
QUINTADOPORTAL.COM

VARIEDADES
Tinta Barroca (100%).

VINDIMA
Tipo corte
Vindima manual sendo depois 
transportada em caixas.

Data
20 de Setembro.

Produção
4,5ton/ha

ENOLOGIA
Fermentação alcoólica
Maceração em microlagares a 
26-28ºC.

Estágio
3 meses em cascos usados de 
carvalho Francês.

ANÁLISE QUÍMICA 
24064

Álcool 16% vol
Açucares redutores 0,60 (g/dm3)
Acidez total 5,20 (g/dm3)(Ác. Tart.)
pH 3,8

ENGARRAFAMENTO
Data/tipo de rolha 
Setembo de 2019 com rolha 
cortiça natural.

Quantidade 
2,600 garrafas.

INFORMAÇÃO 
ALIMENTAR
Valor calórico 
88 cal/100ml

Outras informações 
Pode ser incluido em dietas 
vegetarianas e veganas.

Sugestão 
Servir ligeiramente fresco a 13-
14ºC.
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INFORMAÇÃO VITÍCOLA

2017 fica marcado como um ano extremamente seco e quente e onde a 
ausência de precipitação foi uma constante, tirando algumas excepções 
que foram diminutas para evitar um forte stress hídrico.

Desde cedo que contávamos com um ano de colheita precoce. 
Inicialmente pensávamos em 3 semanas, chegamos a reduzir para 10 dias, 
mas os primeiros dias de Agosto foram determinantes e acabamos por ter 
a vindima mais precoce desde 1994. Aliás as 4 colheitas que tiveram início 
no mês de Agosto ocorreram de 2009 para cá! 

Iniciamos a vindima a 21 de Agosto, 14 dias antes da média registada, e 
colhemos durante o mês de Setembro com ausência de precipitação. 

Do ponto de vista sanitário, a colheita estava irrepreensível, e as uvas de 
altitude mostraram mais uma vez que resistem melhor a anos quentes e 
secos, mostrando os seus mostos um melhor equilíbrio. 

Conseguimos colher os brancos com a acidez e equilíbrio correctos, e 
quanto a tintos foi necessário alguma ginástica para conseguimos por um 
lado uvas com acidez para rosés, boas maturações para tintos e excelente 
concentração para Portos! 

Havia pressão sim na colheita, mas a serenidade permitiu-nos colher uvas 
com precisão para os vinhos pretendidos. As expectativas eram muito boas. 

NOTAS DO ENÓLOGO

Esta é a nossa interpretação de uma casta habitualmente destinada a 
Vinhos do Porto ou para Douros de lote. 

Normalmente origina vinhos pouco complexos, e apenas útil para entrar 
em lote. Raramente é engarrafada sózinha por não ter estrutura capaz 
para se aguentar num envelhecimento em garrafa.

No entanto quando proveniente de parcelas de vinha velha pode-nos 
surpreender. Releva um frutado intenso a lembrar tantos momentos da 
Vindima...

Já em boca prima pela harmonia. Uns taninos muito redondos, volumoso, 
e um final de boca bem marcado, fresco e possante.

Um tinto fantástico, capaz de quebrar preconceitos.
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