
TERROIR
Banhada ao longo de 1,5 Kms pelas águas da margem esquerda do rio Douro, na prestigiada sub-região de São João da Pesqueira, 

a Quinta das Tecedeiras deve o seu nome às freiras que a habitaram e se dedicaram à tecelagem do linho que no passado ali era 

cultivado. Os solos são de xisto e a exposição norte e oeste, com as vinhas entre os 90m e os 190m de altitude. As uvas 

amadurecem bem e com grande concentração de aromas e de sabores. 

Quando foram reconvertidas as vinhas, houve o cuidado de deixar algumas parcelas antigas, com mais de 80 anos, cujas uvas 

integram de forma criteriosa os lotes de todos os Vinhos, DOC ou Porto das Tecedeiras.

NOTAS DE PROVA
Cor: Rubi Intenso com toques de violeta.

Aroma: Notas predominantes de frutos do bosque macerados e ameixa seca. Nuances florais, e de tosta do estágio em barricas de 

carvalho, e algum fruto vermelho fresco. 

Prova: Complexo, bem estruturado, harmonioso e elegante. Notas de frutos pretos, baunilha e violetas. Final prolongado e de 

grande persistência. Enorme potencial de envelhecimento.

VINIFICAÇÃO
Colheita manual. Transporte em caixas pequenas para evitar o esmagamento. Na adega, os vinhos são vinificados por parcela e, em 

anos potenciadores de alguma casta, a vinificação é feita com separação de castas. Longa maceração. Estágio mínimo de 10 meses 

em barrica de carvalho Francês. Excelente capacidade de envelhecimento.

À MESA
Acompanha carnes assadas ou grelhadas e caça, bem como alguns queijos mais complexos.

QUINTA DAS TECEDEIRAS RESERVA 2014

Um Reserva das vinhas velhas das Tecedeiras criado a partir das castas emblematicas 
do Douro: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Roriz, Tinto Cão, Tinta Amarela, 

Tinta Barroca. Longa maceração. Estágio mínimo de 10 meses em barrica de carvalho 
Francês. Boa capacidade de envelhecimento. 

Enólogo: Carlos Lucas
Álcool: 14,5%vol. - Acidez: 5,2g/l - pH: 3,59 - Açúcar residual: 0,6g/l - Sulfitos: 66 mg/L

 Disponível em garrafas de  0,75 Lt. - 1,5 Lts. - 3 Lts.
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