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HERDADE DA AJUDA TOURIGA NACIONAL & SYRAH 2009 

 
 

 

Vinificação: As uvas colhidas foram selecionadas 
a partir de um rigoroso controlo de qualidade, 
tendo em conta parâmetros qualitativos tais 
como condições climatéricas, aromas e 
compostos fenólicos (cor e taninos), originando 
um vinho com características ímpares. Fez estágio 
em barricas novas de carvalho francês (60%) e 
Americano (40%) durante 12 meses, e fez um 
estágio mínimo em garrafa por um período de 8 
meses. 

 

Notas de Prova: Cor granada profunda, aromas 

complexos de chocolate negro, frutos vermelhos 
maduros e nuances de menta. A boca é 

estruturada e untuosa, com acidez equilibrada e 
taninos de boa dimensão e qualidade bem 

envolvidos no conjunto. 

 
Enologia: António Ventura & Alberto Capitão 
 
Região: Vendas Novas - Alentejo, Portugal 
 
Castas: Syrah e Touriga Nacional  
Teor Alcoólico: 14,5% 
Acidez Total: 5,2 g/L 
Açúcar Total: 2,4 g/L 

 

 

 

Vinification: The harvested grapes were selected from 

a strict quality control, taking into account qualitative 

parameters such as climatic conditions, aromas and 

phenolic compounds (color and tannins), resulting in a 

wine with unique characteristics. Aged in new French 

(60%) and American (40%) oak barrels for 12 months 

and did a minimum aging in bottle for a period of 8 

months. 

 
 
Tasting Notes: Deep garnet color, complex aromas of 

dark chocolate, ripe red fruits and nuances of mint. 

The mouth is structured and unctuous, with balanced 

acidity and tannins of good size and quality well 

involved in the set. 

 

Winemaking: António Ventura & Alberto Capitão 
 
Region: Vendas Novas - Alentejo, Portugal 
 
Grape Varieties: Syrah and Touriga Nacional 
Alcohol Content: 14,5% 
Total Acidity: 5,2 g / L 
Total Sugar: 2,4 g / L 

FICHA TÉCNICA: TECHNICAL DATA SHEET 

 


