
Informação geral

O Inverno que precedeu a vindima de 2011 foi mais chuvoso e mais frio do que a média dos últimos 30 anos. O 
abrolhamento ocorreu, como de costume, por volta do dia 19 de Março e o tempo quente e a precipitação 
registada em Abril permitiram um crescimento vigoroso. No início de Maio, o tempo seco instalou-se e assim 
permaneceu; até ao final de Agosto registaram-se chuvas ocasionais em zonas mais remotas do vale do Douro. 
Contudo, as vinhas tiveram sempre à sua disposição substanciais reservas subterrâneas de água, que se formaram 
no início do ano, permitindo que os cachos se desenvolvessem e amadurecessem em condições ideais. O pintor 
ocorreu no dia 15 de Junho, um pouco mais cedo do que o habitual. O tempo suave que se fez sentir durante 
Junho e Julho foi, apenas, interrompido por uma vaga de calor na segunda metade de Junho. O mês de Agosto foi 
quente e seco, com uma chuvada absolutamente oportuna no dia 21 de Agosto e no dia 1 de Setembro 
provocando um excelente período de maturação e produzindo uma colheita muito equilibrada.

A Quinta de Vargellas, no Douro Superior, foi a primeira quinta a começar a vindima no dia 10 de Setembro. Aqui, 
como nas restantes propriedades, a fruta apresentava elevados níveis de açúcar e uma excelente acidez. No vale do 
Pinhão, a vindima começou no dia 14 de Setembro na Quinta do Junco e na parte mais alta da Quinta de Terra 
Feita e no dia seguinte na parte mais baixa de Terra Feita. As fermentações foram longas, permitindo equilíbrio e 
uma extracção completa, os mostos apresentaram uma coloração intensa e fruta poderosa desde o início. 

Relatório do ano vitícola e vindima de 2011

A Taylor’s anunciou, no passado dia 23 de Abril de 2013, a sua decisão de declarar um vinho do Porto Vintage clássico como resultado da excepcional 
vindima de 2011. Seguem-se os comentários sobre o Taylor’s Vintage 2011 e o ano vitivinícola:

Adrian Bridge, Director Geral:
“2011 foi um ano exemplar que produziu vinhos do Porto Vintage, os quais são clássicos em todos os sentidos. O Taylor’s 2011 é o exemplo perfeito 
do estilo da casa - elegante e refinado mas também com a força interior e o vigor, que caracterizam os vinhos do Porto Vintage da Taylor’s.”

David Guimaraens, Enólogo: 
“A forte precipitação registada no início do ano permitiu o acesso das vinhas, durante o verão quente e seco, a substanciais reservas subterrâneas de 
água. Consequentemente, as uvas amadureceram de forma muito uniforme produzindo vinhos que apresentam uma excelente combinação de fruta 
pura e grande complexidade aromática, bem como taninos firmes e bem integrados, necessários para garantir a sua longevidade. Como é habitual, 
os vinhos de Vargellas contribuíram com a sua qualidade aromática para o lote.” 

O lote do Taylor’s Vintage 2011 é composto exclusivamente a partir das uvas das quintas da empresa. Tradicionalmente, o lote é composto por vinhos 
da Quinta de Vargellas e da Quinta de Terra Feita e por uma pequena contribuição da Quinta do Junco.
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DECLARAÇÃO

TAYLOR’S 2011 VINTAGE PORT

Notas de Prova
Cor negra-azulada, impenetrável, com um fino bordo roxo. Complexo e delicado, o nariz exibe a elegância e o 
equilíbrio de um clássico Taylor’s. Um denso núcleo de fruta pura e complexa, com intenso aroma de amora e 
cassis, envolvido numa perfumada aura de violetas. Aromas resinosos de garrigue e subtis notas de alcaçuz e café 
preto emergem à medida que o nariz se desenvolve. Na boca, taninos firmes e definidos conferem uma estrutura 
sólida. Distintos sabores a bagas permanecem até ao final onde os taninos reemergem conferindo um atractivo 
toque de austeridade. Este é um Taylor’s paradigmático - os distintos aromas e o singular carácter floral de Vargellas 
misturam-se com a densa fruta negra e com os aromas de ervas aromáticas de Terra Feita para produzir um 
elegante vinho com a inconfundível combinação de vigor e requinte da Taylor’s.

