
VINHA DA PONTE 2015
Para alguns apreciadores, o vinho Quinta do Crasto Vinha da Ponte é um dos melhores vinhos produzidos na 

Quinta do Crasto e na região do Douro. Tal como o vinho Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa, o vinho Quinta do 

Crasto Vinha da Ponte é proveniente de uma vinha centenária que lhe dá o nome e é apenas engarrafado nos 

anos em que o vinho atinge um nível de qualidade excepcional, traduzindo-se num vinho vivo e concentrado na cor.

VISUAL
Cor violeta, carregada.

AROMA

Impressiona pela sua intensidade e 

concentração de aromas de frutos 

vermelhos, em perfeita harmonia 

com suaves notas de especiaria 

fresca.

PALADAR

Apresenta um início intenso, 

evoluindo para um vinho de 

perfil elegante, com 

excelente volume de boca e 

taninos de textura sedosa, 

tudo muito bem integrado 

com notas de frutos 

vermelhos.

CASTAS

Vinhas Velhas - mistura variedades diferentes.

FORMATOS DISPONÍVEIS

750ML | Cod.:  35 | EAN: 5604123000999

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Álcool: 14,5%

Estágio: Barricas de carvalho 100% novas de carvalho francês onde 

permaneceu cerca de 20 meses

Idade das vinhas: Cerca de 100 anos

VINIFICAÇÃO

As uvas provenientes da Vinha da Ponte foram transportadas em caixas 

de 22 kg de plástico alimentar e sujeitas a uma rigorosa triagem em 

mesa de escolha à entrada da adega. Após um desengace total e um 

ligeiro esmagamento, as uvas foram transferidas para cubas de 

fermentação em aço inox com temperatura controlada. Após o final da 

fermentação alcoólica, as uvas são prensadas suavemente

em prensas hidráulicas.

PRÊMIOS

WINE SPECTATOR - 2007 – 96 pontos / 2004 – 95 pontos / 2003 –

94 pontos / 2000 – 95 pontos; ROBERT PARKER - 2012 – 94 pontos / 

2010 – 94 pontos / 2007 – 95 pontos / 2004 – 95 pontos / 2003 –

91 pontos / 2000 – 95 pontos; REVISTA DE VINHOS 2009 - Quinta do 

Crasto Vinha da Ponte 2007 – Prémio Excelência


