
 

 

  

 

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 
29,3 x 24,5 x 15,8 cm 

8,220 Kgs 

96 caixas / boxes 
 80 x 120  x 145 cm 

790 Kgs 

5,74 g/dm3 3,62 

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 ruby intensa. Aroma harmonioso com notas de frutos sil-
vestres e especiarias. Na boca é intenso e musculado e tem 
um final longo e apimentado. 
Intense ruby color. Harmonious aroma with notes of wild berries 

and spices. The palate is intense and muscled, balanced with a long 

and peppery finish.  

As uvas selecionadas foram totalmente desengaçadas. A  
fermentação decorreu a temperatura controlada de 24ºC. Após a 
fermentação estagiou 10 meses em barricas de carvalho francês e 
um mínimo de 18 meses em garrafa após o engarrafamento. 
The selected grapes where crushed and destemmed. The  

fermentation was done under controlled temperature of 24ºC., After 
the fermentation, it aged for 10 months in barrels. It stays a mini-

mum of 18 months in the bottle before its release. 

Uvas provenientes da Quinta do Paço e da Quinta do Aral. 
Grapes from Quinta do Paço and Quinta do Aral. 

10 meses em barricas de carvalho francês 
10 months in French oak barrels 

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. 

100% Touriga Nacional 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

17ºC 
63ºF 

X 


