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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA BACALHÕA MERLOT 

 

 
 

 
Vinificação: A fermentação clássica, lenta e 
controlada, seguida de fermentação em barricas 
novas de carvalho francês "Allier", contribuiu para a 
excelente integração dos aromas e sabores da uva e 
da madeira. A subsequente maturação prolongada 
nos mesmos barris garantiu uma complexidade de 
paladar complementar. 
 
Notas de Prova: Cor vermelha intensa, notas de 
frutas vermelhas, como cereja e ameixa, combinadas 
com chocolate, mocha e especiarias; na boca está 
cheio, apresenta frutos maduros combinados com 
taninos finos mas elegantes que lhe conferem uma 
estrutura complexa e muito persistente. Este vinho 
tem um grande potencial de envelhecimento em 
garrafa. 
 
Vai bem com…. Pratos de carne, caça e queijos. 
 
Castas: Merlot. 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Filipa Tomaz da Costa. 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,9 g/L 
 

 

 

 

Vinification: The classic, slow and controlled 

fermentation, followed by fermentation in new 

"Allier" French oak barrels, contributed to the 

excellent integration of the aromas and flavours of 

grape and wood. The subsequent prolonged 

maturation in the same barrels ensured a 

complementary complexity of flavour. 

Tasting Notes: Intense red colour, notes of red fruits 

such as cherry and plum, combined with chocolate, 

mocha and spices; in the mouth it is full, presents 

mature fruit combined with fine but elegant tannins 

that give it a complex and very persistent structure. 

This wine has great potential for ageing in bottle. 

 

 

It goes well with… Meat dishes, game and cheeses. 

 
Grape Varieties: Merlot. 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Filipa Tomaz da Costa. 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6 g/L 
 
Residual Sugar: 0,9 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


