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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DOS MURÇAS MINAS 

 

 
 

 
 
Vinificação: É feita uma vindima manual, seguida de mesa 
de seleção, desengace, esmagamento e fermentação 
alcoólica com leveduras indígenas a temperaturas 
controladas (25º a 28ºC) em lagares de granito com 
recurso a pisa pé e prensagem numa antiga prensa 
vertical. O estágio final é feito em cubas de betão e em 
barricas de carvalho francês usado, durante cerca de 9 
meses 
 
 
Notas de Prova: De cor intensa com laivos violeta. O 
aroma é exuberante e concentrado, onde dominam os 
frutos vermelhos e pretos maduros, alguns florais e 
aromas balsâmicos, como a esteva. No palato é um vinho 
dominado pela frescura e vivacidade, possui taninos 
firmes e maduros, com uma acidez bem envolvida. 
Termina longo e persistente, sobressaindo o equilíbrio 
entre a sua frescura e maturação 
 
 
 
Vai bem com…Assados, Carnes Vermelhas e Queijos 

 
 

 
Castas: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Tinto Cão e Tinta Francisca 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: David Baverstock e José Luis Moreira da Silva 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 5,2 g/L  
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 

 
 

Vinification: A manual harvest is made, followed by table 

selection, destemming, crushing and alcoholic 

fermentation with indigenous yeasts at controlled 

temperatures (25º to 28ºC) in granite presses using foot 

treading and pressing in an old vertical press. Final ageing 

takes place in concrete tanks and in used French oak 

barrels for about 9 months 

 

 

Tasting Notes: Intense colour with hints of violet. The 

aroma is exuberant and concentrated, dominated by ripe 

red and black fruits, some floral and balsamic aromas, 

such as rock-rose. On the palate it is a wine dominated by 

freshness and vivacity, with firm and mature tannins and 

a well-involved acidity. Long and persistent finish, 

highlighting the balance between its freshness and 

maturity 

 

 

It goes well with… Roasts, Red meat and Cheese 

 
 
Grape Varieties: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 
Roriz, Tinto Cão and Tinta Francisca 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: David Baverstock and José Luis Moreira da Silva 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 5,2 g/L  
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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