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Um branco field blend de uma vinha centenária junto à margem esquerda da Ribeira 
de Seda (a pouca distância da sua nascente). A vinha situa-se a 510 metros de altitude 
e tem 0,735 hectares de área total. Está consociada com várias oliveiras e um grande 
número de pereiras. 
 
 
Relatório Simplificado 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 elevados de 

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

24 de Agosto. 
 
 
 
Vinificação 
 
Uvas desengaçadas, esmagadas e prensadas. Mosto decantado durante 48 horas. 
Trasfega para barricas velhas de carvalho. Fermentação com leveduras naturais. 
Estágio sobre borra fina com alguma battonage até ao engarrafamento sem colagem 
e filtragem. 
 
 
Nota de Prova 
Um aroma muito fresco com nuances de ervas aromáticas da família do limonete, nota 
mineral vibrante. Na boca é pura seda. Muito leve, delicado e elegante, algum fruto 
de lima junto com fruto maduro, muito vivo e longo de prova. Um vinho para qualquer 
momento. 



 

 

 
 
 
 
Informação Técnica 
 

PRODUTOR: Cabeças do Reguengo 

REGIÃO: Portalegre / Alentejo 

TIPO DE SOLO: granito (Ordovícico)  

IDADE DA VINHA: centenária 

CASTAS BRANCAS: Arinto, Malvasia Fina, Roupeiro, Moscatel, Tamarez, Manteúdo, 
Diagalves, Malvasia Rei, Salsaparrilha, etc. 

VITICULTURA: convencional 

ALTITUDE: 510 metros 

VINDIMA: 16 e 17 de Agosto de 2017 

COLHEITA: manual 

FERMENTAÇÃO: barrica velha 

MALOLÁCTICA: parcial 

ENGARRAFAMENTO: 8 de Setembro de 2017 

ACIDEZ TOTAL: 4,7 g/dm3 

ACIDEZ VOLÁTIL: 0.45 g/dm3 

AÇÚCARES TOTAIS: 0,5 g/dm3 

DIÓXIDO DE ENXOFRE TOTAL:  109 mg/dm3 

PH 3.45 

ÁLCOOL: 12,5% Vol. 

PRODUÇÃO:  1216 garrafas 

 
 
 


