
 

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.
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O VINHO
Este vinho branco do vale do Douro é produzido a partir de uvas oriundas de vinhas 
situadas a cotas elevadas, cujas temperaturas mais frescas proporcionam condições ideais 
para a produção de uvas brancas. O resultado é um vinho com aromas exuberantes, 
de perfil tropical e citrino, com uma acidez viva e refrescante. Os vinhos Altano são 
produzidos pela família Symington, presente no Douro desde o século XIX.

ANO VITÍCOLA
A um inverno anormalmente soalheiro e uma primavera muito fresca — ambas estações 
excecionalmente chuvosas neste ano — seguiu-se um dos verões mais quentes desde 
que há registos. Até final de agosto a chuva acumulada estava 40% acima da média dos 
últimos 30 anos no Douro e as reservas de água resultantes mitigaram os efeitos do verão 
quente e seco. Dois dias de chuva no final de agosto revelaram-se determinantes para 
refrescar as vinhas, até aí sujeitas a forte stress hídrico, e também para recuperar o atraso 
nas maturações. A maturação fenólica foi alcançada a níveis Baumé moderados o que 
propiciou a produção

de vinhos equilibrados e elegantes. Dois dias de chuva oportuna em meados de setembro 
foram seguidos de dias secos e quentes até à conclusão da vindima e as uvas vindimadas 
apresentavam excelente qualidade.

VINIFICAÇÃO
Após desengace e esmagamento suave das uvas, uma breve maceração pelicular permite 
otimizar a extração de compostos e precursores aromáticos desejáveis. A seguir à 
clarificação, o mosto é fermentado em cubas de inox, com temperatura controlada entre 
14 e 16°C. Durante o período de envelhecimento que se segue evita-se o contacto do vinho 
com oxigénio até ao engarrafamento, de modo a preservar os aromas primários.

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

PROVENIÊNCIA & CASTAS 
Produzido maioritariamente a partir de uvas 
da Quinta da Fonte Branca, perto de Lamego 
e pertencente à família Symington. Castas 
utilizadas: Malvasia Fina, Viosinho, Rabigato e 
Moscatel Galego.

ESTÁGIO & ENGARRAFAMENTO 
3 meses em cubas de aço inox, com um 
contacto mínimo com o oxigénio, de modo a 
preservar toda a frescura aromática do vinho. 
O vinho foi engarrafado em janeiro de 2017.

GUARDA & CONSUMO
Pronto para consumo imediato, deve ser 
bebido até 2018. Servir idealmente a uma 
temperatura entre 10 e 12°C.

NOTA DE PROVA
Com uma cor amarela palha brilhante, este 
vinho revela expressivos aromas de maracujá 
e abacaxi com uma subtil nota de baunilha. 
Exuberante e fresco na boca, apresenta 
precisos sabores citrinos, conjugados

com maça verde e um toque de melão. O 
conjunto é recortado por uma fresquíssima 
acidez.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 12,7% vol. 
Acidez volátil: 0,29 g/L (em ác. acético) 
Acidez total: 6,5 g/L (em ác. tartárico) 
pH: 3,25 
Açucares totais (glu+frut): 0,6 g/l
Informação alergénicos: Contém sulfitos
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