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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DAS MURÇAS ASSOBIO 

 

 
 

 
Vinificação: É feita a vindima manualmente pelos 
trabalhadores da Quinta seguida de uma seleção das uvas, 
desengace e esmagamento. Segue-se uma maceração 
pré-fermentativa a frio e uma fermentação alcoólica com 
temperaturas controladas (Máx. 25ºC). Por fim, e a seguir 
a uma prensagem pneumática, 10% do lote estagiou em 
barricas de carvalho francês durante 6 meses 
 
 
Notas de Prova: Vinho de cor vermelha, com tonalidades 
violeta. Esporão Assobio Tinto apresenta também um 
aroma intenso e vivo, dominado pelos frutos vermelhos. 
Na boca o palato sente-se uma boa concentração, onde 
sobressai a sua frescura e elegância 
 
 
Vai bem com…Carnes Brancas, Assados e Fritos. Queijos 
 
 
 
 
 
 
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: José Luis Moreira da Silva e David Baverstock 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,3 g/L  
 
Açúcar Residual: 2 g/L 
 
 

 

 

 

Vinification: The grapes are harvested manually by the 

workers of the Quinta followed by a selection of grapes, 

destemming and crushing. This is followed by a pre-

fermentative cold maceration and an alcoholic 

fermentation with controlled temperatures (Max. 25ºC). 

Finally, and following a pneumatic pressing, 10% of the 

blend is aged in French oak barrels for 6 months 

 

Tasting Notes: Red coloured wine, with violet shades. 

Esporão Assobio Tinto also presents an intense and lively 

aroma, dominated by red fruits. In the mouth the palate 

feels a good concentration, where its freshness and 

elegance stand out 

 

It goes well with… White meats, Roasted and fried meats. 

Cheeses 

 
 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Tinta Roriz and Touriga 
Franca 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: José Luis Moreira da Silva and David Baverstock 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,3 g/L  
 
Residual Sugar: 2 g/L 
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