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VINHO DO PORTO | PORTO WINE SANDEMAN QUINTA DO SEIXO VINTAGE 2013 

 

 

 
 

Vinificação: Sandeman Porto Vintage A Quinta do Seixo é 
feita na vinícola Quinta do Seixo a partir de uvas de 
diferentes seções das vinhas da quinta. Após 
esmagamento suave e desengace parcial, seguiu-se 
maceração muito intensa durante o período da 
fermentação alcoólica. A maceração foi realizada por 
pisagem em lagares tradicionais de granito. Após a 
vindima, o vinho permaneceu no Douro. Foi transportado 
para Vila Nova de Gaia durante a primavera seguinte para 
iniciar o processo tradicional de envelhecimento do vinho 
do Porto em cubas de carvalho. Seu desenvolvimento nos 
primeiros dois anos de vida foi cuidadosamente 
monitorado sob o olhar atento do enólogo. Dado o seu 
carácter, qualidade e história, este vinho é multado e 
filtrado. Com o tempo, lançará um depósito natural em 
garrafa 

 
Notas de Prova: De cor púrpura profunda, quase opaca. 
Aroma intenso e poderoso de cereja e framboesa, ameixa 
e mirtilo, notas de especiarias que lembram pimenta e 
noz-moscada e toques de resina e madeira de cedro. 
Possui uma estrutura firme, taninos excelentes e firmes, 
boa acidez equilibrada e sabores frutados e picantes. O 
final é longo, com muito caráter 
 
 
Vai bem com…Queijos 

 
Castas: Vinhas Velhas 
 

Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Luis Sottomayor 
 
Teor Alcoólico: 20,5% 
 
Acidez Total: 4,9 g/L  
 
Açúcar Residual: 100 g/L 

Vinification: Sandeman Vintage Port Quinta do Seixo is 

made at the Quinta do Seixo winery from grapes of 

different sections from the estate vineyards. After gentle 

crushing and partial destemming, very intense maceration 

followed during the alcoholic fermentation period. 

Maceration was by treading in traditional granite lagares. 

After the harvest, the wine remained in the Douro. It was 

transported to Vila Nova de Gaia during the following 

spring to begin the traditional process of ageing port wine 

in oak vats. Its development during its first two years of life 

was carefully monitored under the watchful eye of the 

winemaker. Given its character, quality and history, this 

wine is fined and filtered. In time, it will release a natural 

deposit in bottle 

 

Tasting Notes: Deep purple colour, almost opaque. 

Intense and powerful aroma of cherry and raspberry, plum 

and blueberry, notes of spices reminiscent of pepper and 

nutmeg and touches of resin and cedar wood. It has a firm 

structure, excellent and firm tannins, good balanced 

acidity and fruity and spicy flavours. The finish is long, with 

plenty of character 

 

It goes well with… Cheeses 

 
Grape Varieties: Old Vines 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Luis Sottomayor 
 
Alcohol Content: 20,5% 
 
Total Acidity: 4,9 g/L 
Residual Sugar: 100 g/L 
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