
                                                
 

                                                     

MONTE VELHO ALTITUDE 

Vinho Tinto 2018 
 

Regional Alentejano 

Conceito: Uma edição limitada, que reforça a diversidade do Alentejo. 

Proveniente das nossas vinhas plantadas até 600m de altitude, na Serra de São 

Mamede (Portalegre) no norte alentejano, onde os verões são amenos e com 

maior humidade, resultando num vinho equilibrado e fresco, com bom 

potencial de guarda.  

 

Ano de Colheita:  Após um Inverno seco e frio, seguiu-se um início de 

Primavera chuvoso, repondo os níveis de humidade do solo adequado para o 

início de ciclo vegetativo. O facto das temperaturas da Primavera, e até meados 

do Verão, terem sido mais amenas que nos anos anteriores, levou a que todo o 

ciclo sofresse algum atraso, mas possibilitou um bom desenvolvimento das 

plantas.  

O clima continental, atenuado pela altitude, promoveu um verão com 

temperaturas mais baixas e com maior umidade que no Sul da província 

possibilitando o desenvolvimento da maturação lenta e regular, ideal para a 

perseverança da frescura, textura, concentração e complexidade deste vinho. 

 
Viticultura: Vinhas certificadas em Modo de Produção Integrada. 
Solos predominantemente graníticos, intercalados com manchas de xisto, 
com altitude entre 200 até 600m. 
 

Castas: Trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet e mistura de uvas tintas, 

proveniente de vinhas velhas. 

Vinificação: Colheita, desengace, esmagamento, fermentação alcoólica em 

cubas de inox com temperaturas controladas (22 a 25ºC), prensagem 

seguindo-se a fermentação maloláctica em cubas de inox. 

Engarrafamento: setembro de 2019 

Informação técnica: 

Álcool / Volume: 14% 

Acidez Total: 6.23 g/l 

pH: 3.43 

Açúcar Redutor:  2,0 g/l 

Formatos Disponíveis: 750 ML. 

Notas dos Enólogos por: David Baverstock e Sandra Alves. 

Cor: Aspeto limpo, cor rubi intensa. 

Aroma: Frutos silvestres e mirtilos, com frescura evidente e algum musgo, 

pimenta preta acabada de moer. 

Palato: Na boca é intenso, elegante e guloso, com notas de fruta vermelha 

madura, mas fresca e traços de mineralidade 
 

Saiba mais em www.esporao.com e siga-nos em @esporaoworld 
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