
Produto unidade Por Caixa Peso Por Caixa (Kg) CubiCagem (L x C x a)

Miles Vintage 1996 Doce 750 ml 6 10,46 297 x 203 x 306 mm

MILES MADEIRA WINE
VINTAGE 1996 DOCE

Características

miLes madeira
 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.
 em 1856, Henry Price miles deixou o País de gales com sua mãe quando criança e chegou à 
madeira. tendo trabalhado como aprendiz desde os 12 anos de idade sob a tutela de James 
rutherford, adquiriu sólidos conhecimentos e experiência no funcionamento do comércio 
madeirense. Em 1872, os Rutherford partiram para Londres (devido à filoxera que dizimaram a 
maioria dos vinhedos da madeira) e iniciaram um negócio de importação de vinhos na old trinity 
House, em Waterlane. isso levou miles a comprar a empresa e os stocks. Posteriormente, Henry 
Price miles fez um acordo de cavalheiros com rutherford, declarando que qualquer vinho madeira 
vendido por eles no reino unido, na escandinávia ou na rússia seria comprado pela HP miles 
and Co. esse acordo era respeitado e realizado até que os rutherfords vendessem sua empresa. 
rutherfords, osborne e Perkins, para martini rossi na década de 1960.
 Juntamente com a produção de vinho, a H. P. miles fundou a primeira cervejaria madeirense em 
1872, denominada “Cervejaria atlântica”. Foi através dessas duas empresas que Henry Price e 
seus dois filhos, Henry Alfred e Charles Vaughan, criaram o legado de Miles na ilha.
 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as condições no comércio do vinho tornaram-se 
extremamente difíceis, e assim o filho de Henry Alfred Miles, Cecil Miles, negociou a entrada da 
H.P. Miles and Co. na Associação de Vinhos da Madeira.
 A Miles Madeira é sinónimo de excelente vinho da Madeira e tornou-se uma das marcas mais 
conhecidas e respeitadas do mundo.

Casta
 Negramoll é uma casta que se pensa ser uma variedade nativa das Canárias e da Madeira (que ficou 
conhecida com o nome de tinta negra). Contudo, estudos recentes mostraram que a negramoll é 
idêntica à mollar, uma variedade antiga com origem na andaluzia, possivelmente da cidade de Cádis, 
onde foi mencionada pela primeira vez em 1787.
 Com o nome de tinta negra, esta variedade é dominante na madeira, representando entre 80 a 85% 
da produção de vinho na madeira (a segunda é verdelho com 47 hectares) de acordo com os dados 
estatísticos oficiais havia 277 hectares em 2009. Cultivada no sul da ilha, entre o Funchal e Câmara 
de Lobos, e no norte em São Vicente, esta variedade é raramente reconhecida no nome dos vinhos.
 este domínio foi particularmente marcado quando a phylloxera “atacou” a ilha em 1972, e os 
produtores optaram por plantar vinhas mais robustas e castas de casca escura tinta negra, em vez 
de uvas de casca clara.

ano de engarraFamento
 2017

ViNiFiCAção E ENVELHECiMENto
 miles Frasqueira 1996, doce, é um vinho de um só ano. este vinho foi envelhecido em cubas de carvalho 
americano de 650 lts no método chamado tradicionalmente de “Canteiro”. estes são colocados nos 
andares mais altos (sótão) naturalmente mais quentes, e vão sendo transferidos gradualmente para os 
pisos mais baixos e frescos. o vinho é avaliado regularmente durante este processo de envelhecimento 
na intenção de atingir o desejado estado de maturação para ser engarrafado.

CaraCterístiCas anaLítiCas e organoLétiCas
  Teor Alcoólico: 19% vol.
Açúcar Residual 135 g/l.
Acidez Total: 8,92 g/l.
PH: 3,37
notas de Prova: Cor de mogno com nuances douradas e cristalinas. bouquet característico de madeira, com notas de frutos secos, brandy e especiarias.
Balsâmico. Doce, aveludado e fresco com um fim de boca cheio e longo com sabor a frutos, madeiras tostadas e melaço de cana de açúcar.
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