


 É fácil, sobre ser extremamente agradável, seguir as margens 
do Douro, não só para admirar as belezas das suas poéticas 
paisagens e meditar sobre as ruinas das suas pitorescas 
quintas, mas também para observar e estudar a judiciosa e 
aprimorada cultura das suas formosas vinhas. É em torno 
da Régua que a cultura da vinha apresenta considerável 
desenvolvimento e se patenteia em torno de seu viçoso 
esplendor. Nada é mais admirável do que o panorama que se 
desenrola á nossa vista, na estação em que as vinhas ostentam 
todas as suas galas. Em nenhuma outra parte apresenta o 
Douro um aspeto mais aprazível. Alarga o rio neste lugar 
o seu leito e as colinas de um e outro lado, 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 as 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 que 
foi neste montes, tão graciosos, que de ambas as margens 
se debruçam sobra as aguas do douro, que se plantaram as 
primeiras vinhas desta privilegiada região.

It is easy, on being extremely pleasant, to follow the banks of the 
Douro, not only to admire the beauty of its poetic landscapes and 
meditate on the ruins of its picturesque farms, but also to observe 
and study the judicious and refined culture of its beautiful 
vineyards. 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, in the season in which the vines display all 
their galas. Nowhere else does the Douro have a more pleasant 
aspect. 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.



O Vinho do Porto e o vinho com denominação de origem 
Douro estão intimamente ligados já que são oriundos da 
mesma região geográfica e das mesmas uvas, diferindo 
apenas no processo de vinificação utilizado.

Esta importante zona vitivinícola é a mais antiga Região 
Demarcada do mundo, delimitada pela primeira vez em 
1756 por alvará régio, ratificando uma iniciativa do Marquês 
de Pombal que visava promover os vinhos e a cultura das 
vinhas. Em 1982, além da denominação de origem “Porto” 
ou “Vinho do Porto” (ou equivalente noutras línguas), foi 
também reconhecida, como região demarcada, a designação 
“Douro”, reservada aos vinhos de mesa, brancos e tintos, 
tradicionalmente produzidos na mesma região.

O Vinho do Porto é um dos mais prestigiados vinhos do 
mundo, exportado em larga escala desde o século XVII. Este 
vinho tem origem numa região deslumbrante do ponto de 
vista paisagístico, onde os vinhedos trepam pelas encostas 
escarpadas do rio que serpenteia ao fundo das ravinas, 
feitas de terrenos xistosos que a força muscular do homem 
transformou em canteiros de cepas.

Port and Douro wine are closely linked since they come from 
the same geographical region and the same grapes, differing 
only in the winemaking process used.

This important wine-growing area is the oldest Demarcated 
Region in the world, first delimited in 1756 by royal charter, 
ratifying an initiative by the Marquis of Pombal that aimed 
to promote wines and the culture of the vineyards. In 1982, 
in addition to the designation of origin “Porto” or “Port Wine” 
(or equivalent in other languages), the designation “Douro” 
was also recognized as a demarcated region, reserved for 
table, white and red wines, traditionally produced in the same 
region.

Port Wine is one of the most prestigious wines in the world, 
exported on a large scale since the 17th century. This wine 
originates in a stunning region from a landscape point of view, 
where the vineyards climb the steep slopes of the river that 
meanders at the bottom of the ravines, made of schist terrains 
that the muscular strength of man has transformed into beds 
of strains.

www.quintadavacaria.pt





Vinho do Porto Ruby - É jovem, tinto, 
encorpado e frutado, obtido por lotação 
de diversas colheitas e com maturação 
conduzida em balseiros de carvalho 
de grande volume, de modo a suster a 
perda das características primárias de 
cor e aroma.

Ruby Port Wine - It is young, red, full-
bodied and fruity, obtained by blending 
several harvests and maturing in large 
volume oak vats, in order to sustain the
loss of primary color and aroma 
characteristics.

Vintage - Vinho do Porto de uma só 
colheita de reconhecida qualidade, 
deverá no momento da sua aprovação 
(aos 2 anos) apresentar-se muito 
encorpado e retinto. Durante o 
envelhecimento em garrafa, a cor 
mantém-se intensa e sobressai um 
aroma muito distinto e um sabor 
complexo de grande persistência. 
Revela-se muito frutado (frutos 
vermelhos) e complexo, percebendo-se 
por vezes aromas resinosos e etéreos.

Vintage - Port wine from a single 
harvest of recognized quality, must at 
the time of its approval (at 2 years) be 
very full-bodied and red. During aging 
in the bottle, the color remains intense 
and there is a very distinct aroma and 
a complex flavor of great persistence. It 
is very fruity (red fruits) and complex, 
sometimes perceiving resinous and 
ethereal aromas.

