
CONDIÇÕES 
O ano vitícola 2017/2018 foi caracterizado por ser muito diferete da evolução dos últimos 5 anos. Tivemos 
um Inverno seco e frio, seguido de uma Primavera fria e chuvosa e uma primeira parte do Verão também 
frio e chuvoso. Já a segunda parte do Verão foi muito quente e seco, tornando-o um desafi o para todos os 
produtores do Douro. O desabrochar tardio das videiras e a alta precipitação durante a Primaversa e arranque 
do Verão permitiram um ciclo vegetativo muito saudável, permitindo assim que as videiras recuperassem do 
stress hídrico sofrido em 2017. Contudo e apesar de um arranque de ano prometedor e com potencial em 
2018, a instabilidade do clima durante o ciclo produtivo, incluindo a persistência anormal de mildium e oidium 
durante Junho e Julho e algum stress hídrico e temperaturas altas repentinas na última fase do Verão, resultaram 
numa redução signifi cativa do potencial de produção previsto inicialmente. A vindima arrancou a meio de 
Setembro, com 10 dias de atraso em comparação com a média dos 10 anos passados, no meio de condições 
meteorológicas muito boas, com condições de temperatura seca e amena durante toda a época de colheita. Na 
mesa de triagem das uvas, mais uma vez, houve muito pouco desperdício. Todas estas condições resultaram em 
mostos com grande capacidade de concentração, complexidade, frescura, com níveis de açúcar médios-altos e 
acidez e compostos fenólicos altos. A apanha das uvas brancas ocorreu entre 10 e 18 de Setembro, enquanto as 
uvas tintas foram apanhadas entre 17 de setembro e 13 de outubro de 2018. 

CASTAS
Vinha Velha com muitas variedades, tais como Rabigato, Samarrinho, Donzelinho Branco, Viosinho, Códega, etc...

VINIFICAÇÃO
A vinha que dá origem ao CV - Curriculum Vitae Douro Branco tem mais de 80 anos, e está localizada 
na região nordeste do Douro, a uma altitude média de 480 metros, o que permite produzir vinhos mais 
frescos. Todas as uvas são seleccionadas antes de serem desengaçadas e ligeiramente esmagadas por 
uma prensa pneumática. O primeiro mosto é decantado durante 24 horas a 10ºC em cubas de aço 
inoxidável de 2.500 litros. O mosto é então transferido para barricas de carvalho francês, cuidadosamente 
seleccionadas (225 e 500 litros) para fermentar durante 25+ dias a temperaturas controladas entre 10ºC 
e 14ºC. O vinho envelhece nas mesmas barricas por mais de 8 meses, com battonage. 

ENGARRAFAMENTO
Julho 2019 (1.450 x 750ml + 71 x Magnums)

NOTAS DE PROVA
Durante a vida de qualquer enólogo, há vinhos e momentos que marcam as nossas vidas, que merecem 
permanecer no nosso currículo. Este vinho é um deles. Chamámos-lhe CV - Curriculum Vitae. Criado pela 
Natureza, este vinho provém de uma só vinha e a cada ano, mostra o seu perfil elegante e persistente. o 
CV - Curriculum Vitae Douro Branco 2018 é intensamente fresco, vibrante, amanteigado, mineral, herbal, 
complexo e com um final prolongado. Grande capacidade de envelhecimento em garrafa, e misterioso 
ao longo dos anos. Para desfrutar com peixes no forno, carnes leves assadas ou grelhadas e uma vasta 
selecção de queijos. Servir a 14ºC.
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Pontos
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Região:  Douro 
Solo:  Xisto 
Álcool:  13%

Quando pensamos na natureza, pensamos em todas 
as maneiras em que ela inebria os nossos sentidos. A 
natureza está viva, em movimento e em permanente 
reprodução. É algo em constante evolução que nós não 
controlamos e que não pretendemos fazê-lo. Os vinhos 
elaborados pela natureza são aqueles que apresentam as 
características únicas de uma terra. São vinhos que têm 
vida própria na garrafa, mudando ao longo do tempo. A 
ideia de engarrafar o que a natureza criou, é o que torna 
a arte de fazer vinhos tão emocionante. 

pH: 3,31
Acidez Volátil: 0,4 grs/dm3

Acidez Total: 6,3 grs/dm3

Total SO2: 134 mgrs/dm3

Total Açucares: 0,6 grs/dm3
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