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Vinho Quinta do Síbio Field Blend    
Variedades Viosinho, Gouveio, Rabigato, Fernão Pires e Arinto  
Ano 2016  
Região Douro DOC   
País Portugal  
Produção 14.300 Garrafas (750ml)  

Armazene as garrafas deitadas, em local fresco e sem luz (15ºC). Servir a 8ºC-10ºC. 
Acompanha queijos, peixe grelhado e carpaccios. 

 
Quinta do Síbio 
Situada em pleno Vale do Roncão, famoso pela excelência dos seus vinhos, a 
Quinta do Síbio apresenta-se como uma das mais antigas e tradicionais 
propriedades da Real Companhia Velha. Nos dias de hoje estende-se até ao 
planalto de Alijó, com uma área de 100 ha de vinha. Tendo beneficiado de 
uma total reconversão das suas vinhas, é palco de um dos projectos mais 
inovadores da região, onde recuperamos algumas das castas mais antigas do 
Douro em risco de extinção. 
O Field Blend invoca a tradição do Douro onde as Vinhas Velhas apresentam 
uma invulgar mistura de castas, produzindo assim vinhos de forte carácter e 
de enorme complexidade. Produzido a partir de uma dessas parcelas de 
Vinhas Velhas, onde a casta Viosinho é dominante, mas acrescem o Gouveio, 
o Rabigato e o Fernão Pires. Junta-se ainda uma pequena parcela de Arinto 
que lhe confere untuosidade, mineralidade e acidez. 
 

Ano 2016 
O ano vitícola de 2016 caracterizou-se por uma elevada atipicidade em 
termos climáticos, com um Inverno quente e chuvoso, Primavera fria e 
extremamente chuvosa seguida de um Verão muito quente e seco. O 
abrolhamento foi mais precoce do que o habitual cerca de duas semanas, 
todavia a Primavera fria originou um atraso do ciclo vegetativo que implicou 
um atraso do “Pintor” de duas semanas em relação ao habitual. A vindima 
prolongou-se até meados de Outubro, tendo demorado 7 semanas, sendo 
uma das mais tranquilas da última década dado o bom tempo que se fez 
sentir durante aquele período – (quase) ausência de chuva com temperaturas 
amenas. Regista-se mais um bom ano de colheita que resultou em vinhos 
elegantes, aromáticos e muito frescos.  
 

Fermentação  
As uvas são prensadas em prensa pneumática, decorrendo seguidamente a 
fermentação em cubas de inox com controle de temperatura. 100% do vinho 
é mantido em cubas de inox por um período de 6 meses antes de ser 
engarrafado. 
 

 
 
Notas de Prova 
Um clássico branco duriense que demonstra toda a sua juventude e 
concentração através de uma brilhante e intensa cor citrina. Aromas frutados 
e florais surgem em grande complexidade com notas vegetais e minerais, 
típicas da região. Muito equilibrado e repleto de sabores frutados com uma 
excelente acidez que o torna muito longo e fresco. 
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Informação técnica 
Alc./Vol.:  13%  
Acidez Total:  5.5 g/l  
PH:    3.26 

   


