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VINHO DO PORTO | PORT WINE QUINTA DO NOVAL VINTAGE 2016                     

 

 
 

 
Vinificação: As uvas são pisadas a pé nos lagares para 
se obter o mosto, e em seguida maceradas durante 
a fermentação para se obter a melhor extração 
possível. O vinho estagia durante 18 meses em 
cascos de carvalho, nos armazéns climatizados da 
Quinta na região demarcada do Douro, antes de ser 
engarrafado. 
 

 
Notas de Prova: Muito sedutor. Adoráveis notas 
florais frescas no nariz, delicados aromas complexos. 
Violetas. Maravilhosa pureza e precisão fresca de 
frutas. Concentração intensa, mas delicada ao 
mesmo tempo. Taninos finos e longos. 
 
Vai bem com… Como aperitivo ou em qualquer 
outra ocasião. Acompanhamento ideal para 
nozes, queijos ou sobremesas. 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, 
Sousão. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Agrellos 

 
Teor Alcoólico: 19,5% 
 
Acidez Total: 4,19 g/L  
 
Açúcar Residual: 82 g/L 

 
Vinification: The grapes are trodden on foot in the 
presses to obtain the must, and then macerated 
during fermentation to obtain the best possible 
extraction. The wine ages for 18 months in oak 
barrels, in the Quinta's climate-controlled 
warehouses in the Douro demarcated region, before 
being bottled. 
 
 
Tasting Notes: Very seductive. Lovely fresh floral 
notes on the nose, delicate complex aromas. Violets. 
Wonderful fresh fruit purity and precision. Intense 
concentration, yet gentle at the same time. Long, fine 
tannins. 
 
It goes well with… As an aperitif or on any other 
occasion. Ideal accompaniment for nuts, cheeses or 
desserts. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinto Cão, Sousão. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Agrellos 

 
Alcohol Content: 19,5% 
 
Total Acidity: 4,19 g/L  
 
Residual Sugar: 82 g/L 
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