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AGUARDENTE VÍNICA VELHISSIMA | BRANDY CAPELA DA ATELA 

 
 
 

 
Vinificação: Esta aguardente foi obtida pela destilação dos 
vinhos elaborados com as castas Fernão Pires, vindimadas 
precocemente para preservar toda a sua acidez e frescura.  
 
Logo que terminou a fermentação alcoólica os vinhos foram 
destilados e redestilados em alambique “Charantais” por um 
mestre destilador, com décadas de experiência neste tipo de 
destilação ancestral, tão típico da região de Cognac em França.  
 
 
Após redestilação as aguardentes foram estagiadas durante 
cerca de 20 anos em barricas de 225 litros de madeira nova 
“Limousin” tendo resultado um produto de grande nobreza. 
 

 
Notas de Prova: Uma aguardente peculiarmente nobre, nutrida 
de uma cor âmbar profunda, notas de frutos secos, boca sedosa 
e envolvente com um final longo e de enorme persistência, ideal 
para complementar o final da refeição com todo o requinte e 
prazer. 
 
Vai bem com…. Sobremesas e aperitivos. 
 
Castas: Fernão Pires. 
 
Região: Ribatejo, Portugal 
 
Enologia: Eng. António Ventura. 

 
Teor Alcoólico: 40% 
 
 

 
Vinification: This brandy was obtained by the distillation of wines 

made with the Fernão Pires grape varieties, harvested early to 

preserve all its acidity and freshness.  

 

As soon as the alcoholic fermentation finished the wines were 

distilled and redistilled in alembic "Charantais" by a master 

distiller, with decades of experience in this type of ancient 

distillation, so typical of the Cognac region in France.  

 

After redistillation the brandies were aged for about 20 years in 

barrels of 225 litres of new wood "Limousin" resulting in a 

product of great nobility. 

 

Tasting Notes: A peculiarly noble brandy, nourished with a deep 

amber colour, notes of dried fruit, silky and enveloping mouthfeel 

with a long and extremely persistent finish, ideal to complement 

the end of the meal with all the refinement and pleasure. 

 

It goes well with… Desserts and appetisers. 

 

Grape Varieties: Fernão Pires. 
 
Region: Ribatejo, Portugal 
 
Oenology: Eng. António Ventura 
 
Alcohol Content: 40% 
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