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Vinificação: A excecional vindima de 2011 produziu 
extraordinários resultados no vale do Douro. No dia 
23 de Abril de 2013, a Fonseca anunciou a sua 
decisão de declarar 2011 como ano vintage, 
lançando o clássico vinho do Porto Fonseca Vintage. 

 
Notas de Prova: Núcleo negro retinto com fino 
bordo roxo. O nariz abre-se numa densa massa de 
amoras pretas e groselha. Compacto e concentrado, 
apresenta grande pureza, uma característica do 
vintage 2011. O nariz abre-se gradualmente 
revelando uma matriz de inebriantes aromas de 
ervas aromáticas, discretas notas de madeira 
exótica, massapão e ameixa, assim como uma 
atractiva mineralidade de grafite. Sólido, com 
taninos bem integrados que conferem volume e 
firmeza na boca, com reservas de densa fruta negra 
e repleto de chocolate preto e alcaçuz. É um vintage 
vigoroso e cheio de fruta. 
 
Vai bem com….Queijo como Stilton ou Gorgonzola. 
Mas você também pode incorporá-los em uma 
refeição, combinando, por exemplo, um Steak au 
Poivre 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Teor Alcoólico: 20%  
 

Vinification: he exceptional 2011 vintage produced 
extraordinary results in the Douro valley. On April 23, 
2013, Fonseca announced its decision to declare 
2011 as a vintage year, launching the classic Port 
Fonseca Vintage. 

 
Tasting Notes: Inky black core with a thin purple 
edge. The nose opens into a dense mass of 
blackberries and gooseberries. Compact and 
concentrated, it presents great purity, a 
characteristic of the 2011 vintage. The nose opens 
gradually revealing an array of intoxicating aromas 
of aromatic herbs, discreet notes of exotic wood, 
marzipan and plum, as well as an attractive 
minerality of graphite. Solid, with well-integrated 
tannins that add volume and firmness in the mouth, 
with reserves of dense black fruit and full of dark 
chocolate and licorice. It is a vigorous vintage and full 
of fruit. 
 
It goes well with… Cheese like Stilton or Gorgonzola. 
But you can also incorporate them into a meal, 
combining, for example, a Steak au Poivre 

 
Region: Douro, Portugal 

 
Alcohol Content: 20% 
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