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VINHO DO PORTO | PORT WINE REAL COMPANHIA VELHA VINTAGE 2004                      

 

 
 

 
Vinificação: Uma vez colhidas, as uvas são 
transportadas para a adega em caixas de pequena 
dimensão, dando-se início ao ancestral processo de 
pisa a pé nos tradicionais lagares de granito, os quais, 
devido ao seu formato, permitem um perfeito 
contacto entre o mosto e as peliculas, permitindo 
maior extração. É feita a interrupção da fermentação 
através de adição de aguardente vínica, seguido de 
um estágio em balseiros de carvalho por um período 
de 2 anos. 
 
Notas de Prova: Vinho de cor púrpura profunda. 
Nariz concentrado, onde predominam aromas de 
frutos pretos, esteva e alecrim. Com notas suaves de 
frutos vermelhos selvagens. Na boca apresenta uma 
excelente harmonia entre potência e elegância, com 
taninos suaves. Final longo e persistente. 
 
Vai bem com…  frutos secos, queijos ou sobremesas. 
 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 

 
Teor Alcoólico: 20% 
 
 
 
 

 
Vinification: Once harvested, the grapes are 
transported to the winery in small boxes, starting the 
ancient process of treading on foot in the traditional 
granite presses, which, due to their shape, allow a 
perfect contact between the must and the films, 
allowing for greater extraction. The fermentation is 
interrupted by adding brandy, followed by aging in 
oak vats for a period of 2 years. 
 

 
Tasting Notes: Deep purple wine. Concentrated nose, 
where aromas of black fruits, rockrose and rosemary 
predominate. With smooth notes of wild red fruits. In 
the mouth it presents an excellent harmony between 
power and elegance, with smooth tannins. Long and 
persistent finish. 
 
 
It goes well with… Ideal accompaniment for nuts, 
cheeses or desserts. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Sousão 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 

 
Alcohol Content: 20% 
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