
 

Os vinhos Altano DOC Douro 
são produzidos pela família Symington 
a partir de uvas provenientes das suas

quintas no vale do Douro, onde a presença 
da família remonta ao século XIX.

FICHA TÉCNICA DO VINHO
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O VINHO
O Altano Reserva tem origem exclusivamente em quintas da família Symington, 
situadas maioritariamente no Douro Superior, mas também noutras propriedades 
localizadas na sub-região do Cima Corgo. O lote do Altano Reserva 2015 é composto na 
sua maioria pela casta Touriga Nacional, tendo sido complementada com um pequeno 
lote de Touriga Franca, reunido a partir de vinhas do vale do Rio Torto.

ANO VITÍCOLA
A abundante precipitação durante o início do ano vitícola contribuiu para repor as reservas 
de água nos solos. Tal revelar-se-ia crucial em virtude do inverno, primavera e verão muito 
secos que se seguiram. A primavera foi uma das mais quentes e secas das últimas três 
décadas. Contudo, alguma chuva oportuna chegou em maio e caiu de modo gradual 
permitindo uma boa absorção da preciosa água nos solos. Esta chuva foi muito benéfica e 
ajudou a suster as videiras durante os meses quentes e secos de junho e julho. Um mês de 
agosto relativamente ameno, com noites frescas, garantiu as condições ideais para uma boa 
maturação e ajudou a preservar a acidez natural das uvas. Estas atingiram maturações muito 
equilibradas, dando origem a vinhos de elevadíssima qualidade.

VINIFICAÇÃO
As uvas são vindimadas manualmente para caixas de 20 Kg. Na adega é feita a escolha 
de cachos, seguindo-se o desengace suave e uma segunda escolha, bago a bago. Os bagos 
inteiros são então transportados por gravidade para cubas de fermentação de aço-inox e 
suavemente esmagados à entrada da cuba. As fermentações são seguidas individualmente, 
sendo as temperaturas e os movimentos de maceração por remontagem e délestage 
ajustados, de modo a que cada vinho conserve todo o potencial das uvas que lhe dão 
origem. Terminada a fermentação alcoólica, segue-se uma maceração pós-fermentativa, para 
extração de taninos das grainhas, que complementam os taninos extraídos das películas, 
desenvolvendo uma “boca” mais completa, por reforço da estrutura e untuosidade.

ENÓLOGOS RESPONSÁVEIS
Charles Symington e Pedro Correia na 
coordenação da equipa de enologia DOC 
Douro da Symington.

PROVENIÊNCIA & CASTAS 
Uvas provenientes de vinhas próprias da 
Symington, situadas na sua maioria no Douro 
Superior. Castas: 90% Touriga Nacional; 10% 
Touriga Franca.

ESTÁGIO & ENGARRAFAMENTO 
12 meses em barricas de carvalho americano 
de 400 e 300 L e 3 meses em cubas inox. 
Engarrafado em abril de 2017: 6.464 caixas  
(12 x 75cl) e 402 garrafas Magnum.

GUARDA & CONSUMO
Pronto a consumir, embora tenha 
potencial para evoluir favoravelmente em 
garrafa até 2025.

NOTA DE PROVA
Cor: vermelho intenso. Típicos aromas 
florais da Touriga Nacional — rosas e 
violetas, com algumas notas balsâmicas 
e também de chocolate. Encorpado com 
sabores de frutos pretos, bem maduros; 
um vinho amplo e equilibrado. Os taninos 
polidos conferem uma bela estrutura ao 
vinho, que resulta equilibrado e harmonioso. 

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 14,1 % vol.
Acidez volátil: 0,5 g/L (em ác. acético)
Acidez total: 5,5 g/L (em ác. tartárico)
pH: 3,68
Açúcares totais (glu+frut): 0,5 g/l
Intensidade corante: 1,4
Informação alergénicos: Contém sulfitos
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