e temperatura constante entre os 12-14ºC 
Bottles lying in the dark in a place with humidity between 65-70% 
and constant temperature between 12-14ºC 

Cor ruby intensa. Aroma com notas de frutos vermelhos especiarias e li-
geira tosta. Na boca é equilibrado, com taninos redondos e um final ele-
gante. 
Intense ruby color. Aroma with notes of red fruits, spices and light 
toast. The palate is balanced, with round tannins and an elegant 
 finish. 

Fermentação em cuba inox. Temperatura máxima de 25ºC. 
Fermentation in stainless steel vats. Maximum temperature of 25ºC. 

Um lote de seleção das melhores uvas tintas de várias pequenas parcelas, 
todas localizadas na zona de Vila Nova de Tazem, com idades entre 15 e 
40 anos 
A selection batch of the best red grapes from several small plots, all 
located in the area of Vila Nova de Tazem, aged between 15 and 40 
years 

50% em cuba inox, 50% em barricas usadas de carvalho francês e ameri-
cano durante 9 meses. 
50%in stainless steel vats, 50% in used French and American oak 
barrels for 9 months. 

Pedro Pereira 

Sub-Região Serra da Estrela 
Sub-Region Serra da Estrela 

75 cl 

Dão DOP 

Terroir de solos granítico, com altitude entre os 400 e os 600 Mts., mar-
cado pela influência da montanha com 2.000 Mts de altitude. 
Terroir of granitic soils, with an altitude between 400 and 600 Mts, 
influenced by the mountain with 2,000 Mts of altitude. 

Jaen, Touriga Nacional, Tinta-Roriz 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

16ºC - 18ºC 

X 


