
Fundada em 1814 na ilha da Madeira, e conhecida originalmente 
como Rutherford e Grant, a Miles Madeira é uma das mais antigas e 
respeitadas marcas de vinho da Madeira em todo o mundo, e, uma 
das marcas da Madeira Wine Company. 

Casta
Esta Casta Tinta Negra é originária da no sul de Espanha e foi introduzida na ilha da Madeira durante o 
século XVII. Em 1872, após uma praga chamada “Phylloxera” esta variedade teve um grande aumento na 
plantação, e tornou-se a casta mais importante da região. Esta variedade é plantada exclusivamente num 
sistema “latada” colocada numa estrutura que fica a cerca de 2 metros do chão, de maneira a maximizar o 
arejamento por baixo das vinhas.  Podemos encontrar as suas plantações nos terrenos íngremes da costa sul 
da ilha, nomeadamente no Estreito de Câmara de Lobos - e no norte da ilha, em São Vicente.

Envelhecimento
O Miles Vintage Tinta Negra 1997 é um Vinho da Madeira de um só ano. O vinho passa por um processo 
de envelhecimento em cascos de carvalho (método de “canteiro”), nos quentes sótãos do armazém, onde 
envelhece vários anos. Este processo, conhecido como “estufagem gradual” transmite ao vinho aromas e 
sabores únicos dando uma grande longevidade. Após este aquecimento suave e natural, o vinho é envelhecido 
em armazéns mais frescos até ser engarrafado.

Notas de Prova
Cor de mogno escuro com reflexos dourados. No nariz é característico e com 
ótima profundidade, com notas de chocolate com laranja amarga, casca de 
noz, passas e madeiras fumadas. Uma vez na boca e um vinho explosivo, 
revestindo a nossa boca com um sabor adocicado que rapidamente é seguido 
por um pronunciado “ataque” de acidez que lhe oferece frescura e um fim 
de boca prolongando, deixando nuances de frutos secos, madeiras exóticas e 
especiarias.

Informação Geral 
Grape Variety: Tinta Negra

Category: Vintage/Frasqueira
Ageing: Canteiro

Cask: American oak
Style: Rich

Harvest Year: 1997
Bottled: 2018

Winemaker: Francisco  Albuquerque

Especificações
Álcool: 20% 
Açúcar residual: 120 g/l 
Acidez total: 10.3 g/l 
Acidez volátil: 1,09 g/l
 Massa volúmica: 1030g/l
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