


A Quinta da Vacaria, uma das mais antigas da região (o primeiro 
registo data de 1616), fica situada na margem dos Rios Douro e 
Corgo, junto à cidade da Régua, no coração da Região Demarcada 
mais antiga do mundo, o Douro. No cais da quinta atracavam os 
Barcos Rabelo para carregar as pipas cheias com o vinho do Porto e 
transportá-las até Gaia. Na foz do Rio, onde eram vendidos a granel 
para todo o mundo, deixando para trás oculta a sua identidade, uma 
vez que estes cascos de madeira não eram sequer marcados com 
o selo do produtor. No destino, o vinho era engarrafado e rotulado 
com a marca dos comerciantes estrangeiros que o adquirissem 
entretanto, vindo algumas delas a ganhar bastante prestígio.
Inspirados em mapas, bússolas e rosas-dos-ventos, desenhámos 
um poderoso V (de Vacaria) rodeado por pormenores gráficos 
onde a riqueza do ouro contrasta com a textura do papel artesanal 
azul- marinho, numa alusão aos mais de 400 anos de História.

Quinta da Vacaria, is one of the oldest farms in the region (first record 
from 1616), is situated on the banks of Douro and Corgo Rivers, near 
the town of Régua, in the heart of Douro’s oldest Branded Region. On 
the quay of the farm use to dock the Rabelo Boats to load the kites 
filled with Port wine and transport them to Gaia, at the river mouth, 
where they were sold in bulk to the whole world, leaving behind their 
identity hidden, since these wooden hulls were not even branded 
with the producer’s seal. At the destination, the wine was bottled and 
labeled with the mark of the foreign merchants who acquired it in the 
meantime, some of them coming to gain considerable prestige.
Inspired by maps, compasses and compass roses, we drew a powerful 
V (from Vacaria) surrounded by graphic details where the richness of 
gold contrasts with the texture of navy blue handmade paper, in an 
allusion to the over 400 years of History.

História History





É em torno da Régua que a cultura da vinha apresenta considerável 
desenvolvimento e se patenteia em torno de seu viçoso esplendor. 
Em nenhuma outra parte apresenta o Douro um aspeto mais 
aprazível e admirável. Alarga o rio neste lugar o seu leito e as 
colinas de um e outro, afastando-se e adoçando o seu declive, 
dilatam e ampliam a paisagem. As grandiosas pontes, que unem 
as duas margens do rio, dão realce e muito valor ao quadro. Os 
vinhedos estendem-se desde o topo dos montes pelos vales e 
quebradas até à casa da Vila e até as margens do rio, cobrem a 
terra de fresca verdura. O viçoso vale da Vacaria, que neste lugar 
se abre sobre o rio aumenta, deleitando a vista, a beleza aprazível 
destes sítios com os seus mimosos pomares e olivais. Aqui revela-se 
a origem do país vinhateiro. Daqui partiu o impulso e movimento da 
colonização que sucessivamente se propagou pelo Douro acima. 
Tudo nos induz a acreditar que foi nestes montes, tão graciosos, 
que de ambas as margens se debruçam sobre as águas do Douro, 
que se plantaram as primeiras vinhas desta privilegiada região.

It is around Régua that the culture of the vineyard shows considerable 
development and is evident around its lush splendor. Nothing is more 
admirable than the panorama that unfolds before us. The river in this 
place widens its bed and the hills on either side, moving away and 
sweetening its slope, expand and enlarge the landscape. The grand 
bridges, which join the two banks of the river, add value and value to 
the painting. The vineyards extend from the top of the hills through the 
valleys and cliffs to the houses of the village and to the banks of the 
river, covering the land with fresh greenery. The lush Valley of Vacaria, 
which in this place opens up over the river increases, delighting the 
view, the pleasant beauty of these sites with their delightful orchards 
and olive groves. Here the origin of the wine country is revealed. 
From there came the impulse and movement of colonization that 
successively spread through the gold above. Everything leads us to 
believe that it was in these hills, so graceful, that from both banks the 
waters of the Douro look out over the first vineyards in this privileged 
region.





Uma visão para o futuro A vision for the future

Um dos grandes projetos na margem do Douro está a erguer-se.
O nascimento daquela que será a sua próxima paragem obrigatória 
num local privilegiado com vista sobre o Douro, onde a história e a 
inovação se unem a uma marca.

One of the great projects on the shore of the Douro is being built.
The birth of what will be your next mandatory stop in a privileged 
location overlooking the Douro, where history and innovation come 
together in a brand.



Douro Património da UNESCO Douro Heritage by UNESCO

Implantada no Douro Património Mundial da UNESCO, este projeto 
irá conciliar-se à produção do vinho com o acolhimento de turistas 
e restauração. Será complementado com outra unidade turística, a 
construir na Quinta dos Currais, localizada a cerca de 300 metros, 
numa quota superior.

Implemented in the UNESCO World Heritage Site, this project will 
combine wine production with tourist accommodation and catering. 
It will be complemented with another tourist unit, to be built in Quinta 
dos Currais, located at about 300 meters, a higher level.



É neste Vale que vai nascer...
uma nova adega

Uma adega desenhada, onde a arquitetura nasce do vale, debruçada 
sobre o rio, onde a paisagem admirável encanta os amantes do 
vinho.
Uma adega que oferece a possibilidade de produzir vinhos com mais 
qualidade.
Uma adega onde pode usufruir de várias experiências que lhe farão 
sentir a essência e o esplendor do Douro:
  

. Loja;

. Restaurante;

. Visitas guiadas;

. Salas de prova;

. Sala Vintage;

. Visitas Integradas à Vinha, Experiencias únicas,

  vanguardistas e multi-sensoriais.



