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VINHO TINTO | RED WINE PROVEZAIDE 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas Touriga Nacional, Touriga 
Franca e Tinta Roriz foram vindimadas 
manualmente, no mês de setembro, em caixas de 20 
kg e posteriormente desengaçadas e ligeiramente 
esmagadas. Após maceração a frio durante 48 horas, 
a fermentação decorreu em cubas de inox durante 
15 dias à temperatura de 20 ° C e foi seguida de 
maceração após fermentação durante 45 dias. 
Posteriormente, iniciou-se o envelhecimento de 20 
meses em barricas de carvalho francês de 500 litros 
de 4º uso. 
 
Notas de Prova: Apresenta uma cor particularmente 
intensa e jovem, seguida de um nariz maduro onde a 
fruta escura intensa se combina com notas florais. 
Na boca é rico e denso com uma estrutura de taninos 
maduros e acariciantes equilibrados por frutos 
suculentos e vibrantes e uma acidez que mantém o 
final longo e limpo. 

 
Vai bem com….  Carnes brancas e vermelhas, além 
de queijos. 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz 

 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Cândido Tojal e Pedro Sequeira 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 

 

Vinification: The grapes Touriga Nacional, Touriga 

Franca and Tinta Roriz were harvested manually in 

September in 20 kg boxes and were then destemmed 

and slightly crushed. After cold maceration for 48 

hours, fermentation took place in stainless steel vats 

for 15 days at a temperature of 20°C and was 

followed by post-fermentation maceration for 45 

days. Afterwards, ageing began for 20 months in 500 

litre, 4th use, French oak barrels. 

 

Tasting Notes: It presents a particularly intense and 

youthful colour, followed by a ripe nose where 

intense dark fruit combines with floral notes. In the 

mouth it is rich and dense with a structure of ripe, 

caressing tannins balanced by juicy, vibrant fruit and 

an acidity that keeps the finish long and clean. 

 

It goes well with… Carnes brancas e vermelhas, além 

de queijos. 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Roriz 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Cândido Tojal and Pedro Sequeira 
 
Alcohol Content: 14,5% 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


