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VINHO TINTO | RED WINE OBOÉ VINHAS VELHAS SILVER EDITION 

 

 
 

 
Vinificação: Estagiou durante 30 meses em barril de 
carvalho. 
 
Notas de Prova:  Este vinho tem uma cor rubi e é 
cuidadosamente composto por uma grande 
variedade de castas que lhe conferem uma "mistura 
de campo" perfeita, destacando Touriga Nacional, 
Touriga Franca, Sousão e Tinta Amarela. A colheita 
foi cuidadosamente programada para atingir o ponto 
ideal de colheita e, assim, maximizar a qualidade 
para o perfil perfeito. O passo a pé no moinho 
contribuiu para alcançar grande poder e elegância ao 
longo da corrida, sendo bastante persistente na 
boca. Por suas características, é esperada uma boa 
evolução nos próximos anos. 

 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e carnes 
grelhadas. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: José Miguel Almeida 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 
 
 
 

 

Vinification: Aged for 30 months in oak barrels. 

 

Tasting Notes: This wine has a ruby colour and is 

carefully composed of a wide variety of grape 

varieties that give it a perfect "field blend", 

highlighting Touriga Nacional, Touriga Franca, 

Sousão and Tinta Amarela. The harvest has been 

carefully planned to reach the ideal point of picking 

and thus maximise the quality for the perfect profile. 

The walk in the mill has contributed to achieve great 

power and elegance throughout the run, being quite 

persistent in the mouth. Due to its characteristics, a 

good evolution is expected in the coming years. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled 

meats. 

 

Grape Varieties: Old Vines 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: José Miguel Almeida 
 
Alcohol Content: 14% 
 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


