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Localizada perto do Pinhão na margem direita do Douro e dona de uma espetacular vista sobre o rio, a Quinta da Boavista é uma das 
propriedades mais icónicas da região demarcada, conhecida não só pela sua ligação histórica ao Barão de Forrester, mas também pelos 
seus 40 hectares de vinhas de alta qualidade..
Casta muito antiga presente em várias vinhas velhas da região demarcada do Douro. Variedade Portuguesa referenciada desde 1531. 
Cachos pequenos e muito compactos, com bagos pequenos e de película muito fina. Perfil muito gastronómico, vinho genuíno e irreverente.

The 2015 Tinto Donzelinho "Boa-Vista" was aged for 14 months in used French oak and comes in at 12.9% alcohol. This 
is a rarely seen monovarietal, something the winery says is lighter, with high acidity and along the lines of Pinot Noir. 
Contrary to some practices, the monovarietals are not top wines here—the winery believes in blending. Still, the 
winery says, every year "once the blending of the mainstay Boa-Vista Reserva is done, the winemaker and consultant 
select one or two batches deemed to be of sufficient quality to produce limited editions of single-varietal wines that 
showcase the variety of native grapes at the estate." Not every monovarietal will appear every year. This is very nice 
and enlivening, a great food wine. It is a little tart with a plummy nuance, but plenty of substance and stuffing to match 
the acidity. Showing fine flavor, as well as coating the palate nicely, it is fresh and persistent with moderate tannins 
appearing on the finish. This is a bit different, but it succeeds. Where does it go; how does it age? That's unclear, but it 
seems like it can age. We'll see. In the meanwhile, this is something interesting, by no means a "weird wine" that is only 
likely to appeal to geeks. 

Mark Squires, eRobertParker.com - Oct 2018
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16-18ºC
Servir a

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e de 
oscilações de temperatura. Manter a garrafa na horizontal.

IDEAL PARA ACOMPANHAR
Carne vermelha, carne de caça, 
queijos
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ÁLCOOL
14%vol. 

ACIDEZ
5,9 g/l

pH
3,36

AÇÚCAR
TOTAL
<0,6 g/l

DIÓXIDO DE ENXOFRE
TOTAL
109 mg/l

GARRAFAS/CAIXA
6

DISPONÍVEL EM
0,75l

PRODUÇÃO TOTAL
300 garrafas

ENÓLOGOS
Rui Cunha
Jean-Claude Berrouet

De cor vermelha cereja com média intensidade, apresenta um aroma rico e complexo com boa 
concentração aromática. Sobressaem os frutos vermelhos selvagens. O estágio em cascos conferiu-lhe 
notas a especiarias. Extremamente fresco, com uma elegância e subtileza impressionante. Taninos vivos 
mas muito delicados. No aroma de boca desenvolvem-se notas arbustivas. Apresenta um equilíbrio 
notável.

TERROIR
As vinhas espalham-se por um deslumbrante cenário geométrico de socalcos construídos à mão no xisto 
típico da região. Alguns terraços chegam a atingir oito metros de altura e este facto, aliado às condições 
extremas e à inclinação dramática unem-se para proporcionar um terroir único, em pleno Cima Corgo. 
Dos 40 hectares de vinhas, 10 hectares são de vinhas velhas com uma idade média superior a 80 anos.

VINIFICAÇÃO
Vindima manual e escolha manual de cachos. Desengace e suave esmagamento dos bagos. Como 
reservatórios de fermentação temos os tradicionais lagares de granito com pisa a pé, cubas de 
fermentação em inox e para os pequenos lotes, contentores em PVC alimentar ou fermentação em 
barricas novas de madeira francesa de 500 litros.
Cada um destes tipos de fermentação conferem ao vinho um estilo particular. Como filosofia de 
vinificação temos apenas uma: extrair de forma suave todas as características das nossas uvas. Todos 
os nossos vinhos estagiam 100% em barricas de carvalho francês de diferentes tanoarias e com 
diferentes tipos de tostas. Após um estágio que varia entre os 17 aos 20 meses, procedemos à formação 
dos diferentes lotes, efectuamos uma colagem ligeira e posterior engarrafamento. Todos os nossos
vinhos são vedados com cortiça natural. Os vinhos não são filtrados nem estabilizados pelo frio pelo que 
podem dar origem a um precipitado com a idade.

NOTAS DE PROVA


