A QUINTA DO PORTAL DECLARA O VINTAGE 2000

É com enorme prazer que a Quinta do Portal procede à declaração do Vintage 2000, um vinho criado
para nos acompanhar fielmente por décadas.
Para melhor compreendermos este portentoso Porto, temos que recuar alguns meses no calendário
e conhecer a sua evolução ainda na videira sob as graças e não poucas vezes, penas de S. Pedro:
Nos meses de Abril e Maio os níveis de precipitação apresentaram valores anormais, o que teve um
efeito negativo na floração e criou condições para o aparecimento de míldio, afectando o
rendimento das videiras.
Contudo, as boas condições climatéricas que se verificaram em Junho e Julho permitiram que a
maturação progredisse muito bem, nomeadamente na Touriga Nacional e Touriga Franca, e ainda na
Tinta Roriz que se revelou incrivelmente regular.
Seguiu-se um Verão longo, quente e seco em que a chuva apenas visitou o vale do Pinhão nos dias
22 e 24 de Agosto, e novamente a 11 de Setembro.
A ocorrência desta precipitação, em momentos chave, teve um impacto muito forte e positivo na
qualidade dos vinhos de 2000.
Iniciamos a vindima para Vinho do Porto a 16 de Setembro, e a 26 já tínhamos cortado todas as uvas
que iriam ser utilizadas para a produção de Porto pelo que foi uma vindima extremamente curta e
compacta.
As uvas chegaram ao centro de vinificação a uma temperatura ideal de 20ºC (as condições
atmosféricas durante a vindima foram perfeitas com dias quentes e noites frescas) e os
rendimentos, em média, foram de apenas 750g por pé de videira.
O nosso 2000 resulta de uma lotação de vinhos produzidos com as uvas das vinhas velhas da Quinta
dos Muros.
Parte do vinho foi vinificado em lagares, e outra parte em cubas de fermentação de aço inoxidável
com controlo de temperatura.
Nos lagares obtivemos a rusticidade e a excelente estrutura deste vinho que foram complementadas
com a elegância aromática obtida nas cubas de inox.

Os membros da família e todo a equipa da Quinta do Portal desejam que possam apreciar este
Vintage 2000 com muita alegria, paz e saúde.
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