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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA BOAVISTA VINHA DO ORATÓRIO 

 

 
 

 
Vinificação:  Selecionado e escolhido manualmente. 
Cuidado, desengace total e prensagem suave. As uvas 
fermentam em grandes barricas de carvalho francês de 
500 litros e, após um período de maceração, são 
transferidas para barricas de 225 litros, também de 
carvalho francês, durante 16 meses de envelhecimento. O 
vinho é armazenado por pelo menos um ano antes de ser 
lançado no mercado. A ausência de estabilização ou 
filtração significa que podem se formar depósitos com o 
tempo, portanto, recomendamos decantar antes do 
serviço. 
 
Notas de Prova: Cor rubi intensa e profunda. Elegante, 
profundidade com fruta predominantemente vermelha e 
silvestre sustentada pela complexidade resultante do 
longo envelhecimento em barrica. Sedoso ao primeiro 
contacto, taninos muito finos que conferem estrutura 
generosa ao vinho, mas com elegância e equilíbrio. 
Sensação na boca intensa e final pronunciado e longo. 
 
Vai bem com…. Pratos de carne, especialmente para 
acompanhar carnes grelhadas. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jean-Claude Berrouet 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,5 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 

 

 

 

Vinification: Hand selected and sorted. Careful, total 

destemming and gentle pressing. Oratory grapes are 

fermented and foot trodden in open granite vats and aged 

in French oak barrels for over 18 months. The wine is 

stored for at least a year before being released to the 

market. The lack of stabilisation or filtration means that 

deposits may form over time, so we recommend decanting 

before service. 

 

Tasting Notes: Intense and deep ruby colour. Elegant, 

deep with predominantly red and wild fruit underpinned 

by the complexity resulting from long barrel ageing. Silky 

on first contact, very fine tannins that give the wine 

generous structure, but with elegance and balance. 

Intense mouthfeel and pronounced, long finish. 

 

It goes well with… Meat dishes, especially to accompany 

grilled meat. 

 
Grape Varieties: Vinhas Velhas 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jean-Claude Berrouet 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 5,5 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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