Late Bottled Vintage ou L.B.V. - Vinho 
do Porto de uma só colheita, obtida 
em ano de boa qualidade. É produzido 
a partir de vinhos selecionados, 
tintos e encorpados. Estes vinhos, 
com características organoléticas 
que lhe conferem elevada finura e 
distinção, intensamente tintos, são 
encorpados, macios e o aroma revela-
se marcadamente frutado.

Late Bottled Vintage or L.B.V. - Port 
wine from a single harvest, obtained 
in a good quality year. It is produced 
from selected, red and full-bodied 
wines. These wines, with organoleptic 
characteristics that give them high 
fineness and distinction, intensely red, 
are full-bodied, soft and the aroma is 
markedly fruity.

O nosso Vinho do Porto apresenta-se no mercado em distintos tipos e categorias.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.

VINTAGEVINTAGE LATE BOTTLEDLATE BOTTLED RUBYRUBY





Vinho do Porto Branco - Os tradicionais, 
normalmente doces e muito doces, 
exibem a cor com uma nítida evolução 
para o branco-dourado. O aroma e 
sabor evidenciam normalmente já um 
certo envelhecimento. Sucede-se o 
gosto pelos vinhos com maceração 
menos intensa, geralmente secos extra-
secos, com a cor branco-pálida, de um 
aroma f loral e complexo, privados de 
oxidações intensas de modo a manter-
se ao máximo a sua frescura. Por fim, 
o branco leve seco distingue-se dos 
demais por ser menos alcoolizado.

White Port Wine - Traditional ones, 
usually sweet and very sweet, exhibit 
color with a clear evolution to golden-
white. The aroma and taste usually 
show a certain aging. It follows the taste 
for wines with less intense maceration, 
usually extra-dry, with a pale white 
color, with a floral and complex 
aroma, deprived of intense oxidations 
in order to keep their freshness to the 
maximum. Finally, the light dry white 
is distinguished from the others by 
being less alcoholic.

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. Obtém-
se um compromisso entre o carácter 
fresco e frutado dos vinhos jovens e a 
macieza e o torrado proveniente de um 
envelhecimento muito marcado

Tawny Port Wine - Port wine obtained 
by blending wines of varying degree 
of maturity through aging in small 
volume casks or casks. A compromise 
is reached between the fresh and fruity 
character of young wines and the 
softness and toast that comes from very 
marked aging.

O nosso Vinho do Porto apresenta-se no mercado em distintos tipos e categorias.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.

PORTO BRANCOPORTO BRANCOPORTO TAWNYPORTO TAWNY

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 mais 
de 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.

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 over 40 years). During aging in 
shell, young, fruity and fresh aromas 
will evolve through an oxidative 
process, giving rise to a “ bouquet” in 
which the aromas of walnut, hazelnut, 
almond, “vinagrinho” stand out, 
aromas of wood roasting and spices.

TAWNY’S 10, 20, 30 e 40 anosTAWNY’S 10, 20, 30 e 40 anos



Vinho do Porto Tawny ReservaVinho do Porto Tawny Reserva
Tawny Port Wine ReserveTawny Port Wine Reserve

Um vinho com tonalidade vermelho tijolo com notas de caramelo, frutos secos e especiarias. Na boca apresenta-se 
suave e redondo, com uma acidez que o projeta para um final longo e apetecível. Este vinho envelhece em cascos 

de madeira de aproximadamente 600 litros durante três anos, antes de ser engarrafado.
Um Porto perfeito para harmonizar com chocolates, queijos de pasta azul e frutos secos.

Servir idealmente a uma temperatura de 12 a 16ºC.

Wine with brick red tones and with notes of caramel, nuts and spices. In the mouth it is soft and round, with an acidity that 
projects it to a long and appetizing finish. This wine ages in wooden casks of approximately 600 liters for three years, before 

being bottled. A perfect port to harmonize with chocolates,
blue cheese and nuts. Ideally served at a temperature of 12 to 16ºC.

www.quintadavacaria.pt
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Caixa de 6 unidades
6 unit box

 Ref.: 200023



Chip DryChip Dry
Port Wine WhitePort Wine White

No caso do Chip Dry, a aguardente adiciona-se, quando a maioria do 
açúcar já se converteu em álcool, produzindo, assim, um porto de uma 

secura pouco comum.
O Porto Branco é um Vinho do Porto frutado e intenso com aromas de 

frutos frescos e amora, com um paladar cheio e encorpado. Servir fresco, 
como aperitivo. Também pode beber-se num copo alto com gelo, água 

tónica e hortelã. Excelente aperitivo par acompanhar amêndoas
salgadas e azeitonas.

Servir a uma temperatura entre os 6 e os 10ºC.

