
 
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 
VINHO BRANCO | WHITE WINE GUADALUPE SELEÇÃO ENÓLOGOS 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas são colhidas para pequenas caixas e 
imediatamente transportadas para a adega e arrefecidas 
até uma temperatura de 10ºC, depois são desengaçadas e 
esmagadas e de seguida prensadas, e mosto vai dentro de 
um depósito de inox que se encontra dentro de uma 
câmara frigorifica, onde se vai haver uma clarificação 
estática a baixas temperaturas durante 48 horas. O mosto 
vai fermentar durante 15 a 20 dias a uma temperatura de 
14ºC. O vinho é engarrafado após 6 meses. 

 
Notas de Prova: O vinho mostra uma cor citrina e um 
aroma complexo onde se misturam notas de fruta branca 
e cítricas com notas de frutos secos provenientes do 
estágio em madeira. Na boca esta complexidade junta-se 
uma frescura agradável, que prolonga o prazer da 
degustação. 

 
Vai bem com…. Carnes brancas, complexos e requintados 
pratos de peixe, frutos do mar e queijos leves. 
 
Castas: Antão Vaz e Arinto. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Rui Reguinga e José Portela. 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,1 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,7 g/L 
 
 

 

 

 

 

Vinification: The grapes are harvested into small boxes 

and immediately transported to the winery and cooled to 

a temperature of 10ºC, then they are destemmed and 

crushed, then pressed, and the must goes into a stainless 

steel tank that is inside a refrigerated chamber, where 

there will be a static clarification at low temperatures for 

48 hours. The must ferments for 15 to 20 days at a 

temperature of 14ºC. The wine is bottled after 6 months. 

 

Tasting Notes: The wine shows a citrus colour and a 

complex aroma where notes of white fruit and citrus blend 

with notes of dried fruit from the ageing in wood. In the 

mouth this complexity is joined by a pleasant freshness, 

which prolongs the pleasure of tasting. 

 

It goes well with… White meats, complex and exquisite 

fish dishes, seafood and light cheeses. 

 

Grape Varieties: Antão Vaz and Arinto. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Rui Reguinga e José Portela. 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,1 g/L 
 
Residual Sugar: 0,7 g/L 
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