
ALIÁS nto 2017
a...”Elegância de Outrora”

Este vinho nasceu das videiras centenárias da casta Baga que encontramos nas vinhas velhas da Bairrada.  É uma produção 
limitada de uma parcela específica da nossa vinha do Vale de Cadoiços. Nesta parcela argilosa as velhas videiras têm um 
porte imponente e as uvas são de uma frescura ímpar. Decidimos fazer um vinho diferente deste micro-terroir, mais fresco, 
mais aberto, com menos estágio. Tudo a pensar na pureza e elegância da casta.

A COLHEITA DE 2017A COLHEITA DE 2017
O ano foi muito seco e quente também. As vinhas encurtaram o ciclo vegetavo, obrigando-nos a colher as uvas
mais cedo do que o normal. As elevadas amplitudes térmicas da zona e as frescas noites das Bairradinas permiram-nos 
obter um vinho cheio de frescura e profundidade.

REGIÃO:  D.O.C. BAIRRADA

COLHEITA: 2017

CASTA: BAGA (100%)

Nº GARRAFAS: 2200

PRODUTOR: V PURO

CLIMA:CLIMA: Mediterrânico com influência Atlânca. 
Grandes amplitudes térmicas com dias quentes e 
noites frescas e húmidas.

SOLOS: Argilosos com margas calcárias. 

VINIFICAÇÃO: Fermentação em lagar, com 10 % de 
engaço e final de fermentação em barrica.

ESTÁGIO:ESTÁGIO: 12 meses em barrica usada de carvalho 
francês.
Engarrafamento em Setembro de 2018 e estágio em 
garrafa desde então.

Ficha técnica

CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA
Álcool:  12 %
pH: 3,26
Acidez total: 6,5 g/l
Acidez volál: 0,71 g/l
Açúcar residual:  1,5 g/l

NOTAS DE PROVANOTAS DE PROVA
DeDe aspeto cristalino e cor aberta de uma fantásca 
tonalidade rubi, revela-nos no aroma a minerali-
dade iodada da casta, bem como notas de cereja e 
uma fina frescura vegetal. Na boca apresenta uma 
frescura ímpar, com taninos presentes mas bas-
tante sedosos, notas de fruta, notas florais e veg-
etais, especiarias e uma acidez atlânca que su-
porta o vinho num final muito longo.

OUTRAS NOTAS
Tem potencial para envelhecer em garrafa.
Guardar as garrafas deitadas em local fresco.
Consumir á temperatura de 16-18ºC .


