
 

 

  

 

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 
26,1 x 17,5 x 29,6 cm 

7,5 Kgs 

95 caixas / boxes 
 80 x 120  x 145 cm 

720 Kgs 

 5,5 g/dm3 3,48 

0,7 

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 esverdeado. O bouquet apresenta aromas  
tropicais, notas cítricas e ligeira tosta.  Na boca é vibrante com 
uma boa acidez equilibrada e um final refrescante. 
Yellow green colour. The bouquet presents tropical aromas, citrus 

notes and light toast. The palate is vibrant with a nice balanced 

acidity and a refreshing finish. 
. 

Prensagem com desengace total, seguida de arrefecimento e 
decantação a 12ºC. O processo de fermentação decorreu em 
pequenos depósitos inox a temperatura controlada de 16ºC-
18ºC (61ºF) e em barricas de 450L. No final da fermentação 
iniciámos a battonage que durou cerca de 2 meses. 
Pressing with total destemming, followed by cooling and decanting 

at 12ºC. The fermentation process took place in small stainless 
steel tanks at a controlled temperature of 16ºC-18ºC (61ºF) and in 

450L barrels. At the end of fermentation we started the battonage 

which lasted about 2 months. 

Vinha Quinta do Vale em Vila Nova de Tazem, parte das vinhas têm 
40 anos e as restantes foram plantadas há 15 anos. 
Quinta do Vale vineyard in Vila Nova de Tazem, part of the vineyards are 

40 years old, and the rest were planted 15 years ago. 

 

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 Malvasia 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

8ºC | 47ºF 

         X 
 


