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VINHO TINTO | RED WINE ALTAS QUINTAS COLHEITA 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas de Aragonez, Trincadeira e 
Alicante Bouschet para este vinho foram colhidas 
manualmente para caixas de 20 Kg, durante o mês 
de setembro. O transporte foi feito de forma rápida 
para a adega. Fez-se a selecção de cachos e bagos à 
entrada da adega. Após maceração pré-fermentativa 
a frio durante 24 horas, a fermentação decorreu a 
temperatura controlada em pequenos lagares de 5 
ton, com pisa e desengorduramento. 
 
 
Notas de Prova: Vinho de cor granada, com aromas 
a frutos silvestres, chocolate preto, especiarias e 
tosta ligeira. Na boca, a frescura característica da 
altitude e a elegância que os taninos maduros lhe 
conferem. 
 
Vai bem com…. Pratos de forno ou com alguma 
complexidade de cozedura. 
 
Castas: Alicante Bouschet, Touriga Nacional, 
Trincadeira 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: João Lourenço 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 

 

 

 

Vinification: The Aragonez, Trincadeira and Alicante 

Bouschet grapes for this wine were hand-picked into 

20 kg boxes during September. Transportation was 

done quickly to the winery. Bunches and berries were 

selected at the entrance to the winery. After pre-

fermentative cold maceration for 24 hours, 

fermentation took place at a controlled temperature 

in small 5 ton wine presses, with treading and 

destemming. 

 

Tasting Notes: Garnet coloured wine, with aromas of 

wild berries, dark chocolate, spices and light toast. In 

the mouth, the freshness characteristic of the 

altitude and the elegance that the mature tannins 

give it. 

It goes well with… Pratos de forno ou com alguma 

complexidade de cozedura. 

 
Grape Varieties: Alicante Bouschet, Touriga 
Nacional, Trincadeira 

 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: João Lourenço 
 
Alcohol Content: 14% 
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