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VINHO TINTO | RED WINE CARM MARIA DE LOURDES 

 

 
 

 
Vinificação: Desbaste, esmagamento suave e choque 
térmico, seguido de um período de imersão no moinho de 
frio de pré-fermentação por cerca de 12 a 24 horas, após 
o qual as massas foram transferidas para cubas de 
fermentação muito baixas onde fermentadas por cerca de 
10 dias, a temperaturas entre 24 e 26 º C. A fermentação 
malolática ocorreu de forma natural e foi concluída no 
final de dezembro, quando o vinho fez essa fermentação 
em madeira. Estágio de 24 meses em barricas de carvalho 
francês. 
 
Notas de Prova: A incrível concentração, combinada com 
a frescura, repleta de frutas vermelhas concentradas e 
notas de carvalho profundas muito bem integradas, 
resulta em um pacote harmonioso que continua ecoando 
e mudando, sendo lindamente suave, mas firme no 
paladar. 

 
Vai bem com…    Carne vermelha e caça. 
 
Castas: Touriga Franca , Touriga Nacional. 

 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Ribeiro 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,60 g/L 
 
 

 

 

 

Vinification: Thinning, gentle crushing and thermal shock, 

followed by a period of immersion in the pre-fermentation 

cold mill for about 12 to 24 hours, after which the masses 

were transferred to very low fermentation tanks where 

they fermented for about 10 days at temperatures 

between 24 and 26 ºC. Malolactic fermentation occurred 

naturally and was completed at the end of December 

when the wine was fermented in wood. Aged for 24 

months in French oak barrels. 

 

Tasting Notes: The incredible concentration, combined 

with the freshness, full of concentrated red fruits and deep 

oak notes very well integrated, results in a harmonious 

package that keeps echoing and changing, being 

beautifully smooth but firm on the palate. 

 

It goes well with… Red meat and game. 

 

Grape Varieties: Touriga Franca , Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Ribeiro 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,8 g/L 
 
Residual Sugar: 0,60 g/L 
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