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VINHO TINTO | RED WINE POST SCRIPTUM  

 

 
 

 
Vinificação:  A triagem manual é realizada em uma mesa 
de classificação, após a qual as uvas são descascadas antes 
de passar por uma segunda seleção mecânica de baga por 
baga, antes de serem gentilmente esmagadas. As uvas são 
então retransmitidas para as cubas de fermentação e, 
uma vez dentro das cubas, são inoculadas com uma 
cultura de levedura especialmente selecionada e a 
fermentação ocorre em torno de 25ºC. A maceração é 
muito suave e ajustada de modo a produzir um vinho 
destinado a beber mais cedo, no entanto, com uma 
grande capacidade de amadurecer em garrafa. Estágio 13 
meses em barricas de carvalho francês de 400 L. 
 
Notas de Prova: Centro de granada profundo com aro 
vermelho aveludado vívido. Aromas de ameixas e 
atraentes notas resinosas. Exuberante e preenchedor de 
boca, com frutos pretos puros e compactos satisfatórios, 
exibindo tons de minerais e especiarias, ressaltados pela 
acidez fina. 

 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e grelhados. 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, 
Tinta Roriz. 

 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Bruno Prats e Charles Symington 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
 

 

 

 

Vinification: Manual sorting is carried out on a sorting 

table, after which the grapes are destemmed before going 

through a second mechanical selection berry by berry 

before being gently crushed. The grapes are then relayed 

to the fermentation vats and, once inside the vats, are 

inoculated with a specially selected yeast culture and 

fermentation takes place at around 25ºC. The maceration 

is very gentle and adjusted to produce a wine intended for 

early drinking, yet with a great capacity to mature in 

bottle. Aged for 13 months in 400 L French oak barrels. 

 

Tasting Notes: Deep garnet centre with vivid red velvety 

rim. Aromas of plums and attractive resinous notes. Lush 

and mouth-filling, with satisfying pure and compact black 

fruits, displaying mineral and spice overtones, 

underscored by fine acidity. 

 

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

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 
Barroca, Tinta Roriz. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Bruno Prats and Charles Symington 
 
Alcohol Content: 14,5% 
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