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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DOS CARVALHAIS PARCELA 45 
 

 

 
 

 
 
Vinificação: Em Outubro de 2017 o fogo destruiu muitos 
hectares de vinha na Quinta de Carvalhais que foram 
entretanto arrancadas, para serem replantadas. Numa 
das parcelas queimadas, a parcela 45, uns dias antes 
tinham sido colhidas uvas que viriam a dar um vinho de 
grande qualidade como nunca antes se tinha provado "o 
melhor Alfrocheiro de sempre de Carvalhais”. Segundo a 
e enóloga esta foi a melhor homenagem que se podia ter 
prestado em honra de quem sofreu com esta catástrofe 
 
 
Notas de Prova: Vinho que apresenta uma cor vermelha 
rubi de média intensidade. É um vinho com aroma 
delicado e fino. Ao nariz chegam notas florais, ligeira 
framboesa, nuances de fruta preta. Encontram-se ainda 
notas de pinheiro, sous-bois e cogumelos, num bouquet 
muito complexo. Na boca é elegante e suave, com uma 
frescura muito equilibrada, estando presentes todas as 
notas que encontramos no nariz e que perduram num 
final longo e persistente 
 
 
Vai bem com…Risotto de Cogumelos 

 
 
 
 
 
Castas: Alfrocheiro 
 

Região: DÃO, Portugal 
 

Enologia: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
 

 

 

Vinification: In October 2017, fire destroyed many 

hectares of vines at Quinta de Carvalhais, which have since 

been grubbed up in order to be replanted. In one of the 

burnt plots, plot 45, grapes had been harvested a few days 

earlier, which would produce a wine of the highest quality 

that had never been tasted before, "the best Alfrocheiro 

ever from Carvalhais". According to the winemaker, this 

was the best tribute that could have been paid to those 

who suffered with this catastrophe 

 

Tasting Notes: Wine that presents a ruby red colour of 

medium intensity. It is a wine with a delicate and fine 

aroma. To the nose come floral notes, light raspberry, 

nuances of black fruit. There are also notes of pine, sous-

bois and mushrooms, in a very complex bouquet. In the 

mouth it is elegant and smooth, with a very balanced 

freshness, with all the notes that we find in the nose and 

that last in a long and persistent finish 

 

It goes well with… Mushrooms Risotto 

 
 
 
 
 
Grape Varieties: Alfrocheiro 
 
Region: DÃO, Portugal 
 
Oenology: Beatriz Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 13,5% 
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