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As vinhas da Quinta do Gravançal foram plantadas no ano de 1990, 
em solos xistosos entre as cotas 150 e 300. Ao longo dos anos temos 
ampliado a área de vinha, diversificando em castas, cotas e “terroir”. 
Foi de duas parcelas de vinha, com idades próximas de 40 anos, 
plantadas com orientação de Norte/Nordeste, à cota 200, que colhemos 
as uvas com que produzimos este vinho. Dada a sua orientação a 
exposição solar fica limitada, resguardando-se das horas de calor mais 
intenso que se faz sentir no Douro superior. Aliada à sua localização, 
próximas de um curso de água, onde floresce a mata natural de 
azinheiras, zimbros e sobreiros observa-se um ambiente mais verde e 
fresco que se denota na degustação deste vinho. 

ANO METEOROLÓGICO: 
o primeiro trimestre de 2019 caracterizou-se por meses quentes e secos, sendo o 
segundo trimestre caracterizado por meses frios e secos. Daí resultaram maturações 
lentas, levando o início das vindimas em finais de Agosto, tendo sido realizada nestas 
parcelas no dia 20. 

AS UVAS que compõem este Grande Reserva de 2019 que ganhou o nome da 
Quinta do Gravançal, são predominantemente das castas Viosinho e Rabigato. 
A vinificação foi com desengace total e prensagem pneumática suave. A fermentação 
decorreu em cubas de aço inox a temperatura controlada entre os 14 e os 16ºC. 
Os vinhos estagiaram em barricas de carvalho francês novas sobre borra fina 
com “batonnage”. 

NOTAS DE PROVA: 
Apresenta-se brilhante, de cor palha dourado.
Aroma frutado, com notas a marmelo maduro e figos secos. Apresenta-se seco com 
acidez equilibrada, teor de álcool generoso e de corpo cheio. A intensidade é longa, 
de qualidade agradável e equilíbrio harmonioso. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 
Álcool 14,5%; 
pH: 3.4; 
Acidez Total: 5,3 g/l ácido tartárico; 
Acidez Volátil: <0,3g/l. 
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