
 
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 
VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO PÉGO CERRO DO SANTO RESERVA 

 

 
 

 

A Quinta do Pégo é, sem dúvida, uma das mais 
soberbas propriedades no Vale do Rio Douro. A 
paisagem vista da varanda, aproximadamente a 
138 metros acima do nível do mar, é 
espetacular. De acordo com documentos 
históricos, a produção de vinho da Quinta 
remonta a 1548 e muito provavelmente à 
ocupação romana. Hoje em dia, o Vinho do 
Porto e os Vinhos do Douro Tintos de elevada 
qualidade são vendidos um pouco por todo 
mundo 
 
Notas de Prova: Apresenta uma bonita e viva 
cor rubi. Este vinho tem uma intensidade de 
vários sabores a frutos e a bagas, que 
complementam bem as notas a madeira. O 
sabor demonstra boa estrutura nos taninos e um 
notável final, elegante e suave. 
 
 
Vai bem com…. Bife de novilho, vitela, carnes 
vermelhas no geral, carnes de caça e queijos. 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto 
Cão, Tinta Roriz & Sousão 
 
Região: Douro, Portugal 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
 
 

 
Quinta do Pégo is without doubt one of the most 
superb properties in the Douro River Valley. The 
landscape seen from the balcony, approximately 
138 metres above sea level, is spectacular. 
According to historical documents, wine 
production at the Quinta dates back to 1548 and 
most likely to the Roman occupation. Today, 
high quality Port and red Douro wines are sold 
all over the world. 
 
 

 

Tasting Notes: It presents a beautiful and lively 

ruby colour. This wine has an intensity of various 

fruit and berry flavours that complement well 

the oak notes. The taste shows good tannic 

structure and a remarkable, elegant and smooth 

finish. 

 

It goes well with… Beef steak, veal, red meat in 

general, game meat and cheese. 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Tinto Cão, Tinta Roriz & Sousão. 
 
Region: Douro, Portugal 
Alcohol Content: 13,5% 
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