
SOLO 
Xisto 

CASTAS 
Touriga Nacional (60%), Touriga 
Francesa (30%) and Tinto Cão 
(10%)  

ENÓLOGO 
António Agrellos 

GARRAFA 
0,75 l                  

LOGÍSTICA   
Caixa de cartão de 6 garrafas  

VINIFICAÇÃO 
As uvas foram esmagadas com 
recurso à pisa tradicional e 
vinificadas nos tradicionais 
lagares. A fermentação decorreu 
a uma temperatura de 28 graus 
centígrados, tendo a pisa, 
disciplinada e intensa, 
contribuído grandemente para o 
excelente resultado final. 

ESTÁGIO 
Este vinho envelheceu durante 
cerca de 20 meses em tonéis/ 
balseiros de madeira nas caves 
da quinta antes de ser 
engarrafado. Este vinho deve 
envelhecer em garrafa por um 
período de cerca de 8 a 15 anos 
de forma a adquirir a 
complexidade e o bouquet 
característicos de um Vintage. 

TEMPERATURA DE 
SERVIÇO 
Ligeiramente fresco ou à 
temperatura ambiente  

Fruta genuína, distinta, intensa e 
delicada. Fresco, equilibrado e 
elegante. Um vinho clássico e 
harmonioso. 

ANO DE COLHEITA   
O ano 2006/7 foi extremamente 
chuvoso durante os meses de 
Novembro, Fevereiro, Maio e 
Junho, o que acabou por revelar-se 
bastante positivo uma vez que 
permitiu aumentar as reservas 
hídricas do solo, que se 
encontravam relativamente baixas. 
Comparativamente com os últimos 
30 anos, as temperaturas foram 
mais altas que o normal nos meses 
de Novembro a Janeiro e mais 
baixas durante Maio e Junho. Esta 
combinação entre chuva e 
temperaturas frias foi 
especialmente favorável durante os 
períodos de amadurecimento e 
maturação, que ocorreram em 
condições normais e temperadas.  
A vindima decorreu de 12 de 
Setembro a 14 de Outubro sob um 
sol magnífico e as uvas 
encontravam-se em perfeitas 
condições sanitárias. As 
quantidades, no entanto, foram 
reduzidas. As primeiras provas 
revelaram vinhos, no geral, com 
boa qualidade e diversos lotes com 
potencial para Vintage. Os vinhos 
revelam elegância, equilíbrio e 
finesse, com algumas nuances de 
pura fruta muito delicada. Apesar 
da reduzida quantidade, a qualidade 
dos vinhos foi excelente.  

NOTAS DE PROVA  
Fruta genuína, distinta, intensa e 
delicada. Fresco, equilibrado e 
elegante. Um vinho clássico e 
harmonioso. No nariz revela-se 
expressivo, tendo capturado alguma 
da impetuosidade do seu local de 
origem.  

CARACTERÍSTICAS 
ANALÍTICAS  
Teor Alcoólico (%): 20,00 
Açúcar Residual(g/dm3): 101,7 
Acidez Total (g/dm3): 5,25 
PH: 3,72 

QUINTA DA 
ROMANEIRA 
Vintage 2007  


