
 

DOC DOURO (Douro Superior) 

Parque Natural Internacional do Douro 

RABIGATO e VIOSINHO | 2016 | BRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um vale com plantas de videira improdutivas, 

cultivadas antes da filoxera, num local 

inesperado. Estamos no Douro Superior, perto 

do Barca d'Alva, em Olgas, no meio do Parque 

Natural Internacional do Douro, cercado por 

oliveiras centenárias, desde o tempo em que os 

Monges Cistercienses passaram por lá. 

Na adega, tentamos combinar as melhores das 

tradições antigas, como o uso de moinhos para 

o "corte" e o início da fermentação, onde o 

blanquet fino de dióxido de carbono permite 

uma melhor extração, com a tecnologia de 

vinificação mais moderna, como a extensão da 

fermentação em cubas com temperatura e 

controle de remontagem com bombas tipo 

mono durante o final da fermentação, sem 

dúvida menos agressiva. Os nossos vinhos 

envelhecem em barris novos de madeira de 

carvalho francês num armazém com paredes de 

pedra grossas que são capazes de controlar a 

inércia térmica, permitindo boas condições de 

temperatura e humidade antes do 

engarrafamento. Vinhos únicos que expressam 

um ambiente, uma história, uma cultura.  

 
RACIONAL DO PRODUTO 

A escolha das castas foi feita com base na 

experiência de trabalho no Douro e em mais uns 

quilómetros de pó a catalogar vinhas velhas 

daquela região. Cuidámos bordaduras, pomares 

e pequenos bosques, acreditando que a 

presença destas manchas de frescura, em lugar 

de elevadas amplitudes térmicas e de secura 

tão extrema é tanto ou mais importante que a 

rega, sem os inconvenientes desta. Mais que a 

prática de uma agricultura biológica ou 

biodinâmica, permite-nos uma viticultura 

natural. A adega, de início inexistente, 

desenhada e redesenhada, simplesmente… vai 

crescendo… 

 
NOTAS DE PROVA 

Este vinho tem um excelente corpo com sabores 

de citrinos, minerais e uma salinidade distinta. 

O álcool é surpreendentemente bem 

equilibrado com apenas notas de frutas 

tropicais maduras. 

 
CASTAS E SUA ORIGEM 

Rabigato (50%) e Viosinho (50%). 

 
ELABORAÇÃO 

Este vinho é produzido com uvas dos altos, onde 

se consegue um melhor equilíbrio entre 

mineralidade e fruta. 

O cultivo das vinhas é essencialmente orgânico, 

mas sem certificação. 

O Douro é um lugar extremamente fácil para 

cultivar organicamente. 

As uvas foram colhidas e classificadas 

manualmente e pisadas a pé em lagares de 

granito vindo a terminar a fermentação em 

cubas de inox. Isto permitiu uma maceração 

prolongada, o que contribuiu para a 

concentração do vinho. Battonage efectuada na 

cuba. 

 
HARMONIZAÇÃO 

Um companheiro maravilhoso para todo o 

género de alimentos. 

 
CUIDADOS A SERVIR 

Servir a uma temperatura entre 7º e 10º C. 

 
DADOS TÉCNICOS RELEVANTES   

Título alcoométrico adquirido:           12,5% vol. 

pH:                                                            3,78 

Acidez Total:                                      5,1 gdm3 

Açucares redutores:                            0,6 gdm3 

Maloláctica:                                   100% natural 

Volume por garrafa:                                750 ml 

Colheita:                                                Manual 

Castas constituintes: Rabigato (5o%) e Viosinho 

(50%) 

Nome:      “DOURO D.O.C. – PIOS BRANCO 2016” 

Produtor:                        Quinta de Vale de Pios 

Embalagem:         Caixa de cartão de 6 x 750 ml 

Peso da embalagem:                                8,0 Kg 


