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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA BIAIA FONTE DA VILA BIO 

 

 
 

 
Vinificação: É desta vinha, plantada à moda antiga, que 
extraímos a essência das uvas Rufete, Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Baga, Jaen, Mourisco, entre outras. Um trabalho 
delicado de criação de um vinho sublime: exclusivo, Clássico, 
intenso, complexo, elegante e rico. Selecção criteriosa na vinha, 
inicia a fermentação com pisa a pé em lagar e termina em cuba 
de inox em “cuvaison” durante 30 dias. Estágio em barricas 
novas de Carvallho Francês durante uns impressionantes 50 
meses, seguido de estágio em garrafa durante 8 meses antes de 
ser lançado para o mercado. 
 
 
Notas de Prova: Um vinho de de grande complexidade 
aromática, mostrando tanto intensidade como precisão e 
elegância. Notas de fruta preta, compotas de frutos silvestres, 
tinta da china, alcaçuz, tabaco, chocolate preto e especiarias. Em 
prova, sabor e volume que parece não ter fim, com taninos de 
seda, tudo num conjunto suportado por uma delicada e deliciosa 
acidez. 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, tapas, assim como pratos 
tradicionais mediterrâneos e queijos. 
 
Castas: Rufete, Touriga Nacional, Touriga Franca, Baga, Jaen, 
Mourisco. 
 
Região: Beira-Interior, Portugal 
 
Enologia: Luís Leocádio. 

 
Teor Alcoólico: 15% 
 
Acidez Total: 5,96 g/L 
 
Açúcar Residual: 1,16 g/L 
 
 
 

 

Vinification: It is from this vineyard, planted the old fashioned 

way, that we extract the essence of the grapes Rufete, Touriga 

Nacional, Touriga Franca, Baga, Jaen, Mourisco, among others. 

A delicate work of creating a sublime wine: exclusive, classic, 

intense, complex, elegant and rich. Careful selection in the 

vineyard, starts the fermentation with foot treading in the wine 

press and ends in stainless steel vats in "cuvaison" for 30 days. 

Ageing in new French oak barrels for an impressive 50 months 

followed by bottle ageing for 8 months before release to the 

market. 

 

Tasting Notes: A wine of great aromatic complexity, showing 

both intensity and precision and elegance. Notes of black fruit, 

berry jam, china ink, liquorice, tobacco, dark chocolate and 

spices. In proof, taste and volume that seems endless, with silky 

tannins, all in a set supported by a delicate and delicious acidity. 

 

 

It goes well with… Red meats, tapas, as well as traditional 

Mediterranean dishes and cheeses. 

 
Grape Varieties: Rufete, Touriga Nacional, Touriga Franca, Baga, 
Jaen, Mourisco. 
 
Region: Beira-Interior, Portugal 
 
Oenology: Luís Leocádio. 
 
Alcohol Content: 15% 
 
Total Acidity: 5,96 g/L 
 
Residual Sugar: 1,16 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


