SOBRE
A Quinta das Bandeiras encontra-se à frente, do outro lado do rio, do famoso Vale do
Meão, no coração do Douro Superior. É atravessada pela linha ferroviária abandonada
que ligava Pocinho a Barca-de-Alva, vindo daí o nome Passagem dos vinhos da quinta. A
propriedade de 100 hectares foi adquirida em 2005 pela família Berqvist – proprietários
da Quinta de La Rosa, em parceria com o enólogo Jorge Moreira. O objetivo da marca Pas
sagem é concretizar o potencial do Douro Superior em vinhos expressivos que combinem
frutos e aromas refinados com uma ótima frescura e sobriedade.
Grande parte das vinhas desta propriedade foi replantada em 2005, estando a tornar-se
cada vez mais únicas. Assim, é grande o potencial desta propriedade, bem como a sua
qualidade, já bem comprovada quando o Passagem Grande Reserva Tinto 2009 recebeu o
prémio de melhor vinho português na Essência do Vinho em 2017.
PRODUÇÃO
100% Touriga Nacional. Fermentado em cubas inox e envelhecido 21 meses em barricas de
carvalho francês Allier. O Passagem Grande Reserva é produzido apenas em anos de qualidade excepcional e só é posto à venda depois de alguns anos de estágio em garrafa, neste
caso 5, para chegar ao consumidor com grande equilíbrio e complexidade.
VINDIMA
2015 foi um ano inesperadamente muito bom. Apesar de ter ficado bastante longe das
condições meteorológicas ideias, a verdade é que ficámos satisfeitos com as lindas uvas que
chegaram à adega! Inverno e primavera foram secos, com pouca chuva. Este clima estável
favoreceu a floração, o que nos fez prever uma produção abundante (boas notícias após dois
anos de menor produção).
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O verão foi quente, com pouca chuva, apesar de algumas tempestades, a maior delas em
maio. Em agosto algumas videiras entraram em stress hídrico, que se fez notar através
de folhas escurecidas – principalmente nas videiras mais jovens, com raízes ainda pouco
profundas. Felizmente as uvas sobreviveram bem a todos estes problemas, chegando quase
perfeitas ao lagar. A colheita foi mais longa e lenta do que o habitual devido a vários dias de
chuva, a partir de 9 de setembro. A boa gestão do nosso enólogo permitiu mitigar tudo isto.
NOTAS DE PROVA
O ano de 2015 deu origem a um vinho dominado por aromas a frutos vermelhos, mas
também com fruto preto e algum cítrico, o que torna o seu nariz muito atraente e sedutor.
Denso e estruturado mas cheio de sabores e taninos suaves. Apesar dos seus 5 anos de
idade é um vinho ainda muito jovem, cheio de energia e frescura. Seguramente que este
nosso grande reserva vai continuar a dar prazer a quem o beber durante as próximas décadas.
Informação técnica:
Envelhecimento
Agora - 15+ anos

750ml

Álcool
14%

Produção		Acidez		Açúcar Residua
2,700 garrafas
6.1 g/dm3		
0.6 g/dm		

pH
3.71

