Taylor’s anuncia lançamento do

Vargellas Vinha Velha 2009
A Taylor’s irá engarrafar uma pequena quantidade de Quinta de
Vargellas Vinha Velha Vintage 2009.
Adrian Bridge, director-geral da Taylor’s, declara: “Vamos
engarrafar uma pequena quantidade de Vargellas Vinha Velha
2009, uma boa notícia para os apreciadores, entusiastas e
coleccionadores de vinhos raros”.
Como habitualmente, o Vinha Velha 2009 é fruto das cinco
parcelas de vinhas muito velhas que em conjunto representam
a “vinha velha” da Quinta de Vargellas. O ano de 2009 vai ser
recordado como um ano excepcionalmente quente e seco,
responsável por baixos rendimentos mas originando vinhos muito
concentrados e taninosos e com grande profundidade de cor.
Os vintages de 2009 serão contudo, apreciados pela sua
complexidade e excepcional qualidade da fruta. Adrian Bridge
faz notar que: “ As vinhas velhas, com o seu extenso sistema
radicular têm grande vantagem em anos secos. O Vinha Velha
2009 tem a densidade e a firmeza de taninos típicos desta
vindima mas apresentam um extraordinário equilíbrio e
complexidade”.

Adrian and Natasha Bridge

Natasha Bridge, responsável da sala de provas, acrescenta: “Tal
como em produções anteriores de Vinha Velha, a mistura de
castas históricas nas vinhas velhas, traduz-se numa complexidade
aromática, multidimensional, extraordinária. O 2009 é um vinho
de grande escala com um potencial de envelhecimento enorme,
permanecendo na sua essência um Vargellas, elegante e
sofisticado”.
A quantidade limitada de Quinta de Vargellas Vinha Velha Vintage
2009 será produzida e estará disponível no final de 2011. O
vinho será apresentado em caixas de madeira com 3 garrafas.

Notas de Prova
Roxo profundo com bordo estreito. O nariz é a quintessência de
Vargellas levado a um nível sublime. A fruta é vigorosa, ameixa,
cereja preta e cássis num fundo exótico de jacarandá e
cravo-da-índia. O perfume inebriante de violetas contribui para a
sublime sensação de várias camadas de complexidade. Na boca
a densa textura taninosa é revestida por sumptuoso sabor frutado
dando ao vinho grande volume e consistência. Mas é no longo e
rico final tânico que o vinho apresenta a sua resiliência e energia.

www.2009vintageport.com

Quinta de Vargellas
Os vinhos da Quinta de Vargellas formam tradicionalmente a base do lote
dos vinhos do Porto Taylor’s. Esta magnífica quinta, reconhecida como
um dos mais extraordinários vinhedos, foi adquirida pela Taylor’s em 1893,
contudo a sua reputação como produtora de vinhos do Porto de qualidade
extraordinária, remonta a 1820. Situada numa remota zona a Este do
Vale do Douro, Vargellas é reconhecida pelos seus vinhos elegantes,
aromáticos, frutados e com taninos equilibrados. É igualmente conhecida
como a origem de um dos mais raros e coleccionáveis vinhos do Porto,
o Vargellas Vinha Velha, produzido em quantidades muito reduzidas a partir das vinhas velhas da propriedade.
Apenas cinco vintages Vinha Velha foram produzidos até à data e 2009 será o sexto. Os terraços onde estão
as vinhas velhas da propriedade, constituem mais de 15% da produção total da quinta. O Vargellas Vinha Velha
Vintage representa uma selecção limitada da produção destas vinhas e não representa mais de 2% da produção
total da propriedade.
A maior parte da produção desta vinha velha é incorporada no vintage Quinta de Vargellas ou no clássico Taylor,
ou ainda incluída noutros vinhos quando nenhum vintage é produzido.
O Vargellas Vinha Velha vintage é seleccionado de cinco parcelas individuais de vinhas velhas: Polverinho, Renova
do Depósito, Renova do Armazém, Gricha e Vinha Grande. A idade destas vinhas velhas varia entre 80 a 120
anos, sendo cada parcela vindimada individualmente e produzindo vinhos com o seu carácter distinto, contendo
uma enorme variedade de castas sem haver predominância. A única excepção é a vinha do Polverinho, local
onde se plantou a primeira vinha extreme em 1927, por Dick Yeatman, cujo trabalho pioneiro levou à descoberta
das clássicas castas do Douro.
O enólogo, David Guimaraens, refere: “As notáveis características dos vintages Vinha Velha, são a sua
multidimensional complexidade e a sua distinta e subtil personalidade, derivadas da sua rica diversidade de
castas plantadas nos antigos socalcos, muitas das quais, castas raramente utilizadas na actualidade”.
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Ano vitícola
2009 foi um ano de baixo rendimento devido à reduzida quantidade de fruta produzida em qualquer das castas
e também devido ao Verão seco. As etapas principais do ciclo vitícola ocorreram mais cedo que o habitual,
com rebentamento a ocorrer nos primeiros dias de Março. A época de maturação começou com temperaturas
relativamente baixas que continuaram até Julho, mas que tiveram uma subida muito acentuada em Agosto.
Praticamente não ocorreu precipitação desde Julho até Setembro, o que sujeitou as vinhas a elevado stress
em áreas mais expostas do vale. Contudo, e como habitual, as vinhas velhas, com o seu extenso sistema
radicular, foram capazes de resistir bem às elevadas temperaturas. A vindima na Quinta de Vargellas começou
a 12 de Setembro mas a maior parte da selecção de uvas para o Vintage Vinha Velha ocorreu entre os dias
15 e 17. A pequena quantidade de fruta e o Verão seco traduziram-se em mostos especialmente concentrados,
com elevados níveis de cor, taninos e açúcar.

