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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO MONTE D’ OIRO 

 

 
 

 
Vinificação: Vindima manual, com escolha e 
desengace sem esmagamento. Fermentação em 
cubas de inox com reprodução da pisa a pé e 
controlo de temperatura (individual por cuba). 
Estágio em barricas de carvalho francês (16 meses). 
Rendimento médio por parcela: 5 ton/há 
 
 
Notas de Prova: Cor rubi. Notas de frutas frescas, 
alguma evolução defumada e discreta de corte 
bonito que acrescenta algum charme. Aroma 
extremamente elegante de frutos silvestres e 
especiarias. Este vinho é muito cativante e sedutor 
em seu equilíbrio e frescura. Muito gastronómico, 
revela uma acidez perfeita, taninos macios, 
estruturas balanceadas, com final elegante e 
persistente. 
 
Vai bem com…. com uma grande variedade de 
pratos de carne e até alguns pratos de peixe 
preparados e bem temperados. 
 
 
Castas: Syrah 
 
Região: Lisboa, Portugal 
 
Enologia: Graça Gonçalves and Gregory Viennois 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
 
 

 

Vinification: Manual harvest, with selection and 

destemming without crushing. Fermentation in 

stainless steel vats with foot treading and 

temperature control (individual per vat). Ageing in 

French oak barrels (16 months). Average yield per 

plot: 5 ton/ha 

 

Tasting Notes: Ruby colour. Notes of fresh fruit, some 

smoky and discreet evolution of beautiful cut that 

adds some charm. Extremely elegant aroma of wild 

berries and spices. This wine is very captivating and 

seductive in its balance and freshness. Very 

gastronomic, it reveals perfect acidity, soft tannins, 

balanced structures, with an elegant and persistent 

finish. 

 

It goes well with… with a wide variety of meat dishes 

and even some prepared and well-seasoned fish 

dishes. 

 
Grape Varieties: Syrah 
 
Region: Lisboa, Portugal 
 
Oenology: Graça Gonçalves and Gregory Viennois 
 
Alcohol Content: 13,5% 
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