
 
 

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 CARM CM 

 

 
 

 
Vinificação: Na adega, com a mais moderna tecnologia e 
controlo total de temperatura, eliminam uvas que não se 
encontram em perfeitas condições; fazem desengace 
total, esmagamento suave e choque térmico, seguindo-se 
então um período de maceração pré-fermentativa a frio, 
em lagar, entre 12 e 24h, após o que as massas foram 
transferidas para cubas de fermentação largas e baixas, 
onde fermentam durante 10 dias, a temperaturas entre os 
24e 26ºC. A fermentação maloláctica ocorre de forma 
natural, concluindo-se no final de Dezembro. 
 
 
Notas de Prova: De grande intensidade aromática, rico e 
complexo. Fruta madura, notas florais de grande carácter, 
revelando bem a origem do vinho e a tecnologia utilizada. 
O estágio em madeira confere a complexidade e o suporte 
para um grande vinho de guarda. Na boca é muito 
estruturado, com taninos de grande qualidade. Longo e 
persistente. 
 
 
Vai bem com…. Queijo, carne e outras comidas 
mediterrâneas. 
 
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca 
 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Ribeiro 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,7 g/L 
 

 
Vinification: In the winery, with the most modern 

technology and total control of temperature, they 

eliminate grapes that are not in perfect condition; they do 

total destemming, soft crushing and thermal shock, 

followed by a period of pre-fermentative cold maceration 

in the wine press, between 12 and 24 hours, after which 

the masses were transferred to large, low fermentation 

vats, where they ferment for 10 days at temperatures 

between 24 and 26ºC. Malolactic fermentation occurs 

naturally and is completed by the end of December. 

 

Tasting Notes: With great aromatic intensity, rich and 

complex. Ripe fruit, floral notes of great character, 

revealing well the origin of the wine and the technology 

used. The ageing in wood provides the complexity and 

support for a great wine for ageing. In the mouth it is very 

structured, with high quality tannins. Long and persistent. 

 

It goes well with… Cheese, meat and other Mediterranean 

foods. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga 
Franca 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Ribeiro 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5 g/L 
 
Residual Sugar: 0,7 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


