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VINHO TINTO | RED WINE BOA-VISTA TOURIGA NACIONAL 

 

 
 

 
Vinificação: A vindima é feita de forma manual, com 
escolha manual de cachos. Os bagos são desengaçados e 
suavemente esmagados. Como reservatórios de 
fermentação têm os tradicionais lagares de granito com 
pisa a pé e cubas de fermentação em inox. A filosofia de 
vinificação é apenas uma: extrair de forma suave todas as 
características das uvas desta Quinta. Todos os vinhos 
estagiam 100% em barricas de carvalho francês e após um 
estágio que varia entre os 15 e os 20 meses, procedesse à 
formação dos diferentes lotes. Todos os vinhos são 
vedados com cortiça natural. Não sendo filtrados nem 
estabilizados pelo frio. 

 
Notas de Prova: Intensa cor rubi, apresenta um aroma 
rico e exuberante onde as notas florais sobressaem num 
fundo de frutos do bosque envoltos em notas mentoladas. 
Na boca revela vigor e complexidade, taninos maduros e 
uma estrutura elegante, fresca e soberana. 
 
Vai bem com…. Carne vermelha, carne de caça, queijo. 
 
Castas: Touriga Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Rui Cunha e Jean-Claude Berrouet 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,4 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 
 

 

Vinification: The harvest is done manually, with 

handpicking of bunches. The berries are destemmed and 

gently crushed. The fermentation tanks are traditional 

granite presses with foot treading and stainless steel 

fermentation vats. The winemaking philosophy is only one: 

to gently extract all the characteristics of the grapes of this 

estate. All the wines are 100% matured in French oak 

barrels and after a stage that varies between 15 and 20 

months, the different blends are formed. All the wines are 

sealed with natural cork. They are not filtered or stabilised 

by cold. 

Tasting Notes: Intense ruby colour, presents a rich and 

exuberant aroma where floral notes stand out against a 

background of forest fruits wrapped in mentholated notes. 

In the mouth it reveals strength and complexity, mature 

tannins and an elegant structure, fresh and sovereign. 

 

It goes well with… Red meat, game meat, cheese. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Rui Cunha e Jean-Claude Berrouet 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 5,4 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


