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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA VALE DONA MARIA 

 

 
 

 
Vinificação: Todas as nossas uvas foram pisadas em lagares por 
1 a 3 dias antes da fermentação e depois fermentadas em 
qualquer uma das várias cubas por 7 a 10 dias, a temperaturas 
variando de 22 ° a 27 ° Celsius, com pigmentos à mão. Em 
seguida, juntamos os vinhos resultantes em barricas novas de 
carvalho francês Allier de 225 e 300 litros de várias tintas (Seguin 
Moreau, François Frères, Taransaud, Louis Latour e Berthomieu), 
onde passam por fermentação malolática. Todos os vinhos são 
cuidadosamente envelhecidos por 21 meses em barricas (75% 
de carvalho francês novo e 25% de um ano), mantendo todas as 
diferentes fermentações completamente separadas até a 
mistura final, apenas cerca de um mês antes do engarrafamento 
dos vinhos. 

 
Notas de Prova:  Um vinho muito elegante e muito fresco, com 
boa cor, violeta, vermelho escuro e púrpura, com boa 
concentração de aromas maduros a frutos vermelhos escuros, 
cerejas e ameixas pretas e sabores aromáticos e frutados. 
Grande equilíbrio e acidez, intenso e aveludado, com requinte e 
elegância, tão tradicional da Quinta Vale D. Maria Douro Tinto. 
O envelhecimento em barris de carvalho francês de 75% e 25% 
de um ano de idade concentrou os taninos maduros originais do 
vinho e ajudou a suavizar o seu poder, originando um vinho 
muito elegante, com grande equilíbrio e delicadeza, e um final 
muito longo e frutado. 
 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e grelhados.  

 
Castas:  Blend 41 castas diferentes 
 
Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: Cristiano van Zeller e Manuel Soares 
 
Teor Alcoólico: 15% 
 
Acidez Total: 5,4 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,8 g/L 

 

Vinification: All our grapes were treaded in lagares for 1 to 3 

days before fermentation and then fermented in any of several 

vats for 7 to 10 days at temperatures ranging from 22° to 27° 

Celsius, with pigments by hand. We then rack the resulting wines 

into new 225 and 300 litre Allier French oak barrels of various 

reds (Seguin Moreau, François Frères, Taransaud, Louis Latour 

and Berthomieu) where they undergo malolactic fermentation. 

All wines are carefully aged for 21 months in barrels (75% new 

French oak and 25% one year old), keeping all the different 

fermentations completely separate until the final blending, only 

about a month before the wines are bottled. 

 

Tasting Notes: A very elegant and very fresh wine, with good 

colour, violet, dark red and purple, with good concentration of 

ripe aromas of dark red fruits, cherries and black plums and 

aromatic and fruity flavours. Great balance and acidity, intense 

and velvety, with refinement and elegance, so traditional of 

Quinta Vale D. Maria Douro Tinto. Ageing in 75% and 25% one 

year old French oak barrels concentrated the wine's original ripe 

tannins and helped to soften their power, resulting in a very 

elegant wine with great balance and delicacy, and a very long, 

fruity finish. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled meat. 

 
Grape Varieties: Blend 41 different varieties 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Cristiano van Zeller and Manuel Soares 
 
Alcohol Content: 15% 
 
Total Acidity: 5,4 g/L 
 
Residual Sugar: 0,8 g/L 
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