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ESPUMANTE TINTO | SPARKLING WINE PRIMAVERA BEIRA ATLÂNTICO 

 
 
 

 
 
Vinificação: Desde o início que é cuidadosamente 
preparado, sendo as uvas criteriosamente selecionadas na 
altura da vindima, passando depois pelo tratamento 
controlado por especialistas de enologia. É um espumante 
IGP Beira Atlântico, tendo por isso, no mínimo cerca de 3 
meses de cave, mas por norma apresenta um período de 
estágio superior 
 
 
Notas de Prova: Límpido com uma cor granada intensa. 
Tem um sabor harmonioso e persistente e uma acidez 
equilibrada com notas de especiarias e frutos silvestres, 
taninos macios. Já o seu aroma apresenta-nos uma 
mistura de frutos vermelhos maduros de bago com 
especiarias 
 
Vai bem como…Aperitivo e a acompanhar pratos de Carne  
 
 
 
 
 
 
 
Castas: Baga e Touriga Nacional 
 
Região: Beira Atlântico, Portugal 
 

Enologia: Antero Silvano 
 
Teor Alcoólico: 12% 
 
Acidez Total: 7,2 g/L  
 
Açúcar Residual: 3,9 g/L 

 

 

Vinification: From the beginning it is carefully prepared, 

being the grapes carefully selected at the time of harvest, 

and then going through controlled treatment by oenology 

specialists. It is a sparkling wine IGP Beira Atlântico, 

having therefore, at least about 3 months of cellaring, but 

usually presents a longer aging period 

 

 

Tasting Notes: Clear with an intense garnet colour. It has 

a harmonious and persistent flavour and a balanced 

acidity with notes of spices and wild berries, soft tannins. 

Its aroma presents a mixture of ripe red berries with spices 

 

 

It goes well with… Aperitif and with meat dishes 

 
 
 
 
 
 
 
Grape Varieties: Baga and Touriga Nacional 
 

Region: Beira Atlântico, Portugal 
 
Oenology: Antero Silvano 
 
Alcohol Content: 12% 
 
Total Acidity: 7,2 g/L  
 
Residual Sugar: 3,9 g/L 
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