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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA VALE DONA MARIA VINHA DA FRANCISCA 

 

 
 

 
Vinificação: Todas as uvas são apanhadas à mão, 
cuidadosamente selecionadas no tapete de escolha e 
desengaçadas antes de entrarem nos lagares de granito. 
Todas as uvas são pisadas em lagares e fermentam depois 
durante 7 a 10 dias a temperaturas de 22ºC a 27ºC nos 
lagares com remontagens manuais. Os vinhos são tirados 
a limpo para barricas novas de carvalho francês de 225L, 
barris de diferentes caracteristicas (Seguin Moreau, 
François Frères, Taransaud, Nadalie e Berthomieu), onde 
se processa a fermentação maloláctica. Estagia durante 18 
meses em barricas de carvalho francês 50% novas. A 
seleção final de barricas e a composição do lote processa-
se cerca de um mês antes do engarrafamento. 

 
Notas de Prova:  Com uma grande profundidade de cor, 
este vinho seduz pela concentração de aroma de frutos 
vermelhos maduros, cereja negra, ameixa e framboesa. 
Elegância e frescura anunciam um final longo e cremoso. 
 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e grelhados.  

 
Castas:   Sousão, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 
Francisca e Rufete 
 
Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: António Andrade e Manuel Soares 
 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 6,1 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 
 

 

Vinification: All the grapes are hand picked, carefully 

selected on the sorting belt and destemmed before 

entering the granite presses. All the grapes are trodden in 

lagares and then ferment for 7 to 10 days at temperatures 

of 22ºC to 27ºC in the lagares with manual pumping over. 

The wines are then racked off to new French oak barrels of 

225 litres, barrels of different characteristics (Seguin 

Moreau, François Frères, Taransaud, Nadalie and 

Berthomieu), where malolactic fermentation takes place. 

It ages for 18 months in 50% new French oak barrels. The 

final selection of barrels and the composition of the blend 

takes place about a month before bottling. 

 

Tasting Notes: With great depth of colour, this wine 

seduces with its concentrated aroma of ripe red fruit, black 

cherry, plum and raspberry. Elegance and freshness herald 

a long and creamy finish. 

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

 
Grape Varieties: Sousão, Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Francisca e Rufete 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Andrade and Manuel Soares 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 6,1 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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