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Vinificação: Vinificação tradicional de vinho do 
Porto, sendo posteriormente trasfegado para pipas 
de castanho de 650 Litros 

 
Notas de Prova: Cor âmbar carregado com suaves 
tons de cor verde azeitona, apresenta no nariz uma 
complexidade e intensidade excecional própria de 
um vinho envelhecido em casco por mais de 1 
século. Um vinho muito sedutor onde podemos 
facilmente encontrar aromas de mel, cedro, folha 
de tabaco e frutos secos. Na boca é uma verdadeira 
descoberta. Inicia muito concentrado e evolui de 
forma elegante para um vinho de várias camadas 
entre as quais se vai destacando uma doçura 
sedutora e uma acidez muito refrescante. Um vinho 
de uma persistência extraordinária que faz 
despertar todos os sentidos e onde nos perdemos 
de forma mágica e viciante. 

 
Castas: Vinhas Velhas  
 
Região: Douro, Portugal 
 
 Enologia: Manuel Lobo  
 
Teor Alcoólico: 20% 
 
Acidez Total: 11,87 g/L  
 
Açúcar Residual: 304 g/L 

 

Vinification: Traditional vinification of port wine, 

later transferred to 650 liter chestnut casks 

 
Tasting Notes: Amber colored with soft olive green 

tones, it presents an exceptional complexity and 

intensity on the nose typical of a wine aged in cask 

for over 1 century. A very seductive wine where you 

can easily find aromas of honey, cedar, tobacco leaf 

and nuts. In the mouth it is a real discovery. It starts 

very concentrated and evolves elegantly into a wine 

with several layers, among which a seductive 

sweetness and a very refreshing acidity are 

highlighted. A wine of extraordinary persistence 

that awakens all the senses and where we get lost in 

a magical and addictive way. 

 

 
Grape Varieties: Old vineyards  

 

Region: Douro, Portugal  

 

Oenology: Manuel Lobo 

  

Alcohol Content: 20% 

 
Total Acidity: 11,87 g/L 
 
Residual Sugar: 304 g/ L
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