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VINHO TINTO | RED WINE CARTUXA 

 

 
 

 
Vinificação: Cartuxa tinto é um lote de Alicante Bouschet 
e Aragonez plantado nas vinhas mais antigas da Fundação 
Eugénio de Almeida. Quando as uvas são consideradas 
perfeitamente maduras, são cuidadosamente colhidas e 
levadas à adega para desengace, esmagamento suave e 
fermentação em cubas de aço com temperatura 
controlada. Segue-se um período de maceração de 26 dias 
seguido de maturação em barricas francesas novas 
durante 15 meses. O vinho é envelhecido em garrafa por 
18 meses antes do lançamento. 
 
Notas de Prova: Apresenta uma cor granulada e um 
aroma a frutos silvestres, com notas de tabaco e 
especiarias. Na boca apresenta uma boa estrutura, com 
taninos maduros, boa concentração, fresco e equilibrado. 
 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, rosbife e grelhados. 
 
Castas: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet e 
Castelão 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Pedro Baptista e Duarte Lopes 
 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,4 g/L 
 
Açúcar Residual: <0,9 g/L 

 

 

 

 

 

 

Vinification: Cartuxa red wine is a blend of Alicante 

Bouschet and Aragonez planted in the oldest vineyards of 

Fundação Eugénio de Almeida. When the grapes are 

considered perfectly ripe, they are carefully picked and 

taken to the cellar for destemming, gentle crushing and 

fermentation in temperature controlled steel vats. This is 

followed by a maceration period of 26 days followed by 

maturation in new French barrels for 15 months. The wine 

is aged in the bottle for 18 months before release. 

 

Tasting Notes: It presents a grainy colour and an aroma of 

wild berries, with notes of tobacco and spices. In the 

mouth it presents a good structure, with mature tannins, 

good concentration, fresh and balanced. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled meat. 

 
Grape Varieties: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet 
e Castelão 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Baptista e Duarte Lopes 
 
Alcohol Content: 14,5% 

 
Total Acidity: 5,4 g/L 
 
Residual Sugar: <0,9 g/L 
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