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VINHO DO PORTO | PORT WINE QUINTA DO NOVAL COLHEITA 2005                     

 

 
 

 
Vinificação: As uvas foram esmagadas e 
fermentadas nos tradicionais lagares da Quinta, 
onde uma intensa e disciplinada pisa é fundamental 
para um bom resultado final. Um Colheita é 
envelhecido em cascos de carvalho até ser 
engarrafado. 
 
Notas de Prova: O Colheita 2005 oferece um nariz 
complexo que combina os frutos secos com fruta 
elegante. Tem uma textura sedosa e esqueleto 
tânico suave. Na boca alguns sabores exóticos e 
caramelo que proporcionam um final longo e 
persistente. Este excelente Vinho do Porto Colheita 
oferece um sabor cheio, rico e sedoso que persiste 
na boca por muito tempo. 
 
Vai bem com… Queijos e tarte de amêndoa. 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinto 
Cão, Sousão e Tinta Roriz 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Agrellos 

 
Teor Alcoólico: 20% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vinification: The grapes were crushed and fermented 
in the Quinta's traditional lagares, where an intense 
and disciplined treading is essential for a good final 
result. A Colheita is aged in oak casks until bottled. 
 
 
Tasting Notes: Colheita 2005 offers a complex nose 
that combines dried fruit with elegant fruit. It has a 
silky texture and smooth tannic skeleton. In the 
mouth some exotic flavors and caramel that provide 
a long and persistent finish. This excellent Harvest 
Port Wine offers a full, rich and silky flavor that 
lingers in the mouth for a long time. 
 
 
It goes well with… Cheeses and almond pie. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga 
Francesa, Tinto Cão, Sousão and Tinta Roriz 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Agrellos 

 
Alcohol Content: 20% 
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