
 

 

  

 

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 
25,6 x 16,8 x 29,5 cm 

7,500 Kgs 
 

95 caixas / boxes 
80 x 120  x 145 cm 

720 Kgs 
 

5,92 g/dm3 3,62 

0,85 

Garrafas deitadas ao abrigo da luz em local com humidade entre os 
65-70% e temperatura constante entre os 12-14ºC. 
 Este vinho vai evoluir positivamente nos próximos 10 anos. 
Bottles lying in the dark in a place with humidity between 65-70% 

and constant temperature between 12-14ºC. 

 

Aroma a frutos vermelhos e ligeira especiaria conjugada com 
taninos redondos e boca suave. 
Aroma of red fruits and slight spice combined with round tannins 

and smooth mouth. 

Prensagem com desengace total. A fermentação do mosto  
decorreu em depósitos inox a temperatura controlada de 24ºC de 
modo a preservar as características varietais. Ligeiro estágio em  
madeira. 
Pressing with full destemming. The must fermentation took place 

in stainless steel tanks at a controlled temperature of 24ºC (75ºF), 
in order to preserve the varietal characteristics. Light stage in 

wood. 

Vinhas, em plena produção, localizadas entre Vila Nova de Tazem e 
Gouveia. 
Vineyards, in full production, located between Vila Nova de Tazem 

and Gouveia. 

Ligeiro estágio em madeira 
Slight aged in wooden. 

Pedro Pereira 

Sub-Região 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. 

Jaen, Tinta Roriz e Touriga Nacional 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

17ºC 
63ºF 

X 


