TAPADA DE VILLAR
DOC ALENTEJO

QUINTA DAS ARCAS

A Quinta das Arcas foi constituída na década de 80
por Esteves Monteiro no seguimento de um trabalho iniciado na década anterior de restruturação
da agricultura da família, com um forte enfoque no
emparcelamento e implementação de uma viticultura
moderna. Ao longo deste tempo a empresa deu especial atenção à área produtiva, seguindo desde cedo
um caminho de melhoria da qualidade e minimizando
o impacto na natureza. Com uma produção total com
cerca de 2.000.000 de litros, a Quinta das Arcas é hoje
uma empresa com as bases bem estabelecidas para um
futuro próspero no mercado global de vinhos de
qualidade.Suas vinhas estão localizadas em um terroir único para a região, onde o xisto ganha espaço
frente ao tradicional solo granítico da região.

PORTUGAL

Com regiões vinícolas bem definidas, Portugal sempre foi
conhecido mundialmente pelos
seus vinhos fortificados. Hoje
o país traz boas surpresas com
vinhos brancos e tintos de qualidade superior. Cada região
produtora produz vinhos de
estilos e identidades diferentes, proprocionando assim uma
gama ampla de vinhos para todos os gostos. Com mais de 200
castas nativas, fica fácil produzir vinhos de caráter único e
identidade própria.

750ml
País: Portugal
Região: Alentejo
Denominação de Origem: Alentejo
Tipo de vinho: Tinto
Uvas: Alicante Bouschet 40%,
Touriga Nacional 30%, Aragonez 20%,
Trincadeira 10%
Envelhecimento: estágio em barricas de
carvalho frâncês e português por 4 meses
Graduação alcoólica: 14% vol.

Notas de degustação: Rubi intenso. Aromas
especiados e de frutas vermelhas maduras.
Em boca tem boa complexidade, taninos
bastante integrados e macios.
Final elegante e longo.

HARMONIZAÇÃO

Ideal para acompanhar refeições à base de
carne, embutidos e queijos.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Tipo de fermentação Fermentação de curtimenta tradicional (contato com as cascas)
em cuba com controlo de temperatura e maceração pós fermentativa.
acidez: 5,70 g/L (a. tartárico)

açúcar residual: 2,1 g/L
potencial de guarda: 8 anos
finca: Quinta das Arcas

