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Produção                                   Área de Vinha 
3.500 garrafas                           15 ha               
 
Engarrafamento                       Solo 
14 de Maio de 2019                Encosta de granito a 600m de altitude,  
                                                
Análise                                       Castas 
Teor Alcoólico: 12.5%,            Viosinho 50% 
pH: 3,36                                     Gouveio 40% 
Acidez Total:  g/L                   Moscatel Galêgo 10% 
Açúcar Residual: 0,6 g/L          
                                                     
Ano Vitícola 
O inicio do ciclo vegetativo atrasou duas semanas, resultado da seca 
metereológica verificada em Janeiro e Fevereiro. O mês de Março foi o 2º 
mais chuvoso e ventoso desde 1931 e repondo os níveis de humidade no solo, 
em resultado disso o crescimento vegetativo foi muito superior a 2017. A 
Primavera não trouxe anomalias climatéricas, e a floração e o vingamento 
ocorreram sem problemas. O Verão foi extremamente quente e seco, com 
uma onda de calor no inicio de Agosto que bateu recordes de temperatura. 
Apesar disso o teor de humidade no solo  era o suficiente para que a planta 
completasse a maturação das uvas. A vindima iniciou-se quase um mês mais 
tarde do que 2017, com uvas bastante equilibradas, boa acidez e excelente 
maturação fenólica. Em termos gerais os brancos são muito frescos e com 
grau alcoólico medio/baixo. Os tintos são aromáticos e elegantes, em 
contraste com a concentração de 2017. 
 
Nota de Prova 
Vinho de cor amarelo-esverdeada, com notas florais, nuances de citrinos e 
um leve toque mineral. Na boca mostra-se elegante e envolvente, com uma 
acidez refrescante. Tem corpo e concentração que o tornam gastronómico. 

 
Vinificação e Estágio 
As uvas foram desengaçadas e arrefecidas e seguiram diretamente para a 
prensa. O mosto foi decantado durante 48 horas em cubas de inox a 8°C, e 
depois foi passado a limpo e fermentado a 12°/13°C. No final da fermentação 
o vinho saiu da borra grossa e foi feito battônage em cuba para o vinho 
ganhar volume.  
 
Sugestão de Serviço 
Deve ser consumido à temperatura de 10 a 12°C. 
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