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INFORMAÇÃO VITÍCOLA GERAL

De uma maneira geral, o ano vitícola de 2019 apresentou-se com 
temperaturas mais frescas e níveis de precipitação mais baixos 
relativamente ao normal.

No Inverno tivemos temperaturas médias mais baixas, principalmente em 
Janeiro e níveis de precipitação reduzidos, com excepção de Novembro

O abrolhamento ocorreu em meados de Março e em Abril registamos 
níveis de precipitação elevados. A floração em finais de Maio, beneficiou 
das temperaturas médias observadas. 

Em Junho e Agosto as temperaturas médias foram mais baixas, e em 
Agosto tivemos mesmo precipitação. 

Durante a vindima manteve-se a tendência de temperaturas mais baixas 
e menor precipitação, o que prolongou o tempo de afinamento da 
maturação, levando a uma vindima bastante longa e sem pressão. De 
facto, foi a nossa vindima mais longa com 50 dias de corte e foi também a 
nossa 5ª vindima que teve início em Agosto. 

A colheita 2019 promete pela frescura dos vinhos brancos e pelo 
equilíbrio nos tintos.

NOTAS DO ENÓLOGO

Produzido a partir de uvas da Quinta dos Muros na encosta nascente 
do vale do rio Pinhão, onde a Touriga Nacional exposta a sul encontra 
as condições ideias para fornecer toda a estrutura e complexidade além 
do fruto preto e maduro, e onde a Tinta Roriz, com exposição Poente 
empresta a acidez e frescura aromática a este Vintage.

Obtemos assim, após vinificação em lagar e cuba, um Porto retinto com 
um atractivo violeta e aroma exuberante e fresco a frutos como amora e 
ameixa. Já em boca mostra-se inicialmente aveludado, bem equilibrado, 
mas logo surge todo o caracter sério onde os taninos mostram a sua 
garra, ajudados por uma bela acidez que deixam um final de boca longo e 
poderoso!

Um porto sério, fresco e equilibrado como só o Vale do Pinhão sabe 
produzir!

PAULO COUTINHO

QUINTA DOS MUROS
PORTO VINTAGE 2019
VINHO DO PORTO

VARIEDADES
Touriga Nacional (35%), Tinta Roriz 
(35%), Touriga Franca (30%)

VINDIMA
Tipo corte
Vindima manual/uvas 
transportadas em pequenas caixas

Data
3 e 4 de Outubro

Produção
4,5 tons/ha

ENOLOGIA
Fermentação alcoólica
Maceração em lagar e cuba de 
aço inoxidável a temperatura de 
28-30ºC

Estágio
Um ano em casco, e engarrafamento 
ao segundo ano

ANÁLISE QUÍMICA 
23377

Álcool 20% vol
Açucares redutores 127 (g/dm3)
Acidez total 4,7 (g/dm3)(Ác. Tart.)
pH 3,54

ENGARRAFAMENTO
Data/tipo de rolha 
Dezembro 2021/cortiça natural

Quantidade 
13.300 garrafas

INFORMAÇÃO 
ALIMENTAR
Valor calórico 
165 cal/100ml

Outras informações 
Pode ser incluído em dietas 
vegetariana e vegana

Sugestão 
É fácil harmonizar este Vintage 
novo… mas tem o seu lugar 
preferencial após um jantar, onde 
apenas com alguns frutos secos 
pode promover à tertúlia


