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ESCONDIDO BRANCO E TINTO
NO PÓDIO DOS MELHORES
VINHOS DE PORTUGAL
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ESCONDIDO 2015
Regional Lisboa / Branco /
Quinta do Gradil / Edição Limitada
“Arinto e Alvarinho. Cor limão intenso.
Notas frias de lima, limão e pedra calcária,
entremeadas com fumados minerais,
de barricas de qualidade e frutos secos
tostados. Salino e com iodo. Se o nariz
encanta, a boca deixa-nos estupefactos.
Correntes de sapidez e acidez num mar
de umami, austero e elegante,
extraordinariamente longo.
Um branco de estatuto mundial.” GC
Consumo: 2017-2027

17,5

“O Escondido é profundo, mas fresco, com a matriz do
Cabernet, cheio de personalidade. Fino que se farta. Se às
cegas me dissessem que estava a provar um Premier Cru
de Bordéus, eu não levantaria dúvidas.” Edgardo Pacheco,
Jornal de Negócios

A Revista de Vinhos já revelou os vencedores dos
prémios OS MELHORES DO ANO 2017. A primeira
edição do ESCONDIDO Branco, Regional Lisboa
da colheita de 2015 obteve um dos 30 Prémios de
Excelência, o pódio a que todos os grandes vinhos
nacionais aspiram. Já em Dezembro tinha integrado
o lote de 24 vinhos selecionados pelo Observador
para o Natal. O ESCONDIDO 2015 tinha sido descrito
pelo crítico Guilherme Corrêa como “um branco de
estatura mundial” e notado com 18 valores. Também
Nuno Oliveira Garcia tinha notado o “belo branco”
com 17,5 valores na revista Vinho Grandes Escolhas.
Esta pequena produção artesanal de curtimenta, que
tem surpreendido a crítica especializada, atinge o
patamar cimeiro dos vinhos brancos nacionais depois
de 7 anos de microvinificações experimentais que
nunca foram comercializadas. “A encosta climatizada
pela humidade atlântica brinda-me com as condições
ótimas de maturação das uvas, maioritariamente da
casta Arinto. O trabalho na adega da Quinta do Gradil,
com 15 dias de fermentação em barrica rotativa dos
bagos esmagados, decantação em pequena cuba
de inox e no estágio final em barrica, só exprimiu a
especial identidade da minha pequena vinha em 2015”
diz o enólogo Aníbal Coutinho, acerca desta primeira
edição agora premiada.

Os ESCONDIDOS branco e tinto são originários de
uma parcela numa encosta pedregosa algures nos
arredores de Lisboa. Trata-se do projeto familiar do
enólogo Aníbal Coutinho, numa parceria com a Quinta
do Gradil e a sua enóloga Vera Moreira. As (poucas)
garrafas numeradas são comercializados através
da distribuidora Parras Vinhos e da rede de agentes
regionais.

Proveniente de uvas de 6 castas da vinha mais

A Botelha, Guarda
A Botelha, Vilar Formoso
Cabaz do Infante, Porto
Club del Gourmet El Corte Inglés, Gaia
Club del Gourmet El Corte Inglés, Lisboa
David Vinhos, Felgueiras
Nacional, Lisboa
Quiel Gourmet, Tortosendo, Covilhã
Teixeira, Quarteira
Tody, Setúbal

velha da encosta argilo-calcária e com longo estágio
de 24 meses em barricas novas e outros 24 meses em
garrafa, a 4ª edição do ESCONDIDO tinto, Regional
Lisboa 2012 (depois de 2006, 2008 e 2010) também se
tem afirmado entre os grandes vinhos portugueses. A
última referência surgiu no suplemento Fugas do jornal
Público onde o crítico Pedro Garcias, num ensaio de uns
prémios FW relativos ao ano 2017 onde “nem tudo o que
se escreveu é verdade, mas podia ser”, elege o pequeno
ESCONDIDO 2012 como o Melhor Vinho Tinto do Ano,
entre outros 3 grandes de Portugal, descrevendo-o
com “um vinho raro e enigmático, como o próprio nome
sugere, e muito atlântico.” Também o Revista de Vinhos
lhe atribuiu um dos prémios Melhores de Portugal e a
nota de 17,5 valores. Em Dezembro passado, Edgardo
Pacheco havia selecionado o ESCONDIDO tinto como
exemplo da qualidade superior de “Cabernets* cá da
terra que parecem de Bordéus”, no Jornal de Negócios.
“Fino que se farta. Se às cegas me dissessem que estava
a provar um premier cru, eu não levantaria dúvidas”,
escreveu o crítico.

* referência à casta Cabernet Sauvignon, maioritária nos vinhos tintos
de Bordéus, sobretudo da margem esquerda.

Garrafeiras

Restaurantes
Churrasqueira D. Pedro, Odivelas
Horta dos Brunos, Lisboa
O Jacinto, Lisboa
Pedro dos Leitões, Mealhada
Praia da Adraga, Sintra
Rei dos Leitões, Mealhada
Salsa & Coentros, Lisboa
Solar dos Presuntos, Lisboa
Tik Tak, Ericeira
Veneza, Paderne Albufeira

