ENSAIOS EXTREMES

TINTA FRANCISCA 2018
Produção
3254 garrafas

Engarrafamento
Maio 2020
Castas
100% Tinta Francisca

Solo
Transição entre xisto e granito

.

Análise
Teor Alcoólico: 13,9%,
pH: 3,72
Acidez Total: 5,0 g/L,
Açúcar Residual: 0,6 g/L.

Ano Vitícola
O inicio do ciclo vegetativo atrasou duas semanas, resultado da
seca meteorológica 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.
Vinificação e Estágio
Estágio de 20 meses em barrica de carvalho francês usada.
Nota de Prova
Cor vermelha-Rubi, aroma contido no nariz a revelar um lado mais
terroso, ao fundo encontramos uma fruta vermelha bem metida
com a barrica usada que não acrescenta aromas típicos da madeira
mas revela sim uma rusticidade permitindo que em conjunto tenha
um nariz complexo e que se descobre a cada momento no copo,
boca revela uns taninos sedosos que acompanham a prova toda,
acidez que está no ponto agarrando o conjunto, final agradável e
harmonioso.
Enologia:
Jorge Rosa Santos e Rui Lopes
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