
 

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 TINTO | RED WINE ESPORÃO TOURIGA NACIONAL 

 

 
 

 
 
Vinificação: É feita uma vindima manual seguida de pisa a 
pé. O início da fermentação ocorreu em lagares de 
mármore, sendo depois trasfegado para depósitos de 
betão onde terminou a fermentação. Por fim, um estágio 
em barricas novas de carvalho francês durante 1 ano, 
seguido de no mínimo, dois anos em garrafa 
 
 
Notas de Prova: De cor profunda com tons de roxo e 
vermelho-escuro. Tem um aroma a mirtilo, amora e 
ameixa; algumas notas de café misturadas com notas 
subtis de tosta de carvalho. No palato é intenso, longo e 
com textura, equilíbrio e persistência 
 
 
 
Vai bem com…Carnes Vermelhas, Churrasco e Queijos 
Fortes 
 
 
 
 
Castas: Touriga Nacional 
 

Região: Alentejo, Portugal 
 

Enologia: David Baverstock e Sandra Alves 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6,4 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,6 g/L 
 
 

 

 

 

 

Vinification: It is made a manual harvest followed by foot 

treading. The beginning of the fermentation took place in 

marble mills, being then transferred to concrete tanks 

where the fermentation ended. Finally, it is aged in new 

French oak barrels for one year, followed by at least two 

years in the bottle 

 

Tasting Notes: Deeply coloured with shades of purple and 

dark red. It has an aroma of blueberry, blackberry and 

plum; some coffee notes mixed with subtle oak toast 

notes. The palate is intense, long and textured with 

balance and persistence 

 

 

It goes well with… Red Meats, Barbecue and Strong 

Cheeses 

 
 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional 
 

Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: David Baverstock and Sandra Alves 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6,4 g/L  
 
Residual Sugar: 1,6 g/L 
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