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QTA DO SOBREIRÓ DE CIMA SYRAH 2017 
 

 
 

 
 
 

 

 

Vinificação: Vindima manual para pequenas 
caixas perfuradas. Recepção com esmagamento e 

desengace imediato. Fermentação em cubas inox, 
com curtimenta em temperatura controlada. 

Parte do lote fez fermentação maloláctica em 
barricas usadas de carvalho francês. Estágio em 

cubas de inox até ao enchimento em garrafa. 

 

Notas de Prova:  De cor granada profunda, tem 

um aroma confitado de fruta preta muito madura, 

especiarias e notas balsâmico típicas da casta. O 

estágio em Carvalho Francês e Americano 

acrescentou um ligeiro toque de cacau e 

torrefação ao carácter mineral do Syrah. Na boca 

sente-se um frutado intenso, com taninos 
aveludados e um final longo e persistente. 

 
Tipo: Tinto 
 
Castas: Syrah 
 
Enologia: Luís Cortinhas 
 
Região: Valpaços – Trás-os-Montes, Portugal 
 
Teor Alcoólico: 15,5% 
Acidez Total: 5,3 g/L 
Açúcar Redutor: <0,6 g/L 

 

 
Vinification: Manual harvest for small perforated 
boxes. Reception with crushing and immediate 
destemming. Fermentation in stainless steel vats, with 
tanning at controlled temperature. Part of the batch 
made malolactic fermentation in used French oak 
barrels. Stage in stainless steel vats until filling in 
bottle. 

 
 

Tasting Notes: Of deep garnet color, it has an aroma 
of very ripe black fruit, spices and balsamic notes 
typical of the variety. The French and American oak 
aging added a slight touch of cocoa and roasting to 
the mineral character of Syrah. In the mouth you can 
feel an intense fruity, with velvety tannins and a long 
and persistent finish. 
 
 
 
Type: Red 
 
Grape Varieties: Syrah 
 
Winemaking: Luís Cortinhas 
 
Region: Valpaços – Trás-os-Montes, Portugal 
 
Alcohol: 15,5% 
Total Acidity: 5,3 g/L 
Reducing Sugar: <0,6 g/L 
 

FICHA TÉCNICA: TECHNICAL DATA SHEET 

 


