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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO MONTE D’OIRO RESERVA MAGNUM 

 
 
 

 
Vinificação: Vindima manual por parcela, com escolha. 
Desengace sem esmagamento. Fermentação em cubas de 
inox com reprodução da pisa a pé e controlo de 
temperatura (individualizado por cuba). Maceração 

prolongada. Estágio em barricas novas de carvalho francês 
 
 

Notas de Prova: O vinho tinto Monte D'Oiro Reserva 
Magnum é um vinho de Lisboa com grande presença 
aromática de produção biológica, onde ganha destaque a 
imponente fruta madura, pimenta preta, madeira de 

grande qualidade muito discreta e perfeitamente 
integrada. No paladar este Monte D'Oiro Reserva 
Magnum é um vinho de Lisboa que impressiona pela 
textura de veludo dos taninos. No final - que é firme e 

muito longo - vigor e elegância dão as mãos 
 
Vai bem com…Carnes Brancas, Carnes Vermelhas, 

Assados e Caça 

 
 

 

Castas: Syrah (96%) e Viognier (4%) 
 

Região: Lisboa, Portugal 
 

Enologia: Graça Gonçalves e Grégory Viennois  
 
Teor Alcoólico: 14% 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vinification: Manual harvest by parcel, with choice. De-

stemmed without crushing. Fermentation in stainless steel 

vats with reproduction of foot treading and temperature 

control (individualized by vats). Extended maceration. 

Aging in new French oak barrels 

 

Tasting Notes: The red wine Monte D'Oiro Reserva 

Magnum is a Lisbon wine with a great aromatic presence 

of organic production, which highlights the imposing ripe 

fruit, black pepper, high quality wood, very discreet and 

perfectly integrated. On the palate, this Monte D'Oiro 

Reserva Magnum is a Lisbon wine that impresses with the 

velvet texture of its tannins. In the end - which is firm and 

very long - vigour and elegance go hand in hand 

 

It goes well with… White meat, Red meat, Roasted and 

Hunting 

 
 
 

Grape Varieties: Syrah (96%) and Viognier (4%) 
 

Region: Lisboa, Portugal 
 

Oenology: Graça Gonçalves and Grégory Viennois 
 
Alcohol Content: 14% 

 
 

 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


