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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO PINTO ESTATE COLLECTION 

 

 
 

 
Vinificação:  Manejo cuidadoso da videira para aumentar 
todo o potencial das frutas. Uvas escolhidas a dedo em 
caixas de 20 kg seguidas por uma seleção exausta de 
cachos na adega. Fermentação alcoólica controlada por 
temperatura em depósitos de concreto utilizando apenas 
leveduras indígenas, por 14 dias, seguida de fermentação 
malolática e 12 meses de envelhecimento em barricas de 
carvalho francês de segundo e terceiro ano. 
 
Notas de Prova:  Granada profunda com notas violetas. 
Aroma intenso a groselha, amora e coco, em harmonia 
com notas de especiarias. Fruta delicada, elegante e 
redonda, com taninos finos mas firmes. O final é intenso, 
austero e persistente. 

 
 
Vai bem com….  Carne vermelha, massas e queijo. 
 
Castas:  Touriga Nacional, Aragonêz, Syrah, Merlot. 
 
 
Região: Lisboa, Portugal 
 
Enologia: Rui Reguinga 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vinification: Careful vineyard management to enhance 

the full potential of the fruit. Handpicked grapes in 20 kg 

boxes followed by a thorough selection of clusters in the 

cellar. Temperature controlled alcoholic fermentation in 

concrete tanks using only indigenous yeasts, for 14 days, 

followed by malolactic fermentation and 12 months 

ageing in second and third year French oak barrels. 

 

Tasting Notes: Deep garnet with violet notes. Intense 

aroma of currant, blackberry and coconut, in harmony 

with spicy notes. Delicate fruit, elegant and round, with 

fine but firm tannins. The finish is intense, austere and 

persistent. 

 

It goes well with… Red meat, pasta and cheese. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Aragonêz, Syrah, 
Merlot. 
 
Region: Lisboa, Portugal 
 
Oenology: Rui Reguinga 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


