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Vinificação: Vindima noturna de forma a manter a 
integridade física e aromática dos bagos, com prensagem 
em prensa pneumática. A fermentação de 70% do vinho 
ocorre em inox a temperatura controlada e os restantes 
30% fermentam em barrica de carvalho francês por um 
período de 4 meses. 
 
Notas de Prova:  Cor citrina, aromas bem definidos com 
notas de frutos de caroço (alperce e ameixa amarela) bem 
integradas com alguma mineralidade. Na boca denota 
frescura e alguma irreverência que a acidez lhe confere, 
terminando com final de média persistência e 
untuosidade bem equilibrada com a acidez. 
 
 
Vai bem com….   Pratos de peixes grelhados, carnes 
brancas e saladas diversas. 

 
Castas: Arinto, Antão Vaz e Verdelho. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia:  António Ventura e Alberto Capitão 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 6,0 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,5 g/L 
 

 

Vinification: Night harvesting in order to maintain the 

physical and aromatic integrity of the berries, with 

pressing in a pneumatic press. The fermentation of 70% of 

the wine takes place in stainless steel at controlled 

temperature and the remaining 30% ferment in French 

oak barrels for a period of 4 months. 

 

Tasting Notes: Citrine color and well defined flavors with 

notes of apricot and yellow plum, and with some 

minerality. In the mouth, one notes freshness and some 

irreverence given by the acidity, ending with a final 

average persistence and unctuosity. 

 

It goes well with… Grilled fish dishes, white meats and 

various salads. 

 
Grape Varieties: Arinto, Antão Vaz e Verdelho. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: António Ventura e Alberto Capitão 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 6,0 g/L 
 
Residual Sugar: 0,5 g/L 
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