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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO CIDRÔ PINOT NOIR 

 

 
 

 
Vinificação: É feita uma cuidadosa seleção de uvas nas 
parcelas de Pinot Noir de forma a colher as uvas que se 
encontram em diferentes níveis de amadurecimento e 
produção, procurando estabelecer elevados parâmetros 
qualitativos e maximizar toda a expressão varietal em 
termos de acidez e carácter. Parte das uvas são 
desengaçadas manualmente. Durante a fermentação é 
utilizado o método manual de “baixar a manta” de forma 
a conseguir uma extração suave capaz de providenciar 
aromas delicados. O estágio ocorre por um período de 12 
meses em barricas de carvalho francês usadas. 
 
 
Notas de Prova: A bela cor ruby apresentada neste Pinot 
Noir, revela elegância e finesse neste vinho com notas 
típicas de cereja e groselha harmoniosamente integradas 
com nuances de baunilha. Um final de boca longo e 
frutado, que se aperfeiçoa após umas horas de 
decantação. 
 
 
Vai bem com…. Cabrito ou cordeiro assado no forno e 
empadão de perdiz. 
 
Castas: Pinot Noir. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Moreira 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 4,9g/L 
 
 

 

 

Vinification: A careful selection of grapes is made in the 

Pinot Noir plots in order to pick grapes that are at different 

levels of ripeness and production, seeking to establish high 

quality parameters and maximise all varietal expression in 

terms of acidity and character. Part of the grapes are 

destemmed manually. During fermentation the manual 

method of "lowering the cap" is used in order to achieve a 

gentle extraction capable of providing delicate aromas. 

Ageing takes place for a period of 12 months in used 

French oak barrels. 

 

Tasting Notes: The beautiful ruby colour presented in this 

Pinot Noir, reveals elegance and finesse in this wine with 

typical notes of cherry and currant harmoniously 

integrated with vanilla nuances. A long and fruity finish, 

which is perfected after a few hours of decanting. 

 

 

It goes well with… Oven-roasted kid or lamb and partridge 

pie. 

 
Grape Varieties: Pinot Noir. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Moreira 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 4,9 g/L 
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