
INFORMAÇÃO TÉCNICA: LOGISTICA EUROPALETE: 
Teor Alcoólico:   12,5% 5 604563001068   Dimensões:    
Acidez Total: 5,1 g/l 

CÓDIGO DE BARRAS:  
Garrafa 0,75l:  
Garrafa 0,75l:   15604563001065  Unidade/Camadas:  

Acidez Volátil:    0,43 g/l Nº Camadas: 

1,20mx0,80 m 21 
caixas/6x0,75l
5 

PH:   3,67 Unidade/Palete  105/6x0,75 l 
Açúcar Residual: 2,6 g/l 
Conté, suflitos.   

CAPELA 
VINHO ROSE/ DOC/ 2019 

Região:  Moura, Alentejo, Portugal 
Produtor:  Casa Clara 
Enóloga:  Alexandra Mendes 

CASTAS:: 

ANO DE COLHEITA: 

CLIMA: 

SOLO: 

VINIFICAÇÃO: 

NOTAS DE PROVA: 

GASTRONOMIA: 

PRÉMIOS: 

100% Aragonez. 

O ano de 2019 foi marcado por um clima ameno e muito equilibrado no Alentejo, o que levou 
à quase inexistência de doenças na vinha, com pouca necessidade de tratamentos. Já no 
Verão, as temperaturas quentes e secas fizeram a uva amadurecer mais cedo, tendo 
antecipado a data da vindima. Foi um bom ano, revelando uma acidez equilibrada, 
conseguindo manter a frescura e elegância aos vinhos. 

Tipicamente mediterrânico com forte influência continental, onde se registam grandes 
variações de temperatura: os dias quentes e secos de verão da região contrastam com as 
noites frescas, contribuindo para a maturação perfeita das uvas e a qualidade dos vinhos. 

Solos pobres, predominantemente calcários, excelentes para a produção de vinhos frescos, 
minerais e com estrutura. 

Uvas criteriosamente selecionadas na vinha e na adega. Ligeira maceração a frio durante 
duas horas e fermentação com temperatura controlada a 16º-18º C. Estágio com borras finais 
durante um mês. 

De cor salmão muito leve. No nariz, o vinho revela um intenso aroma a frutos vermelhos 
(framboesas, cerejas) em harmonia com notas florais. Na boca é suave, encontrando-se 
notas de fruta. Final de boca leve, onde se encontra macieza e frescura.  

Consumir de preferência entre 10ºC-12ºC. 

Acompanha muito bem com pizas, pasta fresca, salada russa ou salsichas. 

Bom, “Vindos Imperdíveis”, Revista Paixão Pelo Vinho (Portugal, 2020). 
89 Pontos, "Guia de Vinhos - Edição 2021", Aníbal José Coutinho com Neil Pendock 
(Portugal, 2020). 


