
 

 

  

 

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 

12,5 % Vol. 

6 garrafas / bottles 
29,3 x 24,5 x 15,8 cm 

8,220 Kgs 

96 caixas / boxes 
 80 x 120  x 145 cm 

790 Kgs 

5,21 g/dm3 3,39 

0,5 

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 citrina. Aroma onde predominam notas vegetais, caule de 
flores e nuances de folhas de chá. Na boca está volumoso, com 
gordura e taninos polidos. Termina com austeridade, sendo ao 
mesmo tempo envolvente e cheio de personalidade. 
Citrine color. Aroma where vegetable notes, flower stems and  

nuances of tea leaves predominate. In the mouth it is voluminous, 

with fat and polished tannins. It ends with austerity, while being  

engaging and full of character. 

Desengace total. Esmagamento para depósito inox de  
fermentação. O Bical fez a fermentação alcoólica (esgotamento 
dos açucares) sempre em contacto com as peliculas. O Barcelo  
esteve em contacto pelicular durante 4 dias. Lote final feito após 
conclusão da fermentação maloláctica. 
Total destemming. Crushing for stainless steel tank fermentation.  
Bical carried out the alcoholic fermentation (sugar depletion) always 

in contact with the skins. The Barcelo was in skin contact for 4 days. 

Final batch made after completion of malolactic fermentation. 

Parcela de Barcelo uma vinha nova na Quinta Nova. Parcela de Bical 
de uma vinha na Quinta de Aral. 
Barcelo Bical from a new vineyard in Quinta Nova. Bical parcel from a vineyard in 

Quinta de Aral. 

8 meses em depósito de inox. 
8 months in 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 e Barcelo 
Bical and Barcelo 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

11ºC - 13ºC 

X 

Edição 
Edition 

3.359 garrafas 
3.359 bottles 


