
Colheita 2020

Casta Loureiro

Enólogo António Sousa 

Teor Alcoólico : 12 % Vol 

Acidez Fixa : 5,7 g/dm

Açúcar Total:  7,7 g /dm

REGIÃO Vinhos Verdes / Sub- Região Sousa

QUINTA DE LINHARES

LOUREIRO  2020
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Região dos Vinhos verdes 

Temperatura de Serviço  
8/12 ºC

Sem envelhecimento 
em Madeira 

TERROIR A Quinta de Linhares situa-se no concelho de Penafiel na região
demarcada dos Vinhos Verdes , sub-região do Sousa. Com uma área total de
17 ha de vinha , os vinhos são produzidos a partir de uvas selecionadas,
exclusivamente provenientes da Quinta de Linhares. A vinha encontra-se
exposta a Sul-Sudoeste , entre as cotas de 250 a 300 m de altitude . O clima é
moderado a seco com amplitudes térmicas baixas. Os Invernos não são muito
rigorosos e os Verões são amenos e secos. É uma sub-região de transição,
apesar de não estar diretamente exposta à influência atlântica, esta influência
faz-se sentir devido ao relevo pouco acentuado. O tipo de solo é Franco-
Arenoso , rico em nutrientes como Fósforo e Potássio e pobre em Cálcio e
Magnésio , dando origem a vinhos de PH baixo , daí mais ácidos ( 3/3,2ph) . A
composição de origem granítica confere mineralidade aos vinhos.

PRODUTOR Agri-Roncão Vinícola LDA
A Agri-Roncão é uma empresa familiar fundada em 2001 por Domingos
Ribeiro. Com mais de 60 hectares de área plantada e duas adegas / centros
de vinificação nas Regiões Demarcadas do Douro e Vinho Verde, a Agri-
Roncão dedica-se à produção e comercialização de Vinhos do Douro , Vinhos
Verdes e Vinhos do Porto.

NOTAS DE PROVA Vinho muito aromático, marcado por intensas notas
vegetais e algum fruto tropical. Na boca é elegante, fresco e frutado, revelando
a tipicidade da casta, ligeiramente muscatelado.


