
 

 

  

 

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 

 5,18 g/dm3 3,39 

0,5 g/dm3 

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 amarelo pálido. Aroma perfumado com notas tropicais e 
flores do campo. No palato é bastante frutado, com uma acidez 
viva e um final médio. 
Pale yellow color. Perfumed aroma with tropical notes and coutry flowers 

aromas. The palate has plenty of fruit, with a crisp acidity and a médium 

finish. 

Prensagem com desengace total, seguida de arrefecimento e  
decantação a 12ºC. A fermentação do mosto limpo decorreu em 
pequenos depósitos inox a temperatura controlada de 16ºC, de 
modo a preservar todos os aromas e frescura. Este vinho estagiou 
em depósitos inox. 
Total destemming, followed by gentle pressing and decanting at 

12ºC (54ºF). Fermentation of the clean must took place in small 

stainless steel tanks at a controlled temperature of 16ºC (61ºF), in 
order to preserve all the aromas and freshness. This wine was aged 

in stainless steel tanks. 

Localizadas nas zonas de Vila Nova de Tazem e Gouveia, vinhas 
com idades entre 15 e 40 anos. 
Near of Vila Nova de Tazem e Gouveia, vineyards with ages between 15 

and 40 years. 

Em depósitos de inox 
Stainless steel  

 
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. 

Bical, Cerceal-branco e Encruzado 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

8ºC 
47ºF 
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