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Vinho Carvalhas Tinto  
Variedade Mais de 20 variedades tradicionais do Douro 
Ano 2011 
Região Douro 
País Portugal 
Produção 8,000 garrafas (750ml) 

Armazene as garrafas em local fresco (14ºC to 16ºC) e sem luz. Sirva a 16ºC. 
Acompanha preferencialmente assados e pratos ricos que peçam um vinho 

forte. 
 
Quinta das Carvalhas 
 
A Quinta das Carvalhas é a mais antiga e emblemática propriedade da 
Real Companhia Velha. Devido ao seu enorme Património Histórico e 
a uma intensa e racional requalificação, representa hoje o que de 
melhor temos e somos capazes de fazer. 
 
A nova gama de vinhos Carvalhas representa exactamente isso - o 
melhor que somos capazes de produzir - quer pensemos num Douro 
branco, tinto, num Porto Tawny ou Vintage. 
 
Estes vinhos são um reflexo do nosso solo, do nosso sol, das nossas 
vinhas, da nossa história e de todo o nosso saber. 
 
Ano 2011 
 

Em 2011, o Inverno foi chuvoso o que providenciou água que ajudou 
as vinhas a resistir ao Verão quente e seco que se seguiu. Uma 
Primavera excepcionalmente quente fez antecipar a vindima, no 
entanto, no final de Agosto dois dias de chuva providenciaram 
frescura que permitiu excelentes condições para o final do 
amadurecimento.  Em 2011, tivemos o melhor dos dois mundos: a 
frescura, elegância e exuberância de sabores de anos mais frescos; e a 
potencia e estrutura de anos mais quentes. 
 
Vinificação e estágio 
 

As melhores e mais velhas cepas da Quinta das Carvalhas são 
criteriosamente selecionadas e fermentadas em lagar. Segue-se um 
estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês. 
 
 
 
 
Notas de Prova 
 

Impressionante exuberância aromática onde se salientam notas de 
frutos vermelhos e fruta preta aliados a nuances herbacias e especiadas 
demonstrando uma harmoniosa integração com a madeira de carvalho 
através de subtis notas de baunilha. Excelente volume de prova, 
mostrando-se potente mas ao mesmo tempo elegante com uma 
concentração e profundidade própria de vinhas de baixa produção. Os 
taninos firmes e muito redondos, com sabores realçados por uma 
equilibrada acidez que torna a prova longa e persistente. 
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Informação técnica 
Alc./Vol.:  14%  
Acidez Total:  5.7 g/l  
pH:    3.52 
   


