CORTES DE CIMA VINHEDO E ADEGA
NOTAS DE VINDIMA
1998 CORTES DE CIMA RESERVA
Cortes de Cima, Alentejo
Denominação: Vinho Regional Alentejano
Castas:
Aragonez (Tempranillo) 85%
Cabernet Sauvignon 15%
Ácidos totais:
5.1
pH final:
3.6
Álcool:
14%
Colheita, produção e engarrafamento
em propriedade familiar.
Estágio em barricas: 12 meses.
Engarrafado em Dezembro 1999.
Produção total – 6.100 garrafas (75cl).

Troféu de Prata – Les Olympiades du Vin, Bordéus, 2001
Medalha de Ouro – Int. Wine Challenge, Londres, 2002
Medalha de Ouro – Challenge Int. du Vin, Bordéus, 2001
Medalha de Ouro - Concours Mondial, Bruxelas, 2001

VINDIMA
1998 foi um ano excepcionalmente bom para as Cortes de Cima.
O longo Inverno assegurou uma boa humidade do solo e como tal excelentes frutos foram
produzidos.
O novo sistema, no qual as vinhas estão elevadas do solo prova ser, durante o precoce
desenvolvimento dos frutos, um bom método para evitar o crescimento de fungos, não obstante
o período de grande humidade do ar.
VINIFICAÇÃO
Este vinho foi produzido na Herdade das Cortes de Cima a partir de castas regionais
(principalmente Aragonez e Cabernet Sauvignon) vindimadas no seu ponto óptimo de
maturação. Foi fermentado sem engaço, com controlo de temperatura e maceração prolongada
para melhorar o aroma a frutos e conseguir um bom equilíbrio e estrutura de taninos.
Envelhecido durante 12 meses em barricas de carvalhos francês (80%) e americano (20%) até
altura do engarrafamento sem filtração em Dezembro de 1999.
COMENTÁRIOS DO ENÓLOGO
O vinho tem uma cor impressionante de vermelho/púrpura escuro, com um bouquet complexo de
especiarias, frutas silvestres e ameixas, e toques de fumo e carvalho torrado.
O paladar tem uma textura rica, com fruta macia, menta e chocolate, e com uma boa integração
de madeira de carvalho novo e taninos maduros e finos.
Este vinho é bem equilibrado, mostrando poder e finesse, que irá melhorar na garrafa durante os
próximos 5 – 10 anos.
TRACK RECORD
Colheita 1997- 90 – Robert Parker (Mark Squires)
Colheita 1997- Medalha de Prata – Challenge International du Vin, Bordéus, 1999
Colheita 1997- Medalha de Prata – International Wine Challenge, Londres, 1999
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RATINGS
93 – (Mark Squires) Robert Parker
91 – Wine Enthusiast

REVIEWS
"The 1998 RESERVA is simply beautiful, perhaps the best wine I have tasted from this
winery. If this is what they turn into, maybe it¹s time to start cellaring them and stop diving
into them so soon. It is nicely structured, intense still, powerful and focused. There is just
a touch of cream on the texture of the finish. Flavorful and aromatic, it is particularly
succulent on the finish, and it has aged very gracefully." - Mark Squires, Wine Advocate
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