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Vinho Síbio tinto 
Variedades Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Francisca e Sousão 
Ano 2014 
Região Douro DOC  
País Portugal 
Produção 6.600 Garrafas (750ml) 

 

 
Fermentação  
A fermentação decorrer parcialmente (50:50) em lagares de granito e lagares de inox com controlo de temperatura. A 
totalidade do vinho estagia 12 meses em barricas novas de carvalho francês. 
 
 
 

 
Notas de Prova 
Com uma cor intensa e profunda, reflexo da juventude e estrutura, é um tinto que impressiona à primeira vista. Bastante 
aromático, com notas de fruta madura e generosa, demonstra complexidade e riqueza. Denso e encorpado, tem os taninos 
bem presentes, mas suavizados por uma doçura proveniente da fruta. Um memorável vinho, que pode ser apreciado 
desde já, enquanto jovem. mas que promete surpreender ao evoluir muito bem em garrafa.  
 

Armazene as garrafas deitadas, em local fresco e sem luz (15ºC). Servir a 16ºC. Acompanha 
carnes vermelhas, como posta mirandesa, rosbife ou cabrito no forno.  

 

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 Síbio tinto resulta de um extenso trabalho de viticultura de precisão (e biológica) 
aliado a uma enologia de excelência, onde o terroir se expressa no seu estado mais 

puro e natural. Com Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Francisca e Sousão, 
originárias de parcelas selecionadas, este topo de gama oferece a potência 
característica do Vale do Roncão associada à inovadora vertente biológica. Um 
poderoso, mas elegante DOC Douro.  
 

Ano 2014 
 

Caracterizou-se pela ocorrência de elevados valores de precipitação, em especial nos 
meses de Janeiro, Fevereiro, Julho e Setembro, assim como grande instabilidade 
climática verificada no período de Verão, com a ocorrência de trovoadas durante os 
meses de Junho e Julho. Consequência da evolução do clima, os controlos de 
maturação da uva efectuados até início de Setembro indicavam um avanço de cerca 
de duas semanas na fenologia da videira, com as uvas a apresentarem bons níveis de 
açúcar e acidez. A precipitação registada a partir de meados de Setembro acabou por 
condicionar a apanha das uvas, prolongando-se a vindima até meados de Outubro. 
Apesar das condições difíceis durante o período de vindima, as uvas de uma forma 
geral aguentaram-se bem e acabou por ser uma vindima de boa qualidade. Os vinhos 
não são os mais concentrados, no entanto mostram-se muito bonitos e frescos; será 
uma vindima em que teremos vinhos mais jovens e fáceis. 
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Informação técnica 
Alc./Vol.:  13.5%  
Acidez Total:  5,3 g/l  
PH:    3,53 

   