In the case of Chip Dry, brandy is added when most of the sugar has already 
been converted into alcohol, thus producing a port of unusual dryness.
Porto Branco is a fruity and intense Port with aromas of fresh fruit and 

blackberry, with a full and full-bodied palate. Serve fresh as an aperitif. You can 
also drink it in a tall glass with ice, tonic water and mint. Excellent appetizer to 

accompany salted almonds and olives.
Serve at a temperature between 6 and 10ºC.

www.quintadavacaria.pt
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Caixa de 6 unidades

6 unit box
 Ref.: 200028



Vinho do Porto RoséVinho do Porto Rosé
Porto Wine RoséPorto Wine Rosé

O Porto Rosé é um Porto aperitivo informal, de cor muito atrativa, jovem, versátil e inovador. Esplêndido 
equilíbrio entre acidez natural e fruta madura.

No nariz, notas a framboesa e frutos vermelhos. Na boca muito elegante e equilibrado,
terminando fresco e com um fim de boca a frutos vermelhos.

Recomenda-se servir gelado ou em cocktail.

Porto Rosé is an appetizer port informal, very attractive color, young, versatile and innovative. Splendid balance between 
natural acidity and ripe fruit.

On the nose notes the raspberry and fruits red. In the mouth very elegant and balanced,
finishing fresh and with a close-out to red fruits.

Served ice-cold, with ice or in cocktail.

www.quintadavacaria.pt
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Caixa de 6 unidades
6 unit box

 Ref.: 200016



Vinho do Porto TawnyVinho do Porto Tawny
10 anos10 anos

Port Wine TawnyPort Wine Tawny
10 years10 years

Um Porto Tawny de elevada qualidade, obtido pela lotação de vinhos 
tintos encorpados e concentrados, provenientes das melhores vinhas e 
envelhecidos em casco, cuja idade média é de 10 anos. Aloirado na cor, 
é intenso e delicado nos aromas, equilibrado e persistente no paladar. 

Excelente vinho de sobremesa.
Recomenda-se servir entre os 12º-16ºC.

A high quality Tawny Port, obtained by blending full-bodied and concentrated 
red wines, from the best vines and aged in cask, whose average age is 10 years. 

Auburn in color, it is intense and delicate in aromas, balanced and persistent on 
the palate. Excellent dessert wine.

It is recommended to serve between 12º-16ºC.

www.quintadavacaria.pt
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Embalagem especial para oferta
Special packaging for sale

Ref.: 200007



Vinho do Porto Tawny 20 anosVinho do Porto Tawny 20 anos
Port Wine Tawny 20 yearsPort Wine Tawny 20 years

O Porto Vacaria 20 Anos é uma mistura de vinhos magnífica e equilibrada. Neste caso, são selecionados os vinhos 
tintos de melhor qualidade, envelhecidos em cascos de carvalho. Apresenta um sabor a fruta doce, suave e aromas 
intensos de especiarias e nozes. O paladar está cheio de sabores ricos e concentrados com um longo e aveludado 
final. É ótimo acompanhamento para inúmeras sobremesas e especialmente as de fruta. Pode também ser bebido 

simples como digestivo, acompanhado com amêndoas. Recomenda-se servir entre os 12º-16ºC.

Vacaria Port Wine 20 years is a magnificent and balanced wine blend. In this case, the best quality red wines are selected,
aged in oak casks. It presents a sweet, smooth fruit flavor and intense aromas of spices and nuts. The palate is full of rich and 

concentrated flavors with a long and velvety finish. It is a great accompaniment to countless desserts and especially fruit. It 
can also be drunk simple as a digestive, accompanied with almonds. It is recommended to serve between 12º-16ºC.

www.quintadavacaria.pt
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Embalagem especial para oferta
Special packaging for sale

Ref.: 200008



Vinho do Porto TawnyVinho do Porto Tawny
30 anos30 anos

Port Wine TawnyPort Wine Tawny
30 years30 years

Um Porto Tawny de elevada qualidade, obtido pela lotação de vinhos 
tintos encorpados e concentrados, provenientes das melhores vinhas 
envelhecidos em casco, cuja idade média é de 30 anos.  Cor dourada 

profunda, com notas de fruta seca e mel que equilibram os ricos aromas 
de frutos secos, dando um final de boca interminável. Excelente vinho de 

sobremesa. Recomenda-se servir entre os 12º-16ºC.

A high quality Tawny Port, obtained by blending full-bodied and concentrated 
red wines, from the best vines and aged in cask, whose average age is 30 years. 

Deep golden color, with notes of dried fruit and honey balancing the rich aromas 
of dried fruits, with an endless aftertaste. Excellent dessert wine.

