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 Vinha Negrosa Tinto 2019 

D.O.C. DÃO 

 

 

 Deep crimson. Rich, dark-fruited and a little bit herbal/leafy (the whole bunches?) and spicy 
but not oak spice, beautifully fragrant, almost floral. A cool, dry, refined texture, scented 
on the palate as much as on the nose. Dry and finely polished tannins, really more like 
layers of paper, giving a refined and minerally dry framework for the fresh dark and dark-
red fruit. Elegant and long. Not the sort of wine that would stand out in a competition, 
perhaps, but one you would want to enjoy over a leisurely dinner. Great success for a first 
vintage. (JH) 

17,5 
/20 

 Rubi de média intensidade. Boa dimensão aromática com notas de cereja, algum citrino e 
flores brancas, a par de aromas de pinhal, resina, tudo muito fresco e apetecível. Seco, bom 
volume, acidez e estrutura em equilíbrio, tanino firme. Final persistente, especiado, algo 
adstringente. (MB) 

18,5 
/20 

 

A Vinha Negrosa é um blend de Jaen (50%) e Alfrocheiro (50%), as castas que 

consideramos que melhor demonstram o terroir onde estão as vinhas. Esta vinha, 

denominada Negrosa, situa-se em Vila Nova de Tazem, sub-região da Serra da 

Estrela. As principais características são a altitude – 470 a 500 metros, a composição 

do solo – granito e areia de granito, e a idade das vinhas – cerca de 30 anos. 

 

A vindima manual decorreu no início de setembro, num ano com um Inverno ameno, 

mas uma Primavera seca e fresca que garantiu um bom acompanhamento e facilitou 

os trabalhos na vinha. O verão de 2019 foi marcado por noites frescas e dias quentes, 

resultando em maturações lentas e em uvas muito expressivas na acidez. 

 

Vinha Negrosa tinto, fermenta em cubas de carvalho com 40% de cacho inteiro e 

cerca de 20 dias de maceração após fermentação. As castas Jaen e Alfrocheiro 

passam por processo de vinificação e envelhecimento individualmente e o blend é 

feito antes de engarrafar.  

 

Notas de prova 

Aromas delicados com carácter frutado e algumas notas balsâmicas e de especiaria. 

Muito elegante na boca com elevada sensação de frescura e grande complexidade e 

concentração. Tem enorme potencial para envelhecer em garrafa. 

 

Outras notas 

Rendimento das vinhas 5 ton/hectare 

Engarrafamento Março 2021 

Produção Garrafas 2560 (0,75 L) 

Temperatura de serviço 16ºC 

Análises Álcool 12,6 % vol. | Acidez total 5,52 g/L | Acidez volátil: 0,73 g/L | pH 

3,51 | Açucares redutores 0,8 g/L 

Enólogos Luís Seabra e Mariana Salvador 
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