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VINHO BRANCO | WHITE WINE GRÃO VASCO DÃO 0,375L 

 
 
 

 
Vinificação: Após a remoção e o esmagamento dos 
pedúnculos, as uvas foram levadas para prensas 
pneumáticas para separar o mosto das peles. 
Devidamente protegido da oxidação pelo uso de gases 
inertes, o mosto foi submetido a estantes a baixa 
temperatura por 24 horas, de modo a atingir o nível de 
clareza necessário. As diferentes variedades das quais 
este vinho foi produzido foram vinificadas separadamente 
em cubas de aço inoxidável a uma temperatura 
controlada de cerca de 16ºC por um período de 
aproximadamente 15 dias. Foi engarrafado 
imediatamente após um curto período de maturação de 
cerca de 4 meses em cubas de aço inoxidável 

 
 

Notas de Prova: Tem um tom cítrico amarelo. Apresenta 
boa intensidade aromática com notas de frutas tropicais, 
brancas e cítricas. Na boca, destaca-se o equilíbrio entre a 
acidez viva, a frescura e o corpo fino. A intensidade do seu 
sabor é novamente dominada pelas frutas tropicais. Tem 
um acabamento finamente persistente 

 
 

Vai bem como…. Aperitivo ou a acompanhar pratos de 
peixe, frutos do mar ou saladas 

 
 
 
Castas: Bical, Cerceal, Encruzado, Malvasia Fina 
 

Região: Dão, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 

 

 

Vinification: After removal and crushing of the stalks, the 

grapes were taken to pneumatic presses to separate the 

must from the skins. Duly protected from oxidation by the 

use of inert gases, the must was racked at low 

temperature for 24 hours in order to reach the required 

level of clarity. The different varieties from which this wine 

was made were vinified separately in stainless steel vats 

at a controlled temperature of around 16ºC for a period of 

approximately 15 days. It was bottled immediately after a 

short maturation period of around 4 months in stainless 

steel tanks 

 

 

Tasting Notes: It has a yellow citrus tone. It presents good 

aromatic intensity with notes of tropical, white and citrus 

fruits. In the mouth, the balance between lively acidity, 

freshness and fine body stands out. The intensity of its 

flavour is again dominated by tropical fruits. It has a finely 

persistent finish 

 

It goes well with… Aperitifs or to accompany fish dishes, 

seafood or salads 

 
 
Grape Varieties: Bical, Cerceal, Encruzado and Malvasia 
Fina 
 

Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 12,5% 
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