QUINTA DO
GRADIL

GANITA

2019
CASTAS
Tannat, Alfrocheiro e Touriga
Nacional.

VINIFICAÇÃO & ESTÁGIO
Elaborado com as catas Tannat,
Alfrocheiro e Touriga Nacional, vinificadas

VINHO

TINTO

IG

LISBOA

A REGIÃO
A Indicação Geográfica Lisboa é uma das mais importantes regiões portuguesas,
em termos de área de vinha e produção de vinho. Formada por suaves colinas,
de relevo pouco acentuado, a IG Lisboa estende-se desde a capital de Portugal
para norte, até Pombal, sempre ao longo do litoral, numa faixa que não
ultrapassa os 40 km de largura. Região multifacetada, abarca diversas
denominações de origem, antigas e modernas, com características distintas
entre si. O clima é temperado, de influência atlântica, com Verão relativamente
ameno, mais fresco e húmido nas zonas mais próximas do mar, mais quente e
seco nas zonas protegidas pela serra de Montejunto.

separadamente em barricas rotativas de
500L (spin-barrel), com estágio posterior
durante 12 meses em barricas de 225L de
madeiras de diferentes origens, e outros
12 meses de estágio na garrafa, onde
continua a repousar.

HISTÓRIA
Chamem-lhe homenagem, se quiserem, mas apreciem cada detalhe da garrafa.
Regressem a 2015, ano desta extraordinária colheita e abram-na sabendo que
aqui dentro repousam uvas das melhores parcelas da Quinta do Gradil. Tudo
isto feito com amor e gratidão a António Gomes Vieira, que faria 100 anos no
ano de 2019, e a quem Luís Vieira, neto, deve a inspiração e o prazer de produzir
vinho. Sim, este vinho é por isso uma homenagem.

ENOLOGIA
Vera Moreira.

DADOS ANALÍTICOS
Teor Alcoólico

14,5%

NOTAS DE PROVA
No paladar sentem-se aromas profundos
de bergamota, notas de menta
(balsâmico) e tinta da china. A boca revela
taninos intensos, mas muito elegantes e
bem integrados na estrutura do vinho a

DADOS LOGÍSTICOS
Peso Garrafa (Kg)
EAN
Nº Garrafas/Caixa

1,35
5600965800407
1

proporcionarem um final inesquecível e
longo.

PRÉMIOS E REFERÊNCIAS
18,5 valores por Fernando Melo, 2019;
17,5 valores pela Revista de Vinhos, 2019;
Prémio Top 30 pela Revista de Vinhos, 2019
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