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VINHO TINTO | RED WINE MADRE DE ÁGUA  

TOURIGA NACIONAL 2016 

 
 
 

 
Vinificação: Vinificado pelo processo tradicional 
com maceração prolongada em cubas inox com 
temperaturas de fermentação controlada de 
26ºC. Estágio em barricas de Carvalho Francês 
durante 9 meses e posterior repouso em 
garrafa. 
 
Notas de Prova: Da distinção e sofisticação que 
originou este vinho criado a 580m de altitude, 
resulta uma cor rubi onde se destaca o seu 
aroma a especiarias, fazendo sobressair na boca 
as frutas maduras e as margaças. Estabilizou em 
barricas de carvalho francês, origem das notas 
de tosta, conferindo-lhe a sua complexidade 
aliada a uma acidez equilibrada. Possui taninos 
polidos mas com corpo engrandecendo a 
riqueza sensorial ao ser consumido. 
 
Castas: Touriga Nacional 
 
Região: Dão, Portugal 
 
Enólogo: Eng. Paulo Nunes 
 
Teor Alcoólico: 14% 
Acidez Total: 5,82 g/L  
Açúcares Residuais: 0,8 g/L 

 

 
Vinification: Vinified by the traditional process 
with prolonged maceration in stainless steel vats 
with controlled fermentation temperature of 
26ºC. Aging in French oak barrels for 9 months 
and then resting in bottle. 
 
Tasting Notes: The distinction and sophistication 
that gave rise to this wine, created at an altitude 
of 580m, results in a ruby color where its aroma 
of spices stands out, making ripe fruit and 
margaça stand out in the mouth. It stabilized in 
French oak barrels, the origin of the toast notes, 
giving it its complexity combined with a 
balanced acidity. It has polished tannins but with 
a body that enhances the sensory richness when 
consumed. 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional 
  
Region: Dão, Portugal  
 
Winemaker: Eng. Paulo Nunes 
 
Alcohol Content: 14% 
Total Acidity: 5,82 g/L 
Residual Sugars: 0,8 g/L 
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