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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DOS CARVALHAIS COLHEITA BRANCO 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas foram descarregadas de caixas de 20 
Kg no desengaçador-esmagador. Após a prensagem, o 
mosto foi sujeito a decantação estática. Foi depois 
colocado em cubas inox, onde foram adicionadas 

leveduras autóctones. 30% do Encruzado fermentou em 
barricas de carvalho francês novas e usadas de 225, 500, 
1000 e 2000L, e o restante permaneceu na cuba de inox. 
O Gouveio fermentou em cuba de inox. A fermentação 

durou 20 dias a 18ºC 
 
 

Notas de Prova: O Quinta dos Carvalhais Colheita branco 
2020 é um vinho amarelo citrino com laivos esverdeados. 
Tem um aroma jovem e fresco com notas de limão e lima, 
nuances de fruta branca e ligeiros apontamentos vegetais. 

Boca com volume, frescura e estrutura. Madeira muito 
bem casada, e um final longo e guloso. É um branco 
versátil e gastronómico, que vem enaltecer o terroir do 
Dão 

 
Vai bem como…. Aperitivo, pratos de Peixe elaborados, 
Peixes Fumados, Carnes Brancas ou Aves 

 
 

 
Castas: Gouveio (59%) e Encruzado (41%)  
 

Região: Dão, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 

Acidez Total: 6,8 g/L  
 
Açúcar Residual: 2 g/L 

 
Vinification: The grapes were unloaded from 20 kg boxes 

into the destemmer-crusher. After pressing, the must was 

subject to static decantation. It was then placed in 

stainless steel vats, where indigenous yeasts were added. 

30% of the Encruzado was fermented in new and used 

French oak barrels of 225, 500, 1000 and 2000L, and the 

remainder remained in stainless steel vats. The Gouveio 

fermented in stainless steel vats. Fermentation lasted 20 

days at 18ºC 

 

Tasting Notes: Quinta dos Carvalhais Colheita branco 

2020 is a citrine yellow wine with greenish shades. It has a 

young and fresh aroma with notes of lemon and lime, 

nuances of white fruit and slight vegetable notes. Mouth 

with volume, freshness and structure. Very well married 

wood and a long and greedy finish. It is a versatile and 

gastronomic white wine that enhances the Dão terroir 

 

It goes well with… Aperitif, elaborated fish dishes, smoked 

fish, white meat or poultry 

 

 
Grape Varieties: Gouveio (59%) and Encruzado (41%) 
 

Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 

Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,8 g/L  

 
Residual Sugar: 2 g/L  
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