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VINHO TINTO | RED WINE CONVENTO DO PARAÍSO SOUSÃO 

 

 
 

 
Vinificação: Uvas vindimadas a 24 de setembro, 
apanhadas à mão para caixas de 12kg e escolhidas na 
mesa de seleção. A fermentação ocorreu em lagar com 
controle de temperatura e maceração tradicional. 
Envelhecido durante 14 meses em barricas de carvalho 
francês. 

 
Notas de Prova: Aroma com alguma austeridade, pleno de 
frescura onde a fruta em tom de mirtilos e bagas bem 
ácidas se faz acompanhar de notas de violetas e ligeiro 
caramelo de leite, num conjunto envolvente. Boca ampla 
de sabor com estrutura bem firme, explosão de sabor com 
a fruta muito marcante, bem equilibrado e harmonioso. O 
final é longo e persistente num conjunto enérgico e com 
músculo suficiente para durar uns bons tempos em 
garrafa. 
 
Vai bem com…. Carne, desde um entrecôte grelhado até 
um prato de tacho. 
 
Castas: Sousão. 
 
Região: Algarve, Portugal 
 
Enologia: Nuno Gonzalez. 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vinification: Grapes harvested on the 24th September, 

hand-picked into 12kg boxes and picked at the selection 

table. Fermentation took place in a temperature 

controlled wine press with traditional maceration. Aged 

for 14 months in French oak barrels.. 

 

Tasting Notes: Aroma with some austerity, full of 

freshness where the fruit in a tone of blueberries and very 

acidic berries is accompanied by notes of violets and slight 

milk caramel, in a compelling set. Ample mouth of flavor 

with a very firm structure, explosion of flavor with very 

striking fruit, well balanced and harmonious. The end is 

long and persistent in an energetic set and with enough 

muscle to last a good time in bottle. 

 

It goes well with… Meat, from a grilled entrecôte to a 

casserole dish. 

 

Grape Varieties: Sousão. 
 
Region: Algarve, Portugal 
 
Oenology: Nuno Gonzalez. 
 
Alcohol Content: 13% 
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