
AZAMOR Selected Vines 2014 – “Ficha Técnica” 

  

 
 
AZAMOR Selected Vines 2014 é uma mistura especialmente criada de uvas 

“premium” provenientes da Vinha Azamor. Cada lote é fermentado 

separadamente e envelhecido em barris de carvalho Francês e Americano. 

O lote final é criado apenas antes do egarrafamento. 

 

 

Notas de Prova 

 
AZAMOR Selected Vines 2014 provém de uma selecção das melhores uvas 
da nossa vinha. É um vinho cheio de aromas intensos, sabores a fruta densa 
e ameixa dando lugar a um acabamento aveludado e com taninos macios. 
Selected Vines 2014 pode ser consumido de imediato ou armazenar na sua 
adega.  
 
Vindima 

 
A vindima de 2014 começou a 4 de Setembro e finalizou-se a 18 de 
Setembro. Devido a precipitação precoce e intensa, foi a colheita mais curta 
no nosso registo. 
 
A maturação consistente, gradual, com um longo “tempo de espera“ do que 
o normal, resultou em uvas bem equilibradas, com uma acidez perfeita e 
cheio de aromas frutados.  
 
 As uvas estavam em excelentes condições e maravilhosamente complexas. 
Trata-se de uma excelente colheira de Azamor. 
 
Vinificação  

 
Fermentação 

As castas foram vinificadas separadamente em tanques de inox de 10 toneladas durante 10 dias, com 
uma temperatura entre os 22ºC e os 24ºC. Foi deixada a pele da uva antes de prensadas e passou-se à 
fermentação maloláctica. 

 

Envelhecimento 

Azamor Selected Vines 2014 foi envelhecido durante 12 meses na nossa adega em barricas de Carvalho 
15% Francês e 15% Americano e, o restante em tanques de aço inoxidável. 

 

Mistura & Lançamento 

O loteamento teve lugar em Agosto 2017, e o vinho foi engarrafado em Dezembro 2017.  
 

Percentagem das Castas    Dados Técnicos 

 
45% Syrah      14% Alcool 
40% Touriga Franca     5,4gm/l Acidez Total 
15% Alicante Bouschet      3,50 pH 
  
 
Contacts 

 

AZAMOR Boutique Wines, Herdade do Zambujal, 7160-101 Vila Viçosa, Tel: +351 21 155 0748, Fax: +351 
21 395 0493, info@azamor.com, www.azamor.com 


