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VINHO TINTO | RED WINE EVEL 

 

 
 

 
 
Vinificação: A fermentação decorre em cubas de inox, 
com controlo de temperatura. Em Vila Nova de Gaia dá-se 
o estágio, em balseiros de carvalho francês durante 8 
meses, onde é cuidadosamente preparado e engarrafado 
na sede da Real Companhia Velha  
 
 
Notas de Prova: É um vinho jovem, brilhante e de uma cor 
ruby profunda. No aroma tem notas de frutos bem 
maduros, complexados por nuances vegetais bem típicos 
da região e leves toques de baunilha, provenientes do seu 
estágio em madeira. Já no palato é redondo, com 
excelente estrutura e taninos suaves, proporcionando um 
final frutado e persistente 
 

 
Vai bem com…Queijos, Carnes e Massas 
 
 
 
 
 
Castas: Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,3 g/L  
 

 
 
 

 

 

 

Vinification: Fermentation takes place in stainless steel 

vats, with temperature control. In Vila Nova de Gaia it is 

aged in French oak vats for 8 months, where it is carefully 

prepared and bottled at Real Companhia Velha 

headquarters 

 

Tasting Notes: It is a young, bright wine with a deep ruby 

colour. The aroma has notes of ripe fruit, complexed by 

vegetable nuances typical of the region and hints of vanilla 

from its aging in wood. The palate is round, with excellent 

structure and soft tannins, providing a fruity and 

persistent finish 

 

 

It goes well with… Cheese, Meat and Pasta 

 
 
 
 
Grape Varieties: Touriga Franca, Touriga Nacional and 
Tinta Roriz 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,3 g/L  
 

 

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET 

 


