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2019
   
DOP Porto

José Manuel Sousa Soares

Castas tradicionais do Douro: 40% Touriga Franca, 30% Touriga Nacional e 30% Sousão.

Pode considerar-se um ano vitícola seco no Douro. Um ano com inverno e primavera secos,
com ocorrência de precipitação elevada apenas durante o mês de Abril, e pontual no período
de vindima. Apesar das vinhas mostrarem necessidade de água para assegurar as maturações,
as temperaturas mais moderadas no verão, contribuíram para maturações graduais.
A colheita proporcionou mostos de com excelente equilíbrio entre açúcar e acidez, e muito
interessantes do ponto de vista fenólico.

Vinhas de castas tintas da Quinta: Touriga Franca em cordão unilateral, exposição Oeste, a 200m 
de altitude; Touriga Nacional em Guyot simples, exposição Sul, a 300m de altitude; Sousão em 
cordão unilateral, exposição Sul, a 350m de altitude.

Uvas vindimadas manualmente no dia 10 de Setembro, com uma seleção muito criteriosa.

Após vindima manual, as uvas foram cuidadosamente inspecionadas e desengaçadas. Foi
depois efetuada uma maceração intensa nas primeiras 48 horas para extrair todos os bons 
componentes das películas, seguindo-se uma fermentação em lagares com controlo de 
temperatura. Esta foi interrompida com adição de aguardente no momento exacto, 
seguida de um processo de envelhecimento em condições cuidadas de mínima oxidação.

2 anos

Este Vintage apresenta grande concentração de cor, de tonalidade rubi profunda. A marcar
o aroma complexo, aparecem em destaque notas primárias a amoras e bagas negras do bosque,
combinadas com notas da vegetação da mata circundante. Um perfil aromático muito marcante
desta Quinta. Equilibrado e encorpado na prova, com boa acidez natural e  taninos redondos.
Exibe final longo e grande capacidade de envelhecimento em garrafa. 

Álcool:  20%       Acidez Total: 4,2 g/l (ác. Tartárico)
pH:  3,63        Açúcares Redutores:  111 g/l  


