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Vinificação: As uvas chegam à adega durante a manhã, 
quando a temperatura está mais baixa, e são colocadas na 
prensa pneumática. Os ciclos de prensagem são longos a 
pressões baixas, permitindo extrações suaves e cuidadas. 
A decantação do mosto resultante é mais curta do que o 
habitual, o que contribui para o corpo e complexidade do 
vinho. A fermentação acontece em barricas de 500 litros 
de carvalho francês, numa cave com temperatura 
controlada a 18ºC. Por fim, estagiam cerca de 6 meses 
também em barricas de carvalho francês, sobre as borras 
de fermentação e acompanhado por um processo de 
bâtonnage periódico. Após o enchimento, permaneceu 6 
meses em garrafa, durante os quais teve uma maturação 
controlada que promoveu a complexidade característica 
deste vinho 

 
Notas de Prova: De cor aspeto cristalino, cor palha com 
laivos esverdeados. Tem um aroma a alperce e limão 
maduro, acompanhado por notas de pimenta branca e 
alguma amêndoa fresca. No palato é rico e exuberante, 
com destaque na fruta de polpa branca e uma nuance de 
noz-moscada. Final longo e elegante 
 
Vai bem com…Carne de Porco, Massas, Peixes Magros e 
Marisco 

 
 

Castas: Semillon 
 

Região: Alentejo, Portugal 
 

Enologia: David Baverstock e Sandra Alves 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6,56 g/L  
 
Açúcar Residual: 2,4 g/L 

 

Vinification: The grapes arrive at the winery during the 

morning, when the temperature is lower, and are placed 

in the pneumatic press. The pressing cycles are long at low 

pressures, allowing smooth and careful extractions. The 

decanting of the resulting must is shorter than usual, 

which contributes to the wine's body and complexity. 

Fermentation takes place in 500-litre French oak barrels, 

in a temperature-controlled cellar at 18ºC. Finally, it ages 

for about 6 months also in French oak barrels, on the 

fermentation lees and accompanied by a periodic 

bâtonnage process. After filling, it remained 6 months in 

the bottle, during which it had a controlled maturation 

that promoted the characteristic complexity of this wine 

 

Tasting Notes: It has a crystal clear, straw colour with 

greenish tinges. It has an aroma of apricot and ripe lemon, 

accompanied by notes of white pepper and some fresh 

almonds. The palate is rich and exuberant, with white-

fleshed fruit and a hint of nutmeg. Long and elegant finish 

 

It goes well with… Pork, Pasta, Lean Fish and Seafood 

 
 

 
Grape Varieties: Semillon 
 

Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: David Baverstock and Sandra Alves 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6,56 g/L  
 
Residual Sugar: 2,4 g/L 
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