
 
 

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 RUBRICA 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas são vindimadas à mão e transportadas em 
caixas de 25 kg até a entrada da adega, onde são 
cuidadosamente selecionadas numa mesa de triagem. 
Seguidamente, as uvas são parcialmente desengaçadas, 
esmagadas e submetidas a uma maceração pré-fermentativa a 
frio durante 24 horas. As diferentes castas são fermentadas em 
separado, de modo a extrair o máximo potencial de cada uma 
delas. A fermentação decorre, em média, durante 15 dias, em 
lagares de aço inoxidável a temperatura controlada 25-28 ºC). 
Nas fermentações das cinco castas fazem-se, diariamente e 
sempre que necessário, remontagens e por vezes délestages. 
Finalizada a fermentação e depois da descuba, é feita uma 
prensagem suave em prensa pneumática. 
 
Notas de Prova: Cor granada viva profunda. No nariz apresenta 
frutos silvestres pretos, muito frescos, complementados por 
aromas mais complexos de especiarias e menta. Na boca é rico 
em sabores de fruta preta concentrada e possui uma estrutura 
firme, com taninos bem presentes e uma refrescante acidez. 
Final médio a longo, de notável elegância. 
 
 
 
Vai bem com…. Cozinha mediterrânica, tais como polvo 
grelhado ou bacalhau à lagareiro. Também muito bom para 
pratos de caça, tais como magret de pato, estufado de perdiz ou 
de javali. 
 
Castas: Alicante Bouschet 38%, Touriga Nacional 20%,  Petit 
Verdot 18%, Syrah 17%  e Aragonez 7% 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Luís Duarte 
 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,7 g/L 
 
Açúcar Residual: <2,8 g/L 
 

 

Vinification: The grapes are harvested by hand and transported 

in 25 kg boxes to the winery entrance, where they are carefully 

selected on a sorting table. The grapes are then partially 

destemmed, crushed and subjected to a pre-fermentative cold 

maceration for 24 hours. The different varieties are fermented 

separately, in order to extract the maximum potential from each 

one. Fermentation takes place for an average of 15 days in 

stainless steel lagares at a controlled temperature (25-28 ºC). 

During the fermentation of the five varieties, pumping over and 

sometimes delestage are carried out daily, whenever necessary. 

After the end of fermentation and after the destemming, a soft 

pressing is done in a pneumatic press. 

 

Tasting Notes: Lively deep garnet colour. The nose shows very 

fresh, black berry fruit complemented by more complex aromas 

of spice and mint. In the mouth it is rich in concentrated black 

fruit flavours and has a firm structure, with well-present tannins 

and refreshing acidity. Medium to long finish of remarkable 

elegance. 

 

It goes well with… Mediterranean cuisine, such as grilled 

octopus or cod à lagareiro. Also very good for game dishes such 

as duck magret, partridge stew or wild boar stew. 

 
 
Grape Varieties: Alicante Bouschet 38%, Touriga Nacional 
20%,  Petit Verdot 18%, Syrah 17%  e Aragonez 7% 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Luís Duarte 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 5,7 g/L 
 
Residual Sugar: <2,8 g/L 

 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


