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ALTANO RED WINE 
This Altano Douro red wine is made by the 

Symington family, entirely from grapes grown 

in their own vineyards, located along the length 

of the Douro Valley of Northern Portugal. The 

family is now into its fifth generation of Douro 

winemakers, although its involvement with the 

wines of the Douro can be traced back 14 

generations to the mid 17th Century. 

 

VINTAGE OVERVIEW 
The year of 2012 was so dry that, by the end of 
February, most of the Douro Region was in an 
extreme drought situation and even the rain that 
fell in April and May was not enough to reverse this 
situation. 
The lack of water reserves had a 
significant impact over the bud-bursting, flowering 
and berry development, resulting in very low 
yields. However, a relatively mild summer helped 
the vines to remain active, allowing the grapes to 
properly ripen. 
 

GRAPE ORIGINS 
Exclusively from Symington family owned 

vineyards, principally located in the prime Cima 

Corgo and Douro Superior (Vilariça) sub-

regions of the Douro Valley. 

 

GRAPE VARIETIES 
Touriga Franca, Tinta Roriz and Tinta Barroca. 

 

VINIFICATION 
In stainless steel vats with pumping over and a 

soft maceration at low temperatures (22-24ºC) 

in order to extract colour and aromas, limiting 

tannin extraction, resulting in an aromatic, full 

and fruity, easy to drink wine. 

ALTANO TINTO 
Este Altano Tinto é produzido pela família 

Symington, inteiramente a partir de uvas das 

suas próprias vinhas, distribuídas ao longo do 

vale do Alto Douro. A família está na sua 5ª 

geração como produtor de vinhos no Douro, 

embora a sua ligação aos vinhos do Douro 

atravesse 14 gerações, remontando a meados 

do século XVII. 

CONDIÇÕES DA VINDIMA 

O ano de 2012 foi tão seco que, no final de 
Fevereiro, já grande parte da Região Demarcada do 
Douro se encontrava em situação de seca extrema 
e nem a chuva que caiu em Abril e Maio foi 
suficiente para a resgatar dessa situação. 
A reduzida disponibilidade de água no solo 
resultou em produtividades bastante baixas, 
devido ao impacto que teve sobre o abrolhamento, 
a floração e o desenvolvimento dos bagos, que 
ficaram mais pequenos do que o normal. No 
entanto, o facto de ter sido um ano relativamente 
fresco, sobretudo durante os meses 
tradicionalmente mais quentes, permitiu que as 
videiras se mantivessem ativas e as uvas tivessem 
atingido bons níveis de maturação. 
 

ORIGEM DAS UVAS 
Exclusivamente de Quintas da família 

Symington, maioritariamente localizadas no 

Cima Corgo e no Douro Superior (incluindo o 

vale da Vilariça). 

CASTAS 
Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca. 

VINIFICAÇÃO 
Em cubas de inox com maceração por 

remontagem, onde, através de uma acção 

suave e uma fermentação a baixa temperatura 

(22 – 24ºC), se procura extrair o máximo de 

cor e aroma e limitar a extracção de taninos, 

produzindo um vinho aromático e apelativo. Ageing 

Stainless steel vats and French and American oak 400 litre barrels 

Bottling 
The wine was bottled from February 2013. 

Analysis 

Alcohol: 13.7% vol. 

Volatile acidity: 0.46 g/L (acetic acid) 

Total acidity: 5.0 g/L (tartaric acid) 

pH: 3.67 

RS: 2.0 g/l 

Consumption 
Ready for drinking now although will benefit from some further bottle ageing.  

Winemakers 
Charles Symington and Pedro Correia. 

Tasting note 
Colour: Deep garnet 
Aroma: Fruity, spicy and floral 
Mouth-feel: Medium body, well balanced with sweet tannins 
Finish: Long and persistent 
Aging potential: 5 years 

 

Estágio 

Em cuba de inox e em barricas de 400 litros de carvalho francês e 
americano. 

Engarrafamento 

Engarrafado a partir de Fevereiro de 2013. 

Análise 

Álcool:13,7% vol. 

Acidez volátil: 0,46 g/L (em ác. acético) 

Acidez total: 5,0 g/L (em ác. tartárico) 

pH: 3,67 

AR: 2,0 g/l 

Consumo 
Imediato embora possa beneficiar de algum tempo de maturação em garrafa. 

Enólogos responsáveis 
Charles Symington e Pedro Correia. 

Nota de prova 
Cor: Granada profundo 
Aroma: Frutos vermelhos, especiarias e algumas notas florais 
Boca: Corpo médio, elegante, com taninos doces 
Final: médio, longo 
Potencial de envelhecimento: 5 anos 
 


