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VINHO TINTO | RED WINE CARVALHAS VINHAS VELHAS 

 

 
 

 
Vinificação: A vindima para o Carvalhas Vinhas velhas envolve 
uma operação muito complexa e rigorosa. Essa vindima de cariz 
verdadeiramente cirúrgico envolve os próprios diretores de 
enologia e viticultura que lideram um pequeno grupo de 
experientes trabalhadores para colher à mão apenas as uvas que 
se encontram nos desejados níveis de maturação. Chegando á 
adega as uvas são submetidas ao ancestral processo de pisa a pé 
nos tradicionais lagares de granito, os quais, devido ao seu 
formato, permitem um perfeito contacto entre o mosto e as 
peliculas. O vinho estagia em barricas de Carvalho Francês (50% 
carvalho novo) por um período de 18 meses com controle de 
temperatura, expressando ao máximo a personalidade das 
Vinhas Centenárias da propriedade, caracterizadas por um 
baixíssimo nível de produção por cepa. 
 
Notas de Prova: Um vinho de impressionante exuberância 
aromática onde se salientam notas de frutos vermelhos e fruta 
preta aliados a nuances herbáceas e especiadas demonstrando 
uma harmoniosa integração com a madeira de carvalho através 
de subtis notas de baunilha. Excelente volume de prova, 
mostrando-se potente, mas ao mesmo tempo elegante com uma 
concentração e profundidade própria de vinhas de baixa 
produção. Os taninos firmes e muito redondos, com sabores 
realçados por uma equilibrada acidez que torna a prova longa e 
persistente. 
 
Vai bem com…. Pratos de caça, nomeadamente faisão ou javali. 
 
Castas: Vinhas Velhas. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,4 g/L 

 

 

 

 

Vinification: Harvesting for Carvalhas Vinhas velhas involves a 

very complex and rigorous operation. This truly surgical harvest 

involves the oenology and viticulture directors themselves 

leading a small group of experienced workers to hand pick only 

the grapes that are at the desired levels of ripeness. On arrival at 

the winery the grapes undergo the age-old process of foot 

treading in traditional granite lagares which, due to their shape, 

allow perfect contact between the must and the skins. The wine 

ages in French oak barrels (50% new oak) for a period of 18 

months with temperature control, expressing to the maximum 

the personality of the Centenary Vineyards of the property, 

characterized by a very low production level per vine. 

 

Tasting Notes: A wine of impressive aromatic exuberance where 

notes of red and black fruit stand out together with herbaceous 

and spicy nuances showing a harmonious integration with the 

oak through subtle vanilla notes. Excellent tasting volume, 

powerful but elegant with a concentration and depth of low 

production vineyards. Firm and very round tannins, with flavours 

enhanced by a balanced acidity that makes the tasting long and 

persistent. 

 

It goes well with… Game dishes, in particular pheasant or wild 

boar. 

 
Grape Varieties: Vinhas Velhas. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,4 g/L 
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