
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 
VINHO DO PORTO | PORT WINE FONSECA VINTAGE 2016 

 

 
 

 

Vintage Port é um vinho de uma única colheita de 
excelente qualidade. O vinho deve ser engarrafado entre 
o segundo e o terceiro ano de idade, a partir de agora em 
garrafa. 
 
Notas de Prova: Um anel magenta estreito em torno de 
um núcleo de preto púrpura. O nariz se abre com uma 
explosão de frutas da floresta escuras, densas e 
suculentas, misturadas com aromas mais frescos e 
vibrantes de frutas vermelhas. Uma mineralidade ardósia 
mantém esse exuberante frutado em cheque. Nesta fase, 
o nariz ainda é reservado e discretamente aromático, 
revelando aromas frondosos e balsâmicos e notas de 
cedro de madeira serrada. A primeira impressão no 
palato, assim como no nariz, é de frutos silvestres densos 
e compactos, que depois explodem no palato médio e 
surgem no final longo. A textura é redonda e aveludada, 
mas os taninos firmes e vigorosos e um fio de acidez 
crocante proporcionam firmeza e estrutura. 
 
 
Vai bem com…. Queijo como Stilton ou Gorgonzola. Mas 
você também pode incorporá-los em uma refeição, 
combinando, por exemplo, um Steak au Poivre. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: David Guimaraens 
 
Teor Alcoólico: 20% 
 
 
 
 

 
Vintage Port is a wine from a single vintage of excellent 
quality. The wine must be bottled between the second and 
third year of age, from now on in the bottle. 
 
 
Tasting Notes: A narrow magenta ring surrounding a 
purple black core. The nose opens with an explosion of 
dark, dense and succulent forest fruits, mixed with fresher, 
more vibrant aromas of berries. A slate minerality keeps 
this lush fruitiness in check. At this stage, the nose is still 
reserved and discreetly aromatic, revealing leafy and 
balsamic aromas and notes of sawn wood cedar. The first 
impression on the palate, as well as on the nose, is of dense 
and compact wild berries, which then explode on the 
medium palate and appear at the long end. The texture is 
round and velvety, but the firm, vigorous tannins and a 
streak of crunchy acidity provide firmness and structure. 
 
 
 
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. 
 
Grape Varieties: Old Vineyards 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: David Guimaraens 
 
Alcohol Content: 20% 
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