And it is in this Valley that it will be born...
                     the new winery

A designed winery, where the architecture is born from the valley, 
overlooking the river, where the admirable landscape enchants wine 
lovers.
A winery that offers the possibility of producing wines with more 
quality.
A winery where you can enjoy various experiences that will make you 
feel the essence and splendor of the Douro:

. Store;

. Restaurant;

. Guided tours;

. Tasting rooms;

. Vintage room;

. Integrated Vineyard Visits, Unique Experiences,

  avant-garde and multi-sensory.



RESERVA BRANCO 
Envolvente sedoso e muito elegante evoluindo para um vinho de 
excelente volume e textura, com um paladar dominado por notas 
limonadas e minerais.

RESERVA TINTO
Impressiona no nariz pela sua extraordinária frescura, muito frutado e 
expressivo. Tem excelente volume e estrutura sólida, terminando muito 
longo e sedoso. Este tinto está repleto de fruta como amora groselha, 
especiarias e notas de tosta, fruto do seu estágio em madeira.

TOURIGA NACIONAL E TOURIGA FRANCESA
Vinhos de Casta! Nestes dois vinhos procuramos mostrar a expressão 
a solo de duas castas muito importantes nos nossos lotes. A Touriga 
Nacional de expressão Duriense – notas florais, grande intensidade 
aromática e elegância. A Touriga Franca, uma casta superiormente 
adaptada ao xisto quente do Douro, intensidade, potencia e elegância. 

RESERVA BRANCO 
Silky, very elegant reveals itself a wine of excellent volume and texture, with 
a palate dominated by lemonade and mineral notes.

RESERVA TINTO
Impressive aroma due to the great fruit intensity and fresh balance. Has a 
great palate volume and a tight firm tannin structure. Finishes very long 
and silky.

TOURIGA NACIONAL E TOURIGA FRANCESA
In these two single varietal wines, we seek to show the expression of these 
two grapes that are so important in our red blends. Touriga Nacional, the 
floral and dark berry expression in the Douro terroir. Touriga Franca, the 
power and elegance of a grape so well adapted to the hard, warm, dry 
conditions of the Douro valley.

Os vinhos tranquilos da Quinta da Vacaria
The still wines of Quinta da Vacaria





O nosso Vinho do Porto apresenta-se no mercado em distintos tipos e categorias
Our Port Wine comes on the market in different types and categories

VINTAGE - Vinho do Porto de uma só colheita de reconhecida 
qualidade, deverá no momento da sua aprovação, 2 anos após 
a colheita, apresentar-se muito encorpado e retinto. Durante o 
envelhecimento em garrafa, a cor mantem-se intensa, sobressaindo 
um aroma muito distinto e um sabor complexo de grande persistência.

LATE BOTTLED VINTAGE OU L.B.V. - Vinho do Porto de uma só 
colheita, obtida em ano de boa qualidade. Não tem a intensidade 
e concentração do Vintage, tendo ficado mais tempo em estágio– 
entre 4 a 6 anos após a vindima para ganhar complexidade. 

VINHO DO PORTO RUBY - Estilo mais jovial de porto ruby! Cheio de 
intensidade e fruta, resulta da arte do lote e de maturação em balseiros 
de grande volume. Objectivo manter a jovialidade e fruta primária. 

VINTAGE - Port wine from a single harvest of recognized quality, must 
at the time of its approval, 2 years after the harvest, be full bodied and 
opaque. During aging in the bottle, the color remains intense and there 
is a very distinct aroma and a complex flavor of great persistence.

LATE BOTTLED VINTAGE OU L.B.V. - Port wine from a single harvest, 
obtained in a good quality year. The LBV category, misses the 
concentration and depth of the Vintage, so the extra maturation time – 
4 to 6 years after harvest, grants it a more refined and complex nature.

VINHO DO PORTO RUBY - The most youthful ruby port. Full of intensity 
and primary fruit, it is the result of the blending art. Matured in big 
volume oak vats, aiming to retain all the fresh primary fruit focus.





TAWNY’S 10, 20, 30 E 40 ANOS - Com indicação de idade - Vinho 
do Porto “Tawny” obtido por lotação de vinhos de diferentes 
idades envelhecidos em cascos, no sentido de se reproduzir um 
envelhecimento equilibrado correspondente à média das idades 
indicadas (10, 20, 30 e 40 anos). Durante o envelhecimento em 
casco, os aromas jovens, frutados e frescos vão evoluir por 
um processo oxidativo, dando lugar a um “bouquet” em que 
sobressaem os aromas de noz, avelã, amêndoa, o “vinagrinho”, 
aromas de torrefacção de madeira e especiarias.

TAWNY’S 10, 20, 30 E 40 ANOS - With age indication - Port wine 
“Tawny” obtained by blending wines of different ages aged in casks, 
in order to reproduce a balanced aging corresponding to the average 
of the indicated ages (10, 20, 30 and 40 years). During the ageing in 
oak vats, the young, fruity and fresh aromas will evolve through an 
oxidative maturation allowing a “bouquet” stand out, along aromas of 
sweet spices, and toast.



VINHO DO PORTO TAWNY - Vinho do Porto obtido por lotação de 
vinhos de grau de maturação variável através de envelhecimento 
em cascos ou tonéis de pequeno volume.

VINHO DO PORTO TAWNY - Port wine obtained by blending wines of 
different states of maturity, aged oxidatively in oak vats of smaller 
volume.

VINHO DO PORTO BRANCO - A tradição do vinho do Porto com 
castas brancas. Nuances de fruta em calda, notas citrinas e de 
sultanas. 

VINHO DO PORTO BRANCO - The tradition of Port made with White 
grapes. Pale gold color, along notes of fruit jam, lemon, dates and 
raisins.
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