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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO GRADIL SYRAH 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas foram colhidas manualmente das 
melhores parcelas da Quinta do Gradil. Este vinho foi 
vinificado em cubas pequenas de aço inoxidável a 26ºC, 
com prévia maceração a frio. Após fermentação 
malolática, o vinho estagiou em garrafa durante 14 meses 
em barricas de carvalho francês. 
 
Notas de Prova:  Um Syrah expressivo, com uma cor de 
ameixa escura e aromas intensos de frutos silvestres, 
juntamente com notas químicas discretas e um toque de 
mineralidade. Na boca é elegante, com um notável 
equilíbrio entre a fruta e os taninos evidentes. Revela um 
final longo e distinto. 
 
 
Vai bem com….  Carne de porco assada lentamente. Tente 
temperar esse tipo de carne com pimenta e cominho para 
destacar os frutos do vinho. 
 
Castas:  Syrah 
 
Região: Lisboa, Portugal 
 
Enologia: Vera Moreira 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vinification: The grapes were handpicked from the best 

plots of land of Quinta do Gradil. This wine was vinified in 

small stainless steel vats at 26ºC, with previous cold 

maceration. After malolactic fermentation, the wine aged 

in bottle for 14 months in French oak barrels. 

 

Tasting Notes: An expressive Syrah, with a dark plum 

colour and intense berry fruit aromas, together with 

discreet chemical notes and a touch of minerality. In the 

mouth it is elegant, with a remarkable balance between 

fruit and evident tannins. It reveals a long and distinctive 

finish. 

 

It goes well with… Slow roasted pork. Try seasoning this 

type of meat with pepper and cumin to highlight the fruits 

of the wine. 

 
Grape Varieties: Syrah 
 
Region: Lisboa, Portugal 
 
Oenology: Vera Moreira 
 
Alcohol Content: 14% 
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