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VINHA 

Textura da Estrela Tinto 2018 provém de 3 parcelas de vinha diferentes, todas 

elas em Vila Nova de Tazem (sub-região da Serra da Estrela). Em 2018, foi um 

lote de composto por Vinha velha (35%), Touriga Nacional (30%), Jaen (20%) e 

Alfrocheiro (15%). Vinhas com 25 a 60 anos em solos graníticos, tratadas de 

forma sustentável e sem herbicidas, estão em conversão para certificação 

orgânica desde 2020. 

 

ADEGA 

Nos dias 25 e 26 de setembro vindimaram-se à mão as uvas que após 

fermentarem em cubas de inox com 35% de cacho inteiro, ficaram em cuvaison 

por 30 dias de. Estágio de 15 meses em balseiro e barricas de carvalho francês 

usadas. Estabilizado naturalmente. 

 

Notas de Prova 

Vinho tinto com muito requinte e grande frescura. Tem carácter mineral e 

terroso, ligeira pimenta e alguma fruta vermelha. Mostra taninos aveludados e 

com textura, muito finos e ligeiro picante do engaço. Gastronómico a pedir 

comida e final seco e prolongado. Envelhece para um perfil ainda mais elegante. 

 

Outras Notas 

Vinho tinto que acompanha pato assado, lulas estufadas ou fettuccini com 

cogumelos e trufas a uma temperatura de serviço de 14-16ºC 

Álcool 13,2% vol. | Acidez total 5,43 g/L | pH 3,62 | Açucares redutores 0,7 g/L 

Garrafas 7170 (0,75 L) | 200 (1,5 L) 

Enólogo Luís Seabra 

As uvas são colhidas manualmente e a sua produção foi inferior a 4,5 toneladas por hectare. Este é um vinho tinto de baixa 

intervenção em que fazemos curtas remontagens nos primeiros dias de fermentação e depois apenas baixamos a manta manualmente. 

 

Mid, vibrant cherry red. Lovely Dão fragrance from this blend, reminding me of scrubland, more wild than 
domesticated: sappy red fruits, a herbal note from the stems and the floral influence of Touriga Nacional. Dry 
and chalky texture just starting on its journey towards silky. Really fine-grained tannins and such purity of 
fruit. Lithe, elegant and refined and still with the character of the region and the granite soils. Needs time 
and should age gracefully. (JH) 
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Rubi de média intensidade. Um vinho exemplar para a sub-região da Serra da Estrela, revela imensa elegância 
na expressão dos frutos silvestres, nas notas florestais e terrosas, especiado finíssimo enleado com a fruta. A 
boca traz o picante do engaço, taninos de excelente qualidade, mineralidade granítica e ótima persistência. 

Encaixa em diversos pratos da cozinha tradicional local e não só. (GC) 
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