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VINHO TINTO | RED WINE GRÃO VASCO DÃO 

 
 
 

 
Vinificação: Após receção das uvas, fez-se o desengace e 
esmagamento suave, sendo as massas conduzidas por 
gravidade para cubas de fermentação em inox. Durante os 
5 dias de fermentação, o mosto foi sujeito a várias 
remontagens, de maneira a extrair suavemente os aromas 
e os compostos fenólicos das películas. Em seguida o 
vinho foi colocado em cubas de armazenagem em inox 

 
 
 

Notas de Prova: É um vinho de cor vermelho rubi muito 
viva. As notas de fruta jovem e intensas a morangos, 
amoras e cerejas, as nuances balsâmicas e os toques 
florais, tornam o vinho muito agradável num aperitivo, 
mas também a acompanhar uma refeição. É um vinho 
muito suave e guloso, com volume médio, tanino redondo 
e uma frescura harmoniosa e viva 

 
 

Vai bem como…. Aperitivo ou a acompanhar saladas, 
pratos de carne, caça, todo o tipo de aves e queijos 

 
 
 

 
Castas: Tinta Roriz (39%), Touriga Nacional (38%), 
Alfrocheiro Preto (12%) e Jaen (11%) 
 

Região: Dão, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 4,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 5,4 g/L 

 

Vinification: After receiving the grapes, the destemming 

and soft crushing was done, and the masses were 

conducted by gravity to stainless steel fermentation tanks. 

During the 5 days of fermentation, the must was subject 

to several pumping over operations, in order to gently 

extract the aromas and phenolic compounds from the 

skins. The wine was then placed in stainless steel storage 

tanks 

 

Tasting Notes: It is a wine of a very vivid ruby red colour. 

The young and intense fruit notes of strawberries, 

blackberries and cherries, the balsamic nuances and floral 

touches, make the wine very pleasant as an aperitif, but 

also to accompany a meal. It is a very smooth and sweet 

wine, with medium volume, round tannins and a 

harmonious and lively freshness 

 

It goes well with… Aperitif or to accompany salads, meat 

dishes, game, all kinds of poultry and cheeses 

 
 
 
Grape Varieties: Tinta Roriz (39%), Touriga Nacional 
(38%), Alfrocheiro Preto (12%) and Jaen (11%) 
 

Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 4,8 g/L 
 
Residual Sugar: 5,4 g/L 
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