
VINIFICAÇÃO | Selecção de uvas no corte e transporte em caixas directa-
mente para a adega. Vinificação com esmagamento e desengace total. 
Fermentação em lagar aberto com temperatura controlada. 
VINIFICATION | Selection of cutted grapes and transported in boxes directly 
to the winery. Winemaking with crushing and stalk removal. Fermentation in 
temperated controlled open mill.

NOTA DE PROVA | 100HECTARES Touriga Franca, estrutura e elegância, apre-
senta uma cor violeta carregada. No nariz, impressiona pela sua intensidade 
e concentração de aromas de frutos vermelhos em perfeita harmonia com 
suaves notas florais. Na prova de boca apresenta um início intenso, evoluindo 
para um vinho de perfil elegante, com excelente volume de boca e taninos 
de textura sedosa, tudo muito bem integrado com notas de frutos vermelhos. 
Termina em perfeito equilíbrio, com uma extraordinária persistência e cheio 
de frescura. Um vinho que reflete na perfeição, a identidade da casta.

TASTING NOTE | 100HECTARES Touriga Franca, structure and elegance, 

has a deep violet color. On the nose, it impresses with its intensity and 

concentration of red fruit aromas in perfect harmony with soft floral notes. 

In the mouth tasting it has an intense start, evolving into an elegant profile 

wine with excellent mouth volume and silky texture tannins, all very well in-

tegrated with red fruit notes. Finishes in perfect balance, with extraordinary 

persistence and full of freshness. A wine that perfectly reflects the identity 

of the grape variety.

ACIDEZ TOTAL . TOTAL ACIDITY / 7,6 g/L pH 3,62

ESTE VINHO É UMA EXPRESSÃO DE EXCELÊNCIA DO NOSSO DOURO.

15,5% vol / 750ml / alc.15,5% by vol. 
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TOURIGA FRANCA TINTO . RED
ANO.YEAR | 2018
REGIÃO.REGION | DOURO
PAÍS.COUNTRY | PORTUGAL 
CASTAS.GRAPE VARIETY | TOURIGA FRANCA
ESTÁGIO.AGEING | 6 MESES | BARRICAS DE CARVALHO FRANCÊS
6 MONTHS | FRENCH OAK BARRELS

Francisco Montenegro  | ENÓLOGO.WINEMAKER

ºC 18 / 64,4 ºF 
16 / 60,8


