PASSAGEM
VINHO TINTO RESERVA 2017
a ideia
A Quinta das Bandeiras é uma propriedade de 100 hectares localizada no
Pocinho, junto ao rio Douro e oposta ao famoso Vale Meão. Com as uvas de
Bandeiras, embarcámos numa aventura 50:50 com o Jorge Moreira, para
produzir e comercializar o vinho. O vinho terá como nome Passagem –
apropriado por várias razões. Existe uma linha de comboio com uma
passagem de nível abandonada na propriedade. E Passagem também retrata a
jornada e experiência de duas famílias distintas, no Douro: a família
Bergqvist (Inglesa) e a Moreira (Portuguesa).

variedade de castas
70% Touriga Nacional, 25% Touriga Franca, 5% Sousão.

notas de prova
O ano de 2017 foi mais um ano de qualidade excepcional. Aroma de fruta
madura, densa e muito atraente com notas a ervas aromáticas a conferiremlhe complexidade. Na boca robusto e vigoroso com taninos presentes e com
grande qualidade. Um vinho muito jovem com enorme potencial de evolução.

notas de produção
Foi seco, um ano demasiado quente para a Europa e o mesmo para Portugal.
Incêndios florestais devastaram o campo, pois tudo estava seco. O ano de
2017 foi o mais precoce de sempre, em termos de datas de vindima, na Quinta
de La rosa. Estas condições de calor extremo, que seriam uma desgraça na
maior parte das regiões vinícolas do mundo, foram óptimas para as nossas
vinhas bem habituadas e adaptadas a estas condições extremas.
Na La Rosa iniciou-se a vindima nas partes mais quentes do Vale do Inferno
também incrivelmente mais cedo – a 21 de agosto – deixando o restante
para mais tarde. Geralmente nessas vinhas com capacidade para lidar com a
secura e calor a colheita é feita mais tarde. Estas vinhas tendem a ser
aquelas que tiveram vinhas velhas, preferivelmente Touriga Nacional, que
foram expostas a norte em elevada altitude. O resfriamento em agosto teve
uma influência positiva na La Rosa e os vinhos que produzimos um pouco
mais tarde eram de excelente qualidade. Os níveis de álcool tenderam a ser
altos e a acidez mais baixa do que normal. Mas havia uma pequena evidência
um pouco acima da maturidade resultando em sabores frutados.

qualidade, segurança-ambiente
Praticamos uma agricultura sustentável, certificada pelas entidades
ADVID e SATIVA. Os vinhos não contêm, não foram produzidos a partir de e
não incluem substâncias com origem em Organismos Geneticamente
Modificados. Não são usados quaisquer produtos provenientes de animais.

processo de maturação e envelhecimento
O vinho foi amadurecido em barricas de carvalho francês, nomeadamente
Boutes, François Freres, Taransaud e Seguin Moreau, durante 18 meses
antes de ser engarrafado em agosto de 2019.
5 - 10 anos
18.600 litros
14 %
5,4 g/dm3
0,8 g/dm3
3,68
76 mg/dm3
0,6 g/dm3

