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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DOS CARVALHAIS MÉLANGE À 3 
 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas foram vindimadas por casta e por 
talhão, sendo na altura executada uma rigorosa seleção 
qualitativa das mesmas. Depois de um desengace e 
prensagem suaves as uvas foram transportadas, por 
gravidade, para cubas de inox de pequena dimensão com 
controlo de temperatura, onde foram vinificadas, casta a 
casta. A fermentação alcoólica ocorreu durante cerca de 8 
dias, a uma temperatura média de cerca de 27ºC. 40% do 
vinho estagiou durante 6 meses em barricas usadas de 
carvalho francês de 225 litros, sendo que o restante 
estagiou em cubas de inox. Após estágio foi submetido a 
uma ligeira colagem e filtração, antes do seu 
engarrafamento e foi engarrafado sem tratamento de 
estabilização pelo frio, o que pode provocar a formação 
de depósito durante o seu envelhecimento em garrafa 
 
 
Notas de Prova: Cor rubi intenso com tonalidade violeta. 
Aroma com presença de frutos vermelhos maduros, notas 
florais típicas da Touriga Nacional. Caracter balsâmico 
com notas mentoladas frescas. Boca com excelente 
volume e estrutura integrada, acidez muito equilibrada 
num final harmonioso e longo 
 
 
Vai bem com…Carnes Brancas, Carnes Vermelhas e 
Assados 
 
 
 
 
Castas: Alfrocheiro, Touriga Nacional e Tinta Roriz 
 

Região: DÃO, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 14% 

 

Vinification: The grapes were harvested by variety and by 

plot, and at the time a rigorous quality selection was 

carried out. After a soft destemming and pressing, the 

grapes were transported by gravity to small stainless steel 

vats with temperature control, where they were vinified, 

variety by variety. The alcoholic fermentation occurred 

during around 8 days, at an average temperature of 

around 27ºC. 40% of the wine aged for 6 months in 225 

litre French oak barrels used, and the remainder aged in 

stainless steel tanks. After ageing it was submitted to a 

light colage and filtration before bottling and was bottled 

without cold stabilisation treatment, which may cause 

deposit formation during its ageing in bottle 

 

 

Tasting Notes: Intense ruby colour with violet hue. Aroma 

with presence of ripe red fruits, floral notes typical of 

Touriga Nacional. Balsamic character with fresh 

mentholated notes. Excellent volume and integrated 

structure in the mouth, very balanced acidity in a 

harmonious and long finish 

 

It goes well with… White Meats, Red Meats and Roasts 

 
 
 
 
Grape Varieties: Alfrocheiro, Touriga Nacional and Tinta 
Roriz 
 

Region: DÃO, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 14% 
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