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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DOS CARVALHAIS TOURIGA NACIONAL 1994 

 

 

 
 

 
 
Vinificação: É um vinho monovarietal vinificado a partir da 
mais nobre das castas tintas da Região do Dão.  Este vinho 
foi vinificado utilizando a técnica de maceração 
prolongada e estagiou em meias pipas de madeira de 
carvalho francês novo, de forma a realçar as 
características particulares desta casta. Para preservar o 
seu carácter intenso, este vinho não foi tratado pelo frio, 
pelo que pode apresentar um ligeiro depósito 
 
 
Notas de Prova: Apresenta uma cor vermelha violácea 
muito profunda, com uma acidez viva e equilibrada, 
excelente corpo a envolver os taninos de grande 
qualidade, num final muito fino, elegante e de grande 
persistência 
 
Vai bem com…Pratos tradicionais portugueses, devido a 
ser um vinho bastante gastronómico, como Polvo à 
Lagareiro ou Cachaço de Porco assado no forno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castas: Touriga Nacional 
 

Região: Dão, Portugal 
 
Enologia: Manuel Vieira 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 

 
 

Vinification: It is a monovarietal wine vinified from the 

noblest red grape varieties of the Dão Region.  This wine 

was vinified using the extended maceration technique and 

aged in new French oak half barrels in order to enhance 

the particular characteristics of this grape variety. In order 

to preserve its intense character, this wine was not cold 

treated, so it may present a slight deposit 

 

 

Tasting Notes: It presents a very deep violet red colour, 

with a lively and balanced acidity, excellent body involving 

the high quality tannins, in a very fine, elegant and 

persistent finish 

 

It goes well with… Traditional Portuguese dishes, as it is a 

very gastronomic wine, such as "Polvo à Lagareiro" or 

oven-roasted pork neck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional 
 

Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Manuel Vieira 
 
Alcohol Content: 12,5% 
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