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VINHO DO PORTO | PORT WINE QUINTA DO NOVAL VINTAGE NACIONAL 2004 

 

 
 

 
Uma pequena parcela com videiras de pé franco, no 
coração da vinha da Quinta do Noval, intocada pela 
filoxera. A palavra "Nacional" refere-se ao facto 
destas videiras serem videiras Portuguesas 
crescendo em solo Português, sem porta-enxerto 
Americano, e por isso directamente "enraizadas no 
solo da nação". Este grande vinho é um motivo de 
orgulho para todos os Portugueses e, quando no seu 
melhor, é a mais alta expressão do extraordinário 
terroir da Quinta do Noval. 
 
Notas de Prova: De cor vermelho rubi profundo, a 
Quinta do Noval Vintage Nacional 2004 revela 
aromas de amora, violeta e alcaçuz no nariz. Este 
vinho poderoso desenvolve notas de frutos 
maduros, concentrados e taninos delicados e 
harmoniosos que explodem no paladar para um final 
longo e intenso. 
 
Vai bem com… Sobremesas, com chocolate preto ou 
queijo. Também por si só no final de uma refeição. 
 
Castas: Touriga Francesa; Tinto Cão; Touriga 
Nacional; Sousão e Tinta Roriz. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: António Agrellos 
 
Teor Alcoólico: 20% 

 
 

A small plot with free standing vines, in the heart of 
Quinta do Noval vineyard, untouched by phylloxera. 
The word "Nacional" refers to the fact that these 
vines are Portuguese vines growing in Portuguese 
soil, without American rootstock, and therefore 
directly "rooted in the soil of the nation". This great 
wine is a source of pride for all Portuguese and, when 
at its best, it is the highest expression of the 
extraordinary terroir of Quinta do Noval. 
 
 
Tasting Notes: With a deep ruby red color, Quinta do 
Noval Vintage Nacional 2004 reveals aromas of 
blackberry, violet and licorice on the nose. This 
powerful wine develops notes of ripe, concentrated 
fruit and delicate and harmonious tannins that 
explode on the palate for a long and intense finish. 
 
It goes well with… Desserts, with dark chocolate or 
cheese. Also by itself at the end of a meal. 
 
Grape Varieties: Touriga Francesa; Tinto Cão; 
Touriga Nacional; Sousão e Tinta Roriz. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: António Agrellos 
 
Alcohol Content: 20% 
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