
Av. Praia da Vitória, nº 5, 1º Esq. 1000-246, Lisboa - Portugal

       219 104 650 •         geral@vinicom.pt •         www.vinicom.pt

LAVRADORES DE FEITORIA

18º ANIVERSÁRIO
18th Birthday
Um monovarietal da casta Tinto Cão com elegância e qualidade 
excepcional,  lançado em 2018 para celebrar a “maioridade” da 
empresa. Apresenta cor vermelho grená com nuances averme-
lhadas. O nariz é muito elegante com predominância de aromas 
de frutos vermelhos envolvidos por notas de especiarias, tabaco 
e café, fruto do seu estágio em barrica. Na boca é intenso, fino e 
muito saboroso, com notas aromáticas a frutos vermelhos bem 
maduros. Muito elegante, os seus taninos são suaves e aveludados 
suportados por uma acidez equilibrada que o torna longo e 
harmonioso. Acompanha pratos de carne e caça bem estru-
turados e ricos de sabor.
A monovarietal from the Tinto Cão grape variety with exceptional 
elegance and quality, launched in 2018 to celebrate the company's 
"coming of age". It presents a garnet red colour with reddish nuances. 
The nose is very elegant with predominant aromas of red fruits involved 
by notes of spices, tobacco and coffee, fruit of its aging in barrels. In 
the mouth it is intense, fine and very tasty, with aromatic notes of ripe 
red fruit. Very elegant, its tannins are soft and velvety, supported by a 
balanced acidity which makes it long and harmonious. It accompanies 
well-structured and rich meat and game dishes.

Categoria: Vinho Tinto
Category : Red Wine

País & Região: Portugal, Douro
Country & Region

Denominação: DOC Douro
Denomination

Ano de Colheita: 2016
Vintage

Castas: Tinto Cão
Grape Varieties            

Álcool: 14.5 %
Alcohol

Acidez Total: 5 g/L
Total Acidity

Açúcar Redutor: - g/L
Reducing Sugar

Enólogo: Paulo Ruão
Winemaker

Nº de Caixas em Palete: 72
No. of Boxes on Pallet
Nº de Caixas em Camada: 18
No. of Layer Boxes
Nº de Garrafas por Caixa: 1
No. of Bottles per Box 
Capacidade da Garrafa: 1.5 L
Bottle Capacity
Tipo de Caixas: Cartão
Type of Boxes: Cardboard
EAN: 5604086319039
ITF: 5604086319039


