
COLHEITA 2019
Ano de seca extrema, mas dadas as especificidades do nosso terroir (mar e
serra), este fator foi menos impactante que no resto da região. Houve uma
perda de produção por desavinho na floração, mas a atitude que tivemos na
poda para permitiu-nos equilibrar o desenvolvimento das castas,
enquadrando de uma forma mais homogênea a sua maturação. A vindima
decorreu sem sobressaltos: iniciando em meados de Agosto com o
Moscatel-Galego-Roxo e Sauvignon Blanc, e terminando a 20 de Setembro
com a Touriga Nacional. A expectativa é alta a nível qualitativo,
principalmente nos brancos.

VINIFICAÇÃO
As castas que melhor se exprimiram em terroir Algarvio em 2018: a Verdelho
da Madeira e a Sauvignon Blanc foram vinificadas a baixas temperaturas em
recipientes de inox de forma a preservar a frescura e os aromas primários. O
vinho estagiou 4 meses sur lie em barricas usadas de carvalho e mais 3
meses em garrafa, resultando numa integração perfeita de aromas.

NOTAS DE PROVA
Aromas de pêssego e pêra verde fundem-se com notas de pimenta, flor de 
sabugueiro e toques frescos de maracujá. Um vinho único e irrepetível, para 
partilhar em ocasiões especiais.

HARMONIZAÇÕES
• Saladas e vegetais frescos
•Pratos condimentados
•Marisco e peixe

TEMPERATURA DE SERVIÇO
• 10º a 13ºC

www.facebook.com/villaalvorvinhos/ www.instagram.com/villaalvor/www.villaalvor.pt

VILLA ALVOR DOMUS BRANCO
Domus = Lar em Latim. Em tempos romanos, era no Domus que se recebia
com todo o apuro e se colocava à disposição dos hóspedes o que de
melhor se possuía. É sob este mote que Villa Alvor partilha, com aqueles
que mais aprecia, o melhor do nosso terroir e o melhor da nossa casa.

Especificações
Capacidade Garrafa: 750ml
Modelo garrafa: borgonha
Vedante: rolha
Embalagem: caixa madeira 3 garrafas

Produtor Aveleda

Designação de Origem IG Algarve

País de Origem Portugal

Ano de Colheita 2019

Castas Verdelho, Sauvignon Blanc

Solo Argilo-calcários

Graduação Alcoólica 12,5% Vol.

Acidez Total
(em Ácido Tartárico) 6,3 g/l

Açúcar Residual <3 g/l

Conservação Pode ser consumido jovem, mas apto para 
envelhecimento até 10 anos após engarrafamento.

Enólogo Rodrigo Gonçalves

Wine Consultant Valérie Lavigne
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