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Textura PURA Tinto 2018 

 D.O.C. DÃO 

 

 

 

VINHA 

Textura Pura 2018 é um vinho tinto do Dão produzido de uma parcela única no Dão em Gouveia, 

sub região da Serra da Estrela. Uma vinha velha em solos pobres de granito, com 55 anos e a 

600 metros de altitude está plantada à moda antiga do Dão com mistura de castas brancas e 

tintas. As principais variedades são Jaen, Baga, Alfrocheiro, Tinto-Cão e Tinta Pinheira. As 

uvas foram colhidas à mão nos dias 2 e 3 de outubro. 

 

ADEGA 

As uvas foram fermentadas em um balseiro de carvalho francês usado (40% cachos inteiros) 

apenas com leveduras indígenas, seguida de maceração pós-fermentativa por 30 dias. O 

Textura Pura tinto 2018 estagiou por 16 meses em um tonel usado de carvalho francês de 

3.000L e em barricas usadas de carvalho francês de 225L por 16 meses. 

  

NOTAS DE PROVA 

É um vinho tinto distinto, com aromas delicados de frutos vermelhos frescos, como cereja e 

groselha, algumas especiarias e aromas de bosque. Na boca, tem acidez e mineralidade 

marcantes, taninos muito finos. É refinado e puro com a fruta sempre presente. Final longo e 

complexo.  

 

OUTRAS NOTAS 

Vinho que acompanha bem assados de cabrito, vitela ou polvo a uma temperatura de serviço 

de 16 a 18ºC 

Garrafas 5383 (0,75 L) | 100 (1,5 L) 

Álcool 13,0% vol. | Acidez total: 5,62 g/L | pH: 3,62 | Açucares residuais: 0,6 g/L 

Enólogo Luís Seabra 

Este é um vinho tinto equilibrado feito a partir de uma mistura de uvas de vinhas velhas da região do Dão. Elegante, intenso e puro. 

 

Mid cherry red, vibrant with a purplish cast. Beautifully scented, wild herbs, tangy red fruits, stony minerality, 
a little hit herbaceous but not green or unripe. Elegant and evanescent. On the palate, exceptionally fine if 
dry tannins, chalky, stony. Mouth-watering freshness, scented on the palate too with the same purity as the 
Textura da Estrela 2018 but even more intensity yet without weight. Beautifully balanced even now. Should 
age really well even though it is delicious now – but would need food. (JH) 

17,0 
/20 

 

 

Rubi intenso. O nariz é notável na elegância e evoca a Borgonha na prestação de frutas vermelhas, cerejas, 
com uma infusão de especiarias. Notas balsâmicas, florais, de bosque e granito molhado entram em camadas 
no nariz e na boca. A textura revela imensa tensão e a frescura e a sapidez entrepõem-se nas camadas de 
fruta pulsante. Uma grande estreia de um vinho que dará que falar. (GC) 
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