
 

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
O vinho tinto Altano Biológico, produzido exclusivamente a partir de uvas provenientes 
de vinhas com certificação biológica, provém de quintas da família Symington no vale 
do Douro, nomeadamente no Douro Superior. É constituído por um conjunto de castas 
tradicionais do Douro. A sub-região do Douro Superior é a mais quente e seca, o que lhe 
confere especial aptidão para a viticultura biológica.

ANO VITÍCOLA
A um inverno atipicamente soalheiro e uma primavera atipicamente fresca — tanto uma 
estação como a outra com elevada precipitação — seguiu-se um dos verões mais quentes de 
que há registo. No final de agosto os níveis de precipitação acumulada estavam 40% acima 
da média dos últimos 30 anos no Douro e estas reservas de água atenuaram os efeitos do 
verão, muito quente e seco. Chuva oportuna caiu durante dois dias no final de agosto, 
refrescando as vinhas — sujeitas a forte pressão hídrica e térmica — e permitindo-lhes o 
retomar das maturações.

VINIFICAÇÃO
As uvas são vindimadas manualmente para caixas de 20 Kg. Na adega é feita manualmente 
uma escolha de cachos, seguindo-se o desengace suave. Os bagos inteiros são então 
transferidos 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 ajustados, de modo a que 
cada vinho que irá integrar o lote final conserve todo o potencial das uvas que lhe dão 
origem. Pretende-se produzir um vinho equilibrado, frutado, harmonioso e fácil de beber.

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

PROVENIÊNCIA & CASTAS 
Uvas provenientes de vinhas com certificação 
biológica, no Douro Superior.  Mistura das 
castas: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta 
Barroca, Touriga Nacional e Tinto Cão.

ESTÁGIO & ENGARRAFAMENTO 
Seis meses em barricas de carvalho francês de 
400 e 225 L. Engarrafado em junho de 2017. 
Produção: 12 000 caixas (12x75cl). 

GUARDA & CONSUMO
Pronto a consumir, embora tenha 
potencial para evoluir favoravelmente em 
garrafa até 2022.

NOTA DE PROVA
Cor: vermelho intenso. Fragrâncias florais 
e de frutos vermelhos maduros, com 
apontamentos de bergamota. Muito bem 
estruturado e equilibrado na boca, revelando 
sabores de frutos vermelhos e pretos com 
recorte muito fresco. O final de boca longo e 
agradável põe em evidência a excelente acidez 
— uma característica reconhecível do ano de 
2016.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 13,2 % vol.
Acidez volátil: 0,5 g/L (em ác. acético)
Acidez total: 4,8 g/L (em ác. tartárico)
pH: 3,67
Açúcares totais (glu+frut): <0,6 g/l
Intensidade corante: 1,1
Informação alergénicos: Contém sulfitos
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