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especial vindima
2019

Genericamente o ano 2019 foi um ano mais
fresco em todo o Portugal Continental.
Depois de 4 anos maioritariamente quentes e secos, este ano houve maiores níveis
de precipitação e temperaturas mais
baixas no período de maturação, o que
levou a maturações mais lentas e, acima
de tudo, a bastante heterogeneidade
nas maturações nas diferentes quintas.
Com um trabalho apurado no controlo
de maturação, conseguimos garantir

que as uvas nas diferentes parcelas foram vindimadas no momento certo de
equilíbrio entre níveis de açúcar e acidez.
Iniciámos a vindima no dia 11 de setembro
em algumas parcelas, mas estendemos a
vindima de Alvarinho até dia 30 de setembro de forma a esperar pelas parcelas de
Alvarinho onde as maturações estavam
mais lentas. Uma grande vantagem foi o

facto de termos tido um setembro seco
que permitiu deixar as uvas na vinha sem
preocupações, vindimando-as apenas
na altura certa. Conseguimos assim um
álcool moderado e acidez muito equilibrada nos vinhos. Começámos a vindimar o
Avesso, depois o Alvarinho, seguindo-se
o Loureiro, e por fim o Alvarelhão.

Regiões

Vinhos Verdes D.O.C.
Monção e Melgaço
Na sub-região Monção e Melgaço ocorreram grandes amplitudes térmicas durante a maturação e bom regime hídrico
sem temperaturas excessivas. No mês de
Agosto, em média, a temperatura máxima
foi menor 5ºC que 2018 e em Setembro
foi menor 10ºC que em 2018. Os vinhos
estão muito equilibrados e os aromas
varietais intensos com acidez média-alta.
A nossa Quinta da Torre com 50ha de
Alvarinho e 5ha de Alvarelhão, localizada
em Monção, é a base da nossa produção
destas castas.

Lima
Na sub-região do Lima, as temperaturas
foram baixas em comparação a 2018 e
2017, e os vinhos são mais ácidos e têm
menos intensidade aromática. Resumindo, têm mais austeridade e precisam de
mais trabalho de adega.

Baião
Na sub-região de Baião, o Avesso teve um
grande ano, sem stress hídrico durante a
maturação e temperaturas entre 25-30ºC
durante a maturação levaram a um trabalho de videira sem excessos, resultando
em vinhos muito equilibrados.

Dão D.O.C.
A Quinta de Silvares tem cerca de 6ha de
vinha, com apenas castas tintas, separadas em 4 parcelas: Tinta Roriz e Jaen,
Touriga Nacional, Alfrocheiro e uma parcela com menor altitude e maior humidade de Jaen. Sendo este ano mais húmido,

com chuvas ao longo de toda a Primavera
e início de Verão, e elevadas amplitudes
térmicas, conseguimos que a uva tivesse
uma maturação mais homogénea e lenta,
resultando em tintos mais frescos, com
acidez mais elevada e notas florais mais

intensas, e fragrâncias mais elegantes.
2019 é um ano de tintos de excelência no
Dão, com vinhos que poderão evoluir bem
no tempo. A Touriga Nacional destaca-se
dos outros anos, estando mais rica em
cor, acidez e intensidade aromática.

Açores D.O.C.
Nos Açores, fazemos vinho na Ilha Terceira em Biscoitos. Tivemos este ano algum
excesso de chuva nos meses de Julho
e parte de Agosto. Contudo, o final de
Agosto e início de Setembro foi seco, com

temperaturas amenas e decidimos fazer
a colheita com uvas sãs embora com
álcool mais baixo e acidez mais alta. Os
aromas varietais estão muito presentes,
forte mineralidade e salinidade. O efeito

Beira Interior D.O.C.
Na Beira Interior, tivemos baixos níveis de
humidade no solo e temperaturas menos
excessivas. Brancos e tintos estão cheios
de caráter, frescos, com aromas intensos
e grande equilíbrio.
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da influência atlântica está fortemente
presente nos vinhos de 2019.

