
 
 

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 FORMIGA BIO 

 

 
 

 
Vinificação: O vinho é vinificado na cave da Quinta das 
Marvalhas em Almendra. A Adega que é equipada com a 
mais recente tecnologia permite um controlo completo da 
temperatura, essencial para uma região de climas 
extremos. Após a chegada das uvas à adega, eliminam os 
cachos que não se encontram em perfeitas condições. 
Após a desengace total, as uvas são esmagadas 
suavemente e passam por um choque térmico, seguido de 
um período de maceração pré-fermentativa a frio durante 
cerca de 12 a 24 h. O mosto é transferido para cubas largas 
e de baixa fermentação em aço inoxidável, onde a 
maceração ocorre durante 8 dias a 22ºC. 

 
 
Notas de Prova: Fresco e elegante, no nariz tem notas de 
bagas e cerejas pretas equilibradas com sedutoras 
sugestões de alcaçuz. O aroma é realçado por notas subtis 
de madeira. O amigo -alvo é intenso, mostrando firmeza 
taninos com uma suave e muito persistente textura final. 

 
 
Vai bem com…. Carnes, queijos e a maioria da cozinha 
mediterrânica. 
 
Castas: Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Ribeiro 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 3,5 g/L 
 
 

 
Vinification: The wine is vinified in the cellar of Quinta das 

Marvalhas in Almendra. The winery which is equipped with 

the latest technology allows complete control of the 

temperature, essential for a region with extreme climates. 

After the grapes arrive at the winery, the bunches that are 

not in perfect condition are eliminated. After total 

destemming, the grapes are gently crushed and undergo a 

thermal shock, followed by a period of pre-fermentative 

cold maceration for about 12 to 24 hours. The must is 

transferred to large, low fermentation stainless steel 

tanks, where maceration takes place for 8 days at 22ºC. 

 

Tasting Notes: Fresh and elegant,in the nose has notes of 

berries and black cherries balanced with alluring hints of 

licorice. The aroma is enhanced by subtle notes of wood. 

The palate is intense, showing firm tannins with a smooth 

and very persistent final texture. 

 

It goes well with… Meats, cheeses and most 

Mediterranean cuisine.  

 
Grape Varieties: Tinta Roriz, Touriga Franca and Touriga 
Nacional 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Ribeiro 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,8 g/L 
 
Residual Sugar: 3,5 g/L 
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