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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO PINTO TERROIR EXPRESSIONS 

 

 
 

 
Vinificação: Manejo cuidadoso da videira para 
aumentar todo o potencial da fruta. Uvas colhidas à 
mão em caixas de 20 Kg seguidas de uma exaustiva 
seleção de cachos na adega. Fermentação alcoólica a 
temperatura controlada com leveduras indígenas 
durante 14 dias na gama de temperaturas de 24-28º 
C, seguida de fermentação maloláctica e estágio de 
9 meses em barricas de carvalho francês de segundo 
e terceiro ano. 
 
Notas de Prova: A cor é granada opaca com laivos 
violáceos. O perfume é lindo, frutos silvestres (como 
mirtilos e framboesas) e notas florais. Para adicionar 
riqueza, tem notas de tabaco e chocolate preto. Na 
boca apresenta um grande volume, taninos ricos, 
cremosos e sedosos, mas firmes. É um vinho 
encorpado com uma acidez natural que o torna 
muito macio e longo. 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, rosbife e carnes 
grelhadas. 
 
Castas: Touriga Nacional, Syrah, Cabernet 
Sauvignon. 
 
Região: Lisboa, Portugal 
 
Enologia: Rui Reguinga 

 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 

 

 

 

Vinification: Careful vineyard management to 

enhance the full potential of the fruit. Grapes 

harvested by hand in 20 kg boxes followed by an 

exhaustive bunch selection in the winery. Controlled 

temperature alcoholic fermentation with indigenous 

yeasts for 14 days at a temperature range of 24-28º 

C, followed by malolactic fermentation and ageing 

for 9 months in second and third year French oak 

barrels. 

Tasting Notes: The colour is opaque garnet with hints 

of violet. The perfume is lovely, wild berries (like 

blueberries and raspberries) and floral notes. To add 

richness, it has notes of tobacco and dark chocolate. 

In the mouth it has great volume, rich tannins, 

creamy and silky but firm. It is a full-bodied wine with 

a natural acidity that makes it very smooth and long. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled 

meats. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Syrah, Cabernet 
Sauvignon. 
 
Region: Lisboa, Portugal 
 
Oenology: Rui Reguinga 
 
Alcohol Content: 13,5% 
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