
 

 

 

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 

13,5% Vol. 

 

2 garrafas / bottles 
33 x 20 x 11 cm 

3,306 Kgs 

 

 

5,27 g/dm3 3,34 

0,6 

Conservar ao abrigo da luz, em local com temperatura inferior a 
14°C e humidade próxima dos 70%. 
 Este vinho vai evoluir positivamente nos próximos 10 anos. 
Storage protected from light, in a temperature below 14°C and hu-

midity close to 70%. 

This wine will be aged positively over the next 10 years. 

Cor amarelo limão. Aroma de grande complexidade com notas de 
citrinos maduros, avelã e especiarias. Na boca é untuoso e cheio, 
com mineral e salino, de acidez fina, mas viva. 
Lemon yellow color. Aroma of great complexity with notes of ripe citrus, 

hazelnut and spices. In the mouth it’s unctuous and full, with mineral and 

saline, with fine acidity, but alive. 

Vindima manual. Prensagem com desengaçe total, seguida de es-
magamento suave, com maceração pelicular durante 10h a uma 
temperatura de 8ºC. Metade do vinho fermentou em depósitos inox 
e a outra metade em barricas novas de carvalho francês de 400L. 
Após a fermentação, foi feita battonage tanto nas barricas como no 
depósito durante 3 meses. 
Manual harvest. Pressing with total destemming, followed by gentle 

crushing, with skin maceration for 10 hours at a temperature of 8ºC. 

Half of the wine fermented in stainless steel tanks and the other half 
in new 400L French oak barrels. After the fermentation, battonage 

was made both in the barrels and the deposit for 3 months  

Vinhas velhas com mais de 80 anos, com produção/ha muito baixa. 
Vineyards older than 80 years, with low production/ha. 

12 meses em barricas de carvalho francês (50% do vinho) 
12 months in French oak barrels (50% of the wine) 

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., 
marcado 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. 

Uma mistura de castas tradicionais. 
A blend of traditional varieties. 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

10ºC /12ºC 

 x 


