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Vinho: É um varietal tinto elaborado a partir das nossas melhores uvas da casta SYRAH 
com a denominação IG Tejo (IGP - Indicação Geográfica Protegida). 

Vinha: Todas as uvas foram colhidas na nossa vinha “Senhora das Virtudes”, localizada 
na Quinta da Escusa, concelho de Rio Maior - Santarém. Colocamos especial ênfase nas 
questões ambientais e de saúde. A vinha é cultivada com recurso a práticas 
sustentáveis, certificadas pelas “Normas de Produção Integrada”. Na manutenção do 
solo é dada especial atenção ao combate à erosão e ao aumento do teor de matéria 
orgânica por isso privilegiamos a não mobilização do solo e recorremos à aplicação de 
estrume de origem natural. 

Superfície da Vinha: A parcela da vinha “Senhora das Virtudes” com casta SYRAH têm 
uma área de 0,8 hectares. 

Orientação Solar da Vinha: Esta parcela da vinha “Senhora das Virtudes” têm 
orientação solar Norte-Sul (N-S). 

Tipo de Solo: solo arenoso, de charneca. 

Variedade: 100% SYRAH  

Ano de plantação: casta SYRAH plantada em 2012.    

Vindima: Vindima para caixas de 18 kgs. realizada manualmente pelos nossos 
trabalhadores, no ponto óptimo de maturação das uvas. 

Vinificação: Rigorosa Selecção e Escolha de cachos e de bagos realizada na vinha e na 
nossa Adega, sobre 100% das uvas SYRAH. Fermentação em lagares com maceração 
pré-fermentativa a frio. 

Estágio e Acabamento: Estágio de 12 meses em barricas de carvalho Francês. 
Engarrafamento, rotulagem e acabamento realizados na nossa Adega.  

Notas de Prova: Cor rubi intensa, aromas definidos e profundos, onde se salientam  os 
frutos vermelhos e as notas de menta e chocolate negro. Boca equilibrada dominada 
por acidez fina e taninos intensos mas eclécticos e de boa dimensão, bem integrados 
na estrutura do vinho  a proporcionarem  final untuoso e longevo.  

Parâmetros Analíticos: grau alcoólico 13,5 % vol.; acidez total 5,92 g/dm3; PH 3,59 e 
açucares totais <0,6 g/dm3. 


