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INFORMAÇÃO TÉCNICA
Região: Douro 
Solo: Xisto 
Álcool: 13,5%
pH: 3,11
Acidez Volátil: 0,4 g/l

Quando pensamos na natureza, pensamos em 
todas as maneiras em que ela inebria os 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 d tempo. A ideia de engarrafar o que a 
natureza criou, é o que torna a arte de fazer vinhos 
tão emocionante. 

Acidez Total: 6,26 g/l
Total SO2: 106 mg/l
Total Açucares: 1,1 g/l

CONDIÇÕES 
2015 foi caracterizado por ser um ano atípico, com um Inverno frio e seco e uma Primavera e Verão 
excepcionalmente quentes e secos. Particularmente relevante foi a falta de chuva durante a maior parte 
do ciclo vegetativo, a altas temperaturas entre Junho e Julho. Este clima provocou um adiantamento no 
ciclo vegetativo, de cerca de 1 a 2 semanas mais cedo do que a média. O Oídio e Míldio não tiveram 
qualquer impacto sobre a qualidade e a quantidade produzida. Em comparação com a última década, 
2015 foi o ano vegetativo mais saudável de todos os outros anos. Nas vinhas mais velhas não se 
registou stresse hídrico devido à capacidade de vinhas mais velhas para encontrar água. Nas vinhas 
novas, a falta de água, no entanto não houve queda significativa na produção. A maturação atingiu 
o ponto para a colheita em algumas das nossas vinhas mais cedo do que alguma vez registado. A 
colheita começou no dia 26 de Agosto com as nossas uvas brancas no ponto perfeito de maturação e 
acidez e sob condições meteorológicas magníficas.

CASTAS
O CV- Curriculum Vitae Douro Branco nasce de uma parcela única com um blend de várias castas, 
predominando o Rabigato, mas onde também se encontram variedades como o Samarrinho, 
Donzelinho Branco, Viosinho, Codega e Gouveio, com as castas todas misturadas nas vinhas, com 
uma idade média de 80 anos. Esta parcela encontra-se a 600 metros de altura no concelho de Murça. 

VINIFICAÇÃO
Uvas desengaçadas, ligeiramente esmagadas em prensa pneumática, sendo o mosto resultante 
decantado para cubas de aço inox de 2.500 litros durante 24 horas a 10°C, e em seguida passado 
a limpo para barricas novas de carvalho francês de 225 litros, onde fermenta durante 25 dias a 
temperaturas controladas entre os 10°C e 14°C. Estágio nessas barricas durante cerca de 8 meses, com 
battonage. O CV-Curriculum Vitae é fermentado e envelhecido numa selecção das melhores barricas.

DATA DE ENGARRAFAMENTO
Julho de 2016. Foram produzidas 1270 garrafas de 75cl e 33 Magnums 1.5L.

NOTAS DE PROVA
O CV-Curriculum Vitae 2015 Douro Branco é um vinho com uma frescura notável, de aroma fino, com 
notas cítricas. A madeira está bem integrada, deixando assim as notas frescas e a fruta sobressair. 
Mineral e com uma óptima acidez, este vinho terá bastante longevidade em garrafa.

ENÓLOGOS
Cristiano van Zeller / Joana Pinhão / Francisca van Zeller / Sandra Tavares da Silva

95
Robert Parker

Pontos


