
 

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 BEYRA TINTA RORIZ 

 

 
 

 
Vinificação: Uvas 100% Tinta Roriz provenientes da 
vinha da Santa Maria na freguesia da Vermiosa, em 
pleno Parque Natural do Douro Internacional, 
viticultura de sequeiro. Solo argilo calcário a uma 
altitude média de 825 metros. Estágio de 12 meses 
em barricas de carvalho francês (50%) e americano 
(50%). 
 
Notas de Prova: Aroma intenso e impactante de 
grande complexidade, resultante de uma maturação 
excelente e baixa produtividade, aliada à expressão 
máxima da pureza de uma fermentação com 
leveduras indígenas, fermentação alcoólica em 
cubas de cimento, fermentação maloláctica em 
barricas usadas e estágio em barricas de elevada 
qualidade. Pureza e elegância, perfeito equilíbrio 
entre frutos negros, alcaçuz e discretas notas em 
harmonia com aromas suaves de barrica. Muito 
fresco, firme e amplo na boca, com taninos firmes e 
volumosos. 
 
Vai bem com….Carnes vermelhas e queijos.  
 
 
Castas: Tinta Roriz / Tempranillo (100%),  
Região: Beira Interior, PortugaL 

Enologia: Rui Roboredo Madeira 
Teor Alcoólico: 15% 
Acidez Total: 5,15 g/L  
Açúcar Residual: 3,2 g/L 
 
 

 

Vinification: 100% Tinta Roriz grapes from the Santa 

Maria vineyard in the parish of Vermiosa, in the 

Douro International Natural Park, rainfed viticulture. 

Limestone clay soil at an average altitude of 825 

meters. Aging for 12 months in French (50%) and 

American (50%) oak barrels. 

 

Tasting Notes: Intense and impacting aroma of great 

complexity, resulting from excellent maturation and 

low productivity, combined with the maximum 

expression of the purity of a fermentation with 

indigenous yeasts, alcoholic fermentation in cement 

vats, malolactic fermentation in used barrels and 

aging in high quality barrels. Purity and elegance, 

perfect balance between black fruits, licorice and 

discreet notes in harmony with the smooth aromas 

of barrels. Very fresh, firm and wide in the mouth, 

with firm and voluminous tannins. 

 

It goes well with… Red meat and cheese. 

 
Grape Varieties: Tinta Roriz / Tempranillo (100%) 
Region: Beira Interior, PortugaL 
Oenology: Rui Roboredo Madeira 
Alcohol Content: 15% 
Total Acidity: 5,15 g/L  
Residual Sugar: 3,2 g/L 
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