Rótulo

www.2011vintageport.com

Caixas produzidas
11,000



A Taylor Fladgate & Yeatman foi fundada há mais de três séculos, em 1692, e é uma empresa familiar – detida e gerida - ao longo de 
toda a sua história. A Taylor’s é reconhecida como a referência para o vinho do Porto Vintage; os seus vintages clássicos recebem as 
pontuações mais altas e os preços mais elevados nos leilões. Conhecidos pela sua elegância, longevidade e pelo distintivo carácter 
aromático, o lote é produzido a partir dos melhores vinhos das quintas que fazem parte da propriedade da empresa..

Estas três famosas propriedades – Vargellas, Terra Feita e Junco – encontram-se em distintas localizações geográficas e cada uma 
contribui com o seu carácter único e dimensão para a subtil harmonia do lote. Estas propriedades representam o melhor em termos 
de inovação e tradição, combinando as mais avançadas práticas vitícolas com a tradicional pisa no lagar, que permanece ainda como 
o melhor método para a produção de vinho do Porto Vintage.

Taylor’s

Os vinhos da Quinta de Vargellas formam, tradicionalmente, a base dos vintages da Taylor's. Esta magnífica 
propriedade, reconhecida como um dos melhores vinhedos do mundo, foi adquirida pela Taylor's em 1893, 
a sua reputação como produtora de vinhos do Porto de grande qualidade remonta a 1820. Localizada num 
remoto recanto do vale do Douro, Vargellas é reconhecida pelos seus elegantes e perfumados vinhos, muito 
frutados e com taninos vigorosos. É igualmente reconhecida como a fonte de um dos mais raros e 
coleccionáveis vinhos do Porto Vintage, o Vargellas Vinha Velha, produzido em pequeníssimas quantidades a 
partir das parcelas de vinha velha da quinta.

Quinta de Vargellas

De igual forma, um componente tradicional dos clássicos vintages da Taylor's são os vinhos da Quinta de 
Terra Feita, muito encorpados, vigorosos e repletos de aromas de bagas. Estes conferem profundidade e 
volume ao lote. Localizada nos baixos e quentes declives do vale do Pinhão, Terra Feita é uma das quintas 
mais antigas já reconhecida na classificação de 1757, como uma produtora de excelentes vinhos. Terra Feita 
tem fornecido a Taylor's com vinhos de excelente qualidade desde 1890. Adquirida pela Taylor's há 39 anos, 
esta propriedade tem sido alvo de trabalho pioneiro na plantação de parcelas estremes, bem como nos 
métodos de plantação das videiras.

Quinta de Terra Feita

A Quinta do Junco é outra famosa propriedade do vale do Pinhão que atingiu em 1761 o estatuto de 
feitoria, a mais alta classificação para uma quinta de vinho do Porto. A sua integração no lote do vintage da 
Taylor's data de 1998, a sua contribuição é pequena mas crescente. Os vinhos do Junco são portentosos 
conferindo ao lote final uma densidade e estrutura adicional. Localizada numa inclinada encosta voltada a 
sul na margem do rio Pinhão, o vinhedo está bem exposto tanto ao sol como ao vento, beneficiando de 
longas horas de luminosidade mas protegido do calor excessivo de zonas menos arejadas. Uma área 
substancial da propriedade foi replantada, pela Taylor’s, com o sistema de plantação na vertical, sistema que 
nos permite ganhos quer na qualidade quer na protecção do meio ambiente.O vinhedo inclui 15 hectares 
de vinhas velhas plantadas em terraços tradicionais. 

Quinta do Junco
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