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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA LAGOALVA RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação:  A vinificação das diferentes castas ocorre 
separadamente, sendo o lote feito posteriormente. As 
uvas são vindimadas mecanicamente durante a noite e, 
após 3 dias de maceração pré fermentativa, a 
fermentação alcoólica ocorre em cubas de inox a 24ºC. As 
massas são prensadas em prensa hidráulica e a 
fermentação malo-láctica é feita em barricas de carvalho 
Francês, onde estagia 10 meses. 
 
 
Notas de Prova:  Com uma cor granada intensa, tem um 
aroma complexo a frutos pretos maduros, especiarias e 
baunilha. Na boca tem bom volume, os taninos são 
elegantes e termina longo.  

 
 
Vai bem com….  Carne ou peixe elaborado no forno. 
 
Castas:  Alfrocheiro, Touriga Nacional, Syrah. 
 
Região: Tejo, Portugal 
 
Enologia: Diogo Campilho e Pedro Pinhão 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vinification: The vinification of the different varieties 

occurs separately, being the blending done later. The 

grapes are harvested mechanically during the night and, 

after 3 days of pre-fermentative maceration, the alcoholic 

fermentation occurs in stainless steel vats at 24ºC. The 

masses are pressed in a hydraulic press and malo-lactic 

fermentation takes place in French oak barrels, where it 

ages for 10 months. 

 

Tasting Notes: With an intense garnet colour, it has a 

complex aroma of ripe black fruits, spices and vanilla. In 

the mouth it has good volume, the tannins are elegant and 

long finish.  

 

It goes well with… Meat or fish prepared in the oven. 

 
Grape Varieties: Alfrocheiro, Touriga Nacional, Syrah. 
 
Region: Tejo, Portugal 
 
Oenology: Diogo Campilho and Pedro Pinhão 
 
Alcohol Content: 14,5% 
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