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Vinho GRANDJÓ 
Variedades Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz & 

Tinta Barroca 
Ano 2016 
Região DOC Douro  
País Portugal 
Produção 67.000 garrafas (750ml) 

Armazene as garrafas em local fresco e sem luz. Para que se possa desfrutar do seu máximo esplendor deve ser servido à temperatura 16-18ºC, 
acompanha preferencialmente carnes, pastas e queijos. 

 

Grandjó Tinto 
 
A Real Companhia Velha é proprietária de uma significativa extensão de vinhas na região de Alijó que atinge os 160 hectares: a 
denominada Quinta do Casal da Granja. É também aqui que se situam as suas modernas adegas de vinificação. 
Trata-se de uma zona de planalto, bem acima do Douro, onde sopram brisas frescas de verão que optimizam o potencial enológico dos 
vinhos brancos. 
Na região temos plantadas algumas parcelas de vinhas velhas, nas quais se destacam as nobres castas Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca que servem como base para o lote do Grandjó Tinto. 

 

 
 
Ano 2016 
 
O ano vitícola de 2016 caracterizou-se por uma elevada atipicidade em termos climáticos, com um Inverno quente e chuvoso, 
Primavera fria e extremamente chuvosa seguida de um Verão muito quente e seco. O abrolhamento foi mais precoce do que o habitual 
cerca de duas semanas, todavia a Primavera fria originou um atraso do ciclo vegetativo que implicou um atraso do “Pintor” de duas 
semanas em relação ao habitual. A vindima prolongou-se até meados de Outubro, tendo demorado 7 semanas, sendo uma das mais 
tranquilas da última década dado o bom tempo que se fez sentir durante aquele período – (quase) ausência de chuva com 
temperaturas amenas. Regista-se mais um bom ano de colheita que resultou em vinhos elegantes, aromáticos e muito frescos.  

 
 
Vinificação e Estágio 
 
A fermentação decorre em cubas Inox, com controlo de temperatura. O vinho estagia em Vila Nova de Gaia, em balseiros de carvalho 
francês durante 8 meses, onde é cuidadosamente preparado e engarrafado na sede da Real Companhia Velha. 

 

 
 
 
 
 
Notas de Prova 

 
Um vinho jovem, brilhante, de cor ruby profundo com notas de frutos bem maduros como ameixa e frutos silvestres, complexados por 
com leves toques de baunilha, provenientes do estagio em madeira. Redondo no paladar, com excelente estrutura e taninos suaves, 
proporcionando um final frutado e persistente.  
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Informação técnica 
Alc./Vol.:  14%  
Acidez Total:  5.1 g/l  
PH:    3.68 
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