
 

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 Tinto é produzido a partir de uvas das castas tradicionais do Douro, 
provenientes das vinhas da família Symington localizadas em vários pontos do vale do 
Douro, principalmente nas sub-regiões do Cima Corgo e do Douro Superior.

ANO VITÍCOLA
O início do ano vitícola em novembro foi marcado por abundante chuva, que se revelaria 
determinante por força da quase ausência de precipitação no inverno, primavera e verão. 
Todavia, a pouca precipitação registada caiu na altura certa, em maio, preparando as 
videiras para os meses muito quentes de junho e julho. Um mês de agosto ameno, com 
noites frescas, gerou as condições ideais para uma boa maturação e ajudou a preservar 
a acidez natural das uvas. No arranque da vindima as uvas estavam em excelente estado 
com bom equilíbrio entre os teores de açúcar e acidez. A chuva providencial que caiu em 
meados de setembro proporcionou condições para a plena maturação das uvas das várias 
castas, sendo que a Touriga Franca, casta basilar para os tintos DOC Douro, revelou-se 
excecional nesta vindima.

VINIFICAÇÃO
Em cubas de inox com maceração por remontagem, onde, através de uma ação suave e 
uma fermentação a baixa temperatura (23-25°C), se procura extrair o máximo de cor e 
aroma e limitar a extração de taninos, produzindo um vinho aromático e apelativo.

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, Cima Corgo e Douro Superior.
Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca.

ESTÁGIO & ENGARRAFAMENTO 
Em cubas inox e em barricas usadas de 400 
litros de carvalho francês e americano.

Engarrafado a partir de dezembro de 2016.

GUARDA & CONSUMO
Pronto a consumir, embora tenha um 
potencial para evoluir favoravelmente em 
garrafa até 2019.

NOTA DE PROVA
Com cor granada intensa, este Altano 
Tinto apresenta um perfil aromático onde 
a profusão de notas florais e frescura do 
fruto refletem bem a qualidade deste ano 
em que a Touriga Franca se destacou. 
Simultaneamente vigoroso e sedoso na boca, 
desvenda sabores de frutos vermelhos bem 
definidos, envoltos em taninos finos e notas 
de especiarias. Um tinto bem estruturado, 
elegante e generoso.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 13,5% vol. 
Acidez volátil: 0,4 g/L (em ác. acético) 
Acidez total: 4,8 g/L (em ác. tartárico) 
pH: 3,74 
Açucares Totais (glu+frut): 0,6 g/l
Informação alergénicos: Contém sulfitos
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