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Vinho Porca de Murça Reserva Vinhas Velhas 
Variedades Vinhas Velhas – Castas tradicionais durienses em 

percentagens indefinidas.  
Ano 2010 
Região DOC Douro  
País Portugal 
Produção 15.000 garrafas (750ml) 

Armazene as garrafas em local fresco e sem luz. Para que se possa desfrutar do seu 
máximo esplendor deve ser servido à temperatura 16-18ºC, acompanha preferencialmente 

carne vermelha e caça e pastas. 

 

Porca de Murça 
 

Porca de Murça é uma das mais carismáticas marcas de vinhos do Douro, lider na 
exportação e no mercado nacional, herdeira das mais nobres tradições durienses e 
originária de uma lenda popular da Vila de Murça.  
 
Este Vinhas Velhas Reserva representa o Topo de Gama da marca e é oriundo de 
parcelas seleccionadas de vinhas com mais de 50 anos. Essas nobres cepas 
compostas pelas tradicionais castas durienses, em função da idade, proporcionam 
produções baixíssimas e dão origem a vinhos muito complexos e de grande 
concentração. 

 

 
Ano 2010 
 

O Ano de 2010 caracteriza-se, como um ano de elevada produção em toda a 
Região Demarcada do Douro. Até a colheita, os níveis de precipitação acumulada 
durante o inverno estavam dentro dos valores normais para a região, favorecendo 
o posterior desenvolvimento vegetativo e produtivo das videiras. O verão foi 
muito quente e o curso da maturação foi prolongado até o início do Outono. 
 
 

 
Vinificação 
 

A fermentação decorre em cubas Inox, com controlo de temperatura. O vinho 
estagia por um periodo de 18 meses em barricas seleccionadas de carvalho 
francês. 

 
 

 
 
 
 
Notas de Prova 
 

Caracterizado por uma bela e profunda cor, este potente vinho apresenta aromas 
de frutos vermelhos e pretos combinado com agradáveis sugestões de violeta. 
Demonstra muita complexidade e boa integração com a madeira proveniente do 
estágio. Rico em sabores e muito potente, é um vinho de grande carácter duriense 
que se mostra ideal para acompanhar carne vermelha.  

 
 

REAL COMPANHIA VELHA 
Rua Azevedo Magalhães, 314 4430 Vila Nova de Gaia Portugal 

tel: +351 223 775 100 fax: +351 223 775 190 

www.realcompanhiavelha.pt 
deptecn@realcompanhiavelha.pt 

Informação técnica 
Alc./Vol.:  14%  
Total acidity:  5.4 g/l  
PH:    3.58 
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