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Vinho Quinta do Síbio Samarrinho  
Variedades Samarrinho  
Ano 2017  
Região Douro DOC   
País Portugal  
Produção 2497 Garrafas (750ml)  

Armazene as garrafas deitadas, em local fresco e sem luz (15ºC). Servir a 8ºC-10ºC. 
Acompanha pratos picantes e especiados, peixe grelhado e vieiras caramelizadas. 

 
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 Samarrinho foi um dos grandes exemplos de inovação e experimentação na 
Real Companhia Velha; a colheita de 2013 deu origem ao primeiro vinho desta 
casta no mundo! Passada a fase experimental na linha ‘RCV Séries’, o Quinta do 
Síbio Samarrinho materializa a consagração desta nobre casta, que demonstra 
uma intensidade aromática e um carácter floral absolutamente invulgares no 
Douro. No palato, evidencia uma grande mineralidade e um frescor suportado 
pela sua vivíssima acidez. 
 

Ano 2017 
O ano vitícola de 2017 caracterizou-se por uma elevada atipicidade em termos 
climáticos, tendo sido um ano extremamente quente e seco. O abrolhamento foi 
precoce e a evolução das condições climatéricas que se seguiram traduziram-se 
num avanço significativo do ciclo vegetativo que se manteve até à vindima. A 
ausência prolongada de precipitação e a ocorrência de elevadas temperaturas 
levaram a um stress hídrico e térmico que causou uma das vindimas mais 
precoces de que há memória, com início em meados de agosto, tendo continuado 
de forma ininterrupta com um avanço médio de 3 semanas face ao normal. No 
entanto, a colheita oportuna proporcionou mostos de grande qualidade, sendo 
este um ano atípico que certamente ficará na memória pela elevada qualidade dos 
seus vinhos. 
 

 

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 grande e fresquíssimo branco duriense que à primeira impressão apresenta ligeiras 
nuances de minerais, seguidas de encantadoras notas de fruta branca. Um vinho muito 
harmonioso, mostrando-se intenso e delicado ao mesmo tempo, com muita frescura e 
excelente volume de prova e com uma surpreendente mineralidade. Apresenta corpo 
médio e final de prova volumoso, a evidenciar características bem peculiares. 
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Informação técnica 
Alc./Vol.:  13%  
Acidez Total:  6,31 g/l  
PH:    3,15 

   


