
VINHA MARIA TERESA 2017
Proveniente unicamente da Vinha Maria Teresa, a vinha centenária que lhe dá o nome e uma das mais 

antigas da Quinta do Crasto, cultivada a cotas extremamente baixas e com uma excelente exposição 

solar, este vinho “monovinha” é um vinho tinto Douro DOC de gama super premium que é apenas 

engarrafado em anos de excecional qualidade e sempre em quantidades muito limitadas.

VISUAL
Cor rubi, carregada.

AROMA
No nariz destaca-se pela sua 

extraordinária intensidade, onde 

encontramos elegantes notas de 

especiaria, aromas de esteva, e frescos 

aromas de frutos silvestres do Douro e 

especiarias.

PALADAR
Na prova de boca inicia de forma 

compacta, evoluindo para um 

vinho muito sedutor, onde 

podemos encontrar taninos de 

textura suave em perfeita 

harmonia com notas retro nasais 

que lembram frescos aromas de 

bosque. Termina

CASTAS

Vinhas Velhas - mistura de mais de 50 castas (já identificadas)

FORMATOS DISPONÍVEIS

750ML | Cod.:  119 | EAN: 5604123003402

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Álcool: 14,5%

Estágio: Estagiou em barricas de carvalho 100% novas, sendo 90%

de carvalho francês 10 % carvalho americano, onde permaneceu cerca de 

20 meses.

Idade das vinhas: Cerca de 100 anos

VINIFICAÇÃO

As uvas provenientes da Vinha Maria Teresa foram transportadas em caixas 

de 22 kg de plástico alimentar e sujeitas a uma rigorosa triagem em mesa de 

escolha à entrada da adega. Após um desengace total e um ligeiro 

esmagamento, as uvas foram transferidas para cubas de fermentação em aço 

inox com temperatura controlada. Após o final da fermentação alcoólica, as 

uvas são prensadas suavemente em prensas hidráulicas.

PRÊMIOS

WINE SPECTATOR - 2013 – 94 pontos / 2009 – 93 pontos / 2007 – 95 

pontos / 2006 – 93 pontos / 2005 – 96 pontos / 2003 – 92 pontos / 2001 

– 93 pontos / 1998 – 87 pontos; ROBERT PARKER

2013 – 95 pontos / 2011 – 96 pontos / 2009 – 94 pontos / 2007 – 93 

pontos / 2006 – 91 pontos / 2005 – 94 pontos / 2003 – 96 pontos / 2001 

– 96 pontos; WINE ENTHUSIAST - 2013 – 92 pontos


