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VINHO TINTO | RED WINE MONTE DA RAVASQUEIRA LICOROSO 

 

 
 

 
Vinificação: Colheita manual. Seleção de pontos especiais de 
cada variedade com mais luz solar, mais estresse hídrico 
«particularmente as linhas de videiras mais próximas aos 
carvalhos. Escolha do tapete de cachos, vinificação das três 
variedades em tanque aberto tradicional. Estágio 1/3 Lote em 
barricas de carvalho francês. 

 
Notas de Prova: Cor rubi profunda. Nariz estilizado de aromas 
elegantes e finos, frescos e intensos de groselha preta, cereja, 
mirtilo e notas de alcaçuz, lavanda e especiarias leves. O sabor é 
rico em frutas negras e concentrado com taninos muito 
elegantes, mas firmes e bem integrados. Shows de grande 
equilíbrio e sutileza focados na expressão varietal de Tourigas. 

 
Vai bem com….  Sobremesas de frutas vermelhas e queijo. 

 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Pedro Pereira Gonçalves e Vasco Rosa Santos. 

 
Teor Alcoólico: 18,5% 
 
Acidez Total: 4,32 g/L 
 
Açúcar Residual: 123 g/L 

 

Vinification: Manual harvesting. Selection of special points of 

each variety with more sunlight, more water stress "particularly 

the rows of vines closest to the oak trees. Selection of the mat of 

bunches, vinification of the three varieties in traditional open 

tank. Ageing 1/3 Batch in French oak barrels. 

 

Tasting Notes: Deep ruby colour. Stylised nose of elegant and 

fine, fresh and intense aromas of blackcurrant, cherry, blueberry 

and notes of liquorice, lavender and light spice. The flavour is rich 

in black fruit and concentrated with very elegant but firm and 

well integrated tannins. Shows great balance and subtlety 

focused on the varietal expression of Tourigas. 

It goes well with… Red fruit desserts and cheese. 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Pereira Gonçalves and Vasco Rosa Santos. 
 
Alcohol Content: 18,5% 
 
Total Acidity: 4,32 g/L 
 
Residual Sugar: 123 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


