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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA BACALHÔA 

 

 
 

 
Vinificação: As castas escolhidas na propriedade, um 
Cabernet Sauvignon e um Merlot se beneficiam das 
condições naturais para permitir uma maturação lenta e 
equilibrada. A fermentação primária ocorre a uma 
temperatura controlada (25 ° C), seguida de um período 
de cuvaison (maceração cutânea pós-fermentação) de 
três semanas. Após cuidadosa seleção e após inúmeras 
degustações e testes, o lote final foi produzido com a 
idade de 11 meses em barricas novas de carvalho francês. 
 
 
Notas de Prova: Aromas de frutas vermelhas combinadas 
com nuances de madeira e especiarias. Na boca, os 
sabores de frutas vermelhas são intensificados e 
combinados com taninos suaves; tem um final fresco, um 
pouco mineral, elegante e muito complexo. 

 
 
Vai bem com…. Carne vermelha e caça. 
 
Castas: Cabernet Sauvignon, Merlot. 
 
Região: Península de Setúbal, Portugal 
 
Enologia: Filipa Tomaz da Costa 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 6,2 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,7 g/L 

 

 

 

 

Vinification: The grape varieties chosen on the estate, a 

Cabernet Sauvignon and a Merlot benefit from the natural 

conditions to allow a slow and balanced maturation. 

Primary fermentation takes place at a controlled 

temperature (25°C), followed by a three-week cuvaison 

period (post-fermentation skin maceration). After careful 

selection and following numerous tastings and tests, the 

final batch was produced at the age of 11 months in new 

French oak barrels. 

 

Tasting Notes: Aromas of red fruits combined with 

nuances of wood and spices. In the mouth, the red fruit 

flavours are intensified and combined with soft tannins; it 

has a fresh, slightly mineral, elegant and very complex 

finish. 

 

It goes well with… Red meat and game. 

 
Grape Varieties: Cabernet Sauvignon, Merlot. 
 
Region: Península de Setúbal, Portugal 
 
Oenology: Filipa Tomaz da Costa 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 6,2 g/L 
 
Residual Sugar: 0,7 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


