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Um branco de duas vinhas centenárias em que a uva branca é largamente dominado 
pelas castas Diagalves (na região designada por Formosa Dourada) e Manteúdo. Uma 
das vinhas encontra-se à cota dos 510 metros e a outra à cota de 560 metros de 
altitude. Ambas se encontram dentro da área do Parque Natural da Serra de S. 
Mamede.  
 
 
 
 
Relatório do Ano Climático 
 

o Pluviosidade ocorreu entre 11 de Outubro de 2016 e 23 de Maio de 2017. 
Choveram um total de 557 litros/m2. A média pluviométrica ronda os 750 
litros/m2. 

o Vento forte a muito forte de Janeiro a Maio de 2017. 
o Geadas em Maio causaram alguns danos à colheita. 
o Junho, Julho, Agosto e Setembro: tempo seco com níveis muito altos de 

calor. 
o Colheita 1 mês mais cedo do habitual. Começou a 16 de Agosto e terminou a 

24 de Agosto. 
 
 
 
Vinificação 
 
Uvas sãs e inteiras, foram vindimadas a 24 de Agosto de 2017 e colocadas em 2 
pequenos lagares onde foram levemente esmagadas com pisa a pé. Depois da 
fermentação alcoólica com leveduras naturais se iniciar o vinho foi trasfegado para 
barricas velhas onde terminou a fermentação. Aqui estagiou apenas com as borras 
finas durante cerca de uma ano até ser engarrafado sem ser colado ou filtrado. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Nota de Prova 
 
Um branco com notas fumadas e um aroma complexo de frutos maduros e frutos 
secos com uma leve nota de resina aromática que o torna inesperado. Na boca mostra 
alguma secura de tanino, muito bom corpo, levíssima adstringência a soltar uma 
grande frescura de prova e um longo e delicado final.  
 
 
Informação Técnica 
 

PRODUTOR: Cabeças do Reguengo 

REGIÃO: Portalegre / Alentejo 

TIPO DE SOLO: granite (Ordovícico)  

IDADE DA VINHA: centenária 

CASTAS BRANCAS: Manteúdo, Diagalves...  

CONDUÇÃO DA VINHA: goblet, videira arbustiva e consociada 

VITICULTURA: convencional 

ALTITUDE: 500 a 710 metros 

VINDIMA: 24 de Agosto de 2017 

COLHEITA: manual 

FERMENTAÇÃO: lagar  

MALOLÁCTICA: completa  

ENGARRAFAMENTO: Agosto 2018 

ACIDEZ TOTAL: 4,6 g/dm3 

ACIDEZ VOLÁTIL: 0.52 g/dm3 

AÇÚCARES TOTAIS: 0,3 g/dm3 

DIÓXIDO DE ENXOFRE TOTAL:  82 mg/dm3 

PH 3.62 

ÁLCOOL: 13,1% Vol. 

PRODUÇÃO:  1244 garrafas 

 
 
 


