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VARIEDADES
Tinta Roriz (50%), Touriga Nacional 
(50%)

VINDIMA
Tipo corte
Manual/transporte em caixas

Data
Entre 11 e 21 de Setembro

Produção
4,5 ton/ha

ENOLOGIA
Fermentação alcoólica
Fermentação em cuba inox a 
14ºC-16ºC, de mostos gota ou 
escorrimento livre de prensa

Estágio
Durante o seu curto estágio, o 
vinho permanece em contacto 
com as suas borras finas, de modo 
a garantir a sua complexidade e 
longevidade

ENGARRAFAMENTO
Data/tipo de rolha 
Março e Abril 2022/cortiça

Quantidade 
26.300 garrafas e 150 magnums

ANÁLISE QUÍMICA 
31880

Álcool 12,5% vol
Açucares redutores 0,79 (g/dm3)
Acidez total 5,8 (g/dm3)(Ác. Tart.)
pH 3,2

INFORMAÇÃO 
ALIMENTAR
Valor calórico 
75 cal/100ml

Outras informações 
Pode ser incluido em dietas 
vegetarianas e veganas

Sugestão 
Aprecie bem fresco como aperitivo 
ou acompanhando peixes e 
mariscos

INFORMAÇÃO VITÍCOLA

O Inverno foi bastante chuvoso, indicando que nos meses mais quentes e 
secos não iríamos ter problemas de falta de água no solo. As temperaturas 
na Primavera foram normais, mas o provérbio “Abril, águas mil” este 
ano aplicou-se na perfeição, o que nos colocou em alerta para possíveis 
problemas de ataques de pragas na vinha.

Na segunda metade de Junho houve muita instabilidade, precipitação 
forte e queda de granizo que atingiu várias zonas da região, mas no Vale 
do Pinhão acabou por não ser muito catastrófico, pois fomos poupados 
ao granizo. No entanto, muito vento e forte pluviosidade conduziram a 
uma grande heterogeneidade nas parcelas. Em Agosto tivemos alguns dias 
muito quentes, mas em geral o Verão registou temperaturas amenas com 
noites frescas, e sem queda de chuva até Setembro.

Iniciamos a vindima de uva branca a 26 de Agosto, por forma a colher 
parcelas com maior frescura. Tendo em conta a grande evolução que 
viemos a verificar foi uma bela aposta, resultando em vinhos com bela 
acidez e frescura aromática. Iniciámos os tintos a 6 de Setembro nas 
parcelas que foram mais fustigadas pelo calor do Verão. Interrompemos 
depois com a chegada da chuva, e a reacção das demais parcelas foi 
fantástica. Tirando alguma Touriga Franca que não reagiu muito bem, 
as restantes castas agradeceram essa chuva e com alguma paciência 
acabamos por ter uma qualidade fantástica nas uvas em altitude.

Todas as vindimas são diferentes e esta não foi excepção. 2021 foi mais 
um ano desafiante e atípico, em que as uvas em altitude acabaram por 
beneficiar das condições climáticas verificadas.

NOTAS DO ENÓLOGO

Vinho proveniente de mosto obtido apenas pelo escorrimento livre após 
esmagamento dos bagos. Conseguimos assim um vinho de cor levemente 
rosada e muito elegante. Apresenta aromas frescos e cativantes, 
predominando os frutos silvestres, romã, bem como um leve floral. Muito 
boa acidez em boca, num conjunto muito equilibrado e sedutor. Termina 
com ligeiro e elegante amargo, num claro convite para mais um trago. Um 
rosé gastronómico mas também excelente como aperitivo ou bebida de 
recepção!
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