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VINHO TINTO | RED WINE CONDE D’ERVIDEIRA 2 BARRICAS 

 

 
 
 

 
 

Vinificação: Vindima manual, de talhões 
previamente selecionadas, das vinhas mais a sul 
da propriedade. Vinhas com mais maturidade, 
idade e produções baixas. Fermentação 
alcoólica em lagares de fermentação e barricas 
de carvalho francês. Estágio prolongado por um 
mínimo de 24 meses em barricas novas e 
posterior estágio em garrafa. 
 
Notas de Prova: Os Grandes Vinhos começam a 
desenhar-se na Vinha, este Vinho não fugiu à 
regra. Pretendemos partilhar a expressão do 
Terroir Alentejano, com base nas castas 
tradicionais. Um vinho nobre, intenso e 
exuberante. A nota de barrica muito presente 
no aroma, canela e baunilha, com um tímido 
toque vegetal. Na boca apresenta-se denso com 
garra e acidez. Persistente e elegante com muita 
vida pela frente.  

 
País: Alentejo – Portugal 
 
Enólogo: Nelson Rolo 

 
Teor Alcoólico: 14%  

 
 

Vinification: Manual harvest, from previously 
selected plots, from the southernmost vineyards 
of the property. Vineyards with more maturity, 
age and low yields. Alcoholic fermentation in 
fermentation presses and French oak barrels. 
Prolonged aging for a minimum of 24 months in 
new barrels and later aging in bottle. 
 
 
Tasting Notes: The Great Wines are starting to 
take shape in the Vineyard, this wine was no 
exception. We intend to share the expression of 
Terroir Alentejano, based on traditional grape 
varieties. A noble, intense and exuberant wine. 
The barrel note very present in the aroma, 
cinnamon and vanilla, with a shy vegetable 
touch. In the mouth it is dense with claw and 
acidity. Persistent and elegant with a lot of life 
ahead. 
 
Country: Alentejo – Portugal 
 
Winemaker: Nelson Rolo 

 
Alcohol Content: 14% 
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