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Baga, Castelão, Aragonez e Syrah

ENÓLOGO : António Ventura

ENOLOGIA: A partir de uma das mais nobres proveniente

de vinhas implantadas em solos argilo-calcáreos e bem drenados, nas 

encostas que circundam a vila da Batalha, este vinho das castas Baga, 

Castelão, Aragonez e Syrah foi vinificado em pequenas cubas com 

maceração moderada, por forma a fazer emergir a elegância e 

frescura tão naturais nos vinhos desta sub-região.

Côr rubi intenso, aromas complexos com nuances de frutos 

secos, cânfora e menta, alguma presença subtil da madeira de 

estágio e com uma boca fresca de notável acidez, taninos 

sedosos, proporcionam um final longo, agradável e 

persistente.

Deve servir-se à temperatura de 16ºC .

Acompanha pratos de

carne vermelha e caça.

TIPO: T i n t o              GRAU ALCOÓLICO: 14%  
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Partilhamos o que 
fazemos de melhor

A Adega Coop. da Batalha, está situada na 
emblemática Vila da Batalha, detentora de 
uma das mais valiosas maravilhas 
arquitectónicas do país, o Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória, reconhecido como 
Património da Humanidade, pela UNESCO.
Desde 1959 que a Adega Coop. da Batalha, 
aproveita o que há de melhor nas encostas 
que envolvem o Mosteiro.
Mais de 500 hectares de vinha, trabalhada 
com toda a paixão, empenho e dedicação 
das suas gentes, dão origem a vinhos com 
“sabor a tradição”.

A Adega Coop. da Batalha, representa mais 
de 85% da produção vinícola do Concelho 
da Batalha, integrando também os 
concelhos vizinhos.
A região onde se insere a Adega Coop. da 
Batalha, situada na Alta Estremadura, cujas 
paisagens diversificadas, o solo e o clima 
temperado influenciam grandemente a 
produção agrícola da região.
Esta região estende-se numa vasta área que 
vai desde  as encostas das Serras d’Aire até 
ao Oceano Atlântico.




