
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  

Na boca apresenta sabores a 
frutos negros maduros, doces 
e agradavelmente intensos. 
Um vinho generoso, evoluído 
e com longevidade. 

ANO DE COLHEITA   
Em 2007/8, a precipitação foi cerca de 
146 mm inferior à média habitual para 
a região do Douro. Esta diferença foi 
mais significativa durante o Inverno, à 
excepção dos meses de Abril e Maio. 
Excepto nos meses de Janeiro e 
Fevereiro, os restantes meses do ano 
registaram temperaturas baixo da 
média, incluindo nos meses de Julho a 
Outubro. Esta redução da temperatura 
atmosférica, a par de uma diminuição 
da intensidade de radiação solar, 
permitiu o desenvolvimento completo 
da folhagem das vinhas durante o ciclo 
vegetativo, o que viria a resultar numa 
maturação das uvas bastante equilibra- 
da e em uvas saudáveis, mas de peque- 
no porte. A vindima teve início a 12 de 
Setembro, com uma quantidade de 
uvas baixa. No entanto, devido à 
precipitação que se fez sentir a 21 de 
Setembro, tomou-se a decisão de parar 
a vindima e aguardar alguns dias. A 
vindima foi retomada a 1 de Outubro 
sob excelentes condições climatéricas. 
As uvas apresentavam-se já maduras e 
melhoraram significativa- mente com 
o passar dos dias.  
As primeiras provas revelaram vinhos 
com uma cor extremamente rica, 
bastante elegantes mas poderosos, e 
uma fantástica intensidade aromática. 
Tais características permitiram aferir, 
desde o primeiro momento, a 
excelente qualidade do ano e a 
inquestionável predisposição para 
Vintage. 

NOTAS DE PROVA  
Na boca apresenta sabores a frutos 
negros maduros, doces e 
agradavelmente intensos. Um vinho 
generoso, evoluído e com longevidade. 

CARACTERÍSTICAS 
ANALÍTICAS  
Teor Alcoólico (%): 19,10 
Açúcar Residual(g/dm3): 97,2 
Acidez Total (g/dm3): 5,40 
PH: 3,75 

QUINTA DA 
ROMANEIRA 
Vintage 2008


