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VINHO BRANCO | WHITE WINE FORAL DE ÉVORA 

 

 
 

 
Vinificação: Produzido em Assario e nas vinhas da 
Fundação Eugénio de Almeida. Quando as uvas 
atingem o ponto certo de maturação são 
cuidadosamente colhidas e levadas para a adega, 
onde fermentam em cubas de inox a temperatura 
controlada, depois o vinho estagia nas borras por um 
período de seis meses, com battonage, antes de 
liberação. 

 
Notas de Prova: Cor citrina com reflexos 
esverdeados. Aroma frutado e intenso a pera e 
citrinos. Doces notas de mel. Bom volume de boca 
equilibrado, terminando com uma agradável 
sensação de amplitude. 
 
Vai bem com…. Frutos do mar, peixes frescos 
grelhados, carnes brancas e como aperitivo. 
 
Castas: Assario. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Pedro Baptista e Duarte Lopes. 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,6 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,5 g/L 
 

 

 

 

Vinification: Produced in Assario and in the vineyards 

of the Fundação Eugénio de Almeida. When the 

grapes reach the right point of ripeness they are 

carefully picked and taken to the winery, where they 

ferment in stainless steel vats at a controlled 

temperature, then the wine ages on the lees for a 

period of six months, with battonage, before release. 

 

Tasting Notes: Citrine colour with greenish 

reflections. Intense fruity aroma of pear and citrus. 

Sweet notes of honey. Good balanced volume in the 

mouth, ending with a pleasant sensation of 

amplitude. 

It goes well with… Seafood, grilled fresh fish, white 

meat and as an aperitif. 

 

Grape Varieties: Assario. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Baptista e Duarte Lopes. 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,6 g/L 
 
Residual Sugar: 0,5 g/L 
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