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VINHO BRANCO | WHITE WINE OBOÉ VINHAS VELHAS SILVER EDITION 

 

 
 

 
Vinificação: Estagiou durante 15 meses em barril de 
carvalho. 
 
Notas de Prova:  Este vinho tem uma cor amarela como 
resultado da evolução positiva pela qual passou. No nariz, 
mostra uma excelente complexidade de frutas, todas 
compostas por uma base fresca e elegante e com uma 
personalidade forte, graças à “mistura de campo” única e 
diferenciadora que a gera. Frescura e acidez são as 
principais notas ao longo da degustação, com uma 
excelente integração da madeira, garantindo prazer para 
quem a bebe. Muita cremosidade e oleosidade, 
combinadas com a presença de mineralidade durante 
toda a corrida. Um vinho profundo, animado, vibrante e 
extraordinariamente elegante. Por suas características, é 
esperada uma boa evolução nos próximos anos. 

 
 

 
Vai bem com….  Peixes e marisco. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: José Miguel Almeida 
 
Teor Alcoólico: 13% 

 

 

 

 

 

 

 

Vinification: Aged for 15 months in oak barrels. 

 

 

Tasting Notes: This wine has a yellow colour as a result of 

the positive evolution it has undergone. On the nose, it 

shows an excellent complexity of fruit, all composed by a 

fresh and elegant base and with a strong personality, 

thanks to the unique and differentiating "field blend" that 

generates it. Freshness and acidity are the main notes 

throughout the tasting, with an excellent integration of 

wood, ensuring pleasure for those who drink it. Lots of 

creaminess and oiliness, combined with the presence of 

minerality throughout the run. A deep, lively, vibrant and 

extraordinarily elegant wine. Because of its 

characteristics, a good evolution is expected in the coming 

years. 

 

It goes well with… Fish and seafood. 

 

Grape Varieties: Old Vines 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: José Miguel Almeida 
 
Alcohol Content: 13% 
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