It is recommended to serve between 12º-16ºC.

www.quintadavacaria.pt
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Embalagem especial para oferta
Special packaging for sale

Ref.: 200009
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Vinho do Porto Tawny 40 anosVinho do Porto Tawny 40 anos
Port Wine Tawny 40 yearsPort Wine Tawny 40 years

O Vacaria 40 Anos é um lote de vinhos excecionalmente raros e antigos, produzido em quantidades limitadas. 
Este vinho do Porto Tawny foi envelhecido em cascos de carvalho nos armazéns da Quinta da Vacaria, ao longo de 

40 anos, ganhando assim uma complexidade impar, com uma concentração que lhe confere um grande caráter.
A intensidade de aroma e a sua textura sedosa, que persiste na boca fazem deste raro vinho do Porto uma 

experiência única a desfrutar.
Recomenda-se servir entre os 12º-16ºC.

Vacaria 40 Years is a blend of exceptionally rare and old wines, produced in limited quantities. This Tawny Port wine has 
been aged in oak casks in the warehouses of Quinta da Vacaria over 40 years, aging and gaining an odd complexity with a 
concentration that gives it a great character. The intensity of aroma and the silky and persistent texture in the mouth make 

this rare Port wine a unique experience to enjoy.
It is recommended to serve between 12º-16ºC.
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Embalagem especial para oferta
Special packaging for sale

Ref.: 200010



Conjunto CentenárioConjunto Centenário
Portos TawnyPortos Tawny

Tawny PortsTawny Ports

www.quintadavacaria.pt



23

Conjunto CentenárioConjunto Centenário
Portos TawnyPortos Tawny

Tawny PortsTawny Ports

Portos Tawny de elevada qualidade, obtidos pela lotação de vinhos tintos encorpados e concentrados, 
provenientes das melhores vinhas e envelhecidos em casco. Aloirados na cor, são intensos e delicados 

nos aromas, equilibrados e persistentes no paladar. Excelente acompanhamento para variadas 
sobremesas. Combinam sabores a figos, amêndoas e caramelo. São igualmente excelentes para 

acompanhar um leite creme e até uma taça de morangos. Também podem ser apreciados só, no final 
da refeição, com nozes ou outros frutos secos.

Não necessitam de decantação, estão prontos a ser consumidos. A garrafa deve ser mantida de pé e 
protegida da luz e do calor. Servir ligueiramente fresco, idealmente entre os 12-16ºC. 

High quality Tawny Ports, obtained by blending full-bodied and concentrated red wines from the best 
vineyards and aged in cask. Auburn in color, they are intense and delicate in aromas, balanced and 
persistent on the palate. Excellent accompaniments for many desserts. They combine flavors like figs, 
almonds and caramel. They are also excellent to accompany a cream milk or a bowl of strawberries. 

They can also be enjoyed alone, at the end of the meal, with walnut or other nuts.
Ready to be consumed. They do not need decanting. The bottle must be kept upright and protected from 

light and heat. Serve these wines slightly fresh, ideally between 12-16ºC.

Mala Quinta da Vacaria
Wine Case

 Ref.: 200021



Vinho do Porto Vintage 2016Vinho do Porto Vintage 2016
2016 Vintage Port Wine2016 Vintage Port Wine

De cor púrpura profunda, aromas intensos a frutos silvestres, framboesa e ameixa. Notas mais profundas de hortelã, 
eucalipto e chocolate, aumentam a sua complexidade. Concentração intensa mas delicada ao mesmo tempo. Na 

boca, tem um grande volume com uma acidez vibrante que contribui para a sua frescura, bem presente nos taninos 
vivos e de grande qualidade. Com notas florais a esteva, frutos pretos e cacau num final muito longo e elegante. A 

garrafa deve ser guardada na posição horizontal, protegida da luz e calor. Servir a uma temperatura entre 16 e 18ºC, 
recomenda-se beber o Vintage num período de um a dois dias depois de aberta a garrafa. Acompanha muito bem com 

queijos de sabor intenso, nozes e outros frutos secos, assim como todo tipo de chocolates.

Deep purple color. Intense aromas of wild berries, raspberry and plum. Deeper notes of mint, eucalyptus and chocolate 
increase its complexity. Intense but delicate concentration at the same time. In the mouth has a great volume, with a vibrant 
acidity that contributes to the freshness, well present in the vivid tannins and of great quality, with floral notes to the grape, 
black fruits and cocoa and a very long and elegant finish. The bottle should be kept in a horizontal position, protected from 
light and heat, ideally at a temperature of 16ºC. To serve at a temperature between 16 and 18ºC, it is recommended to drink 
the vintage in a period of one to two days after opening the bottle. It goes very well with cheeses with intense flavor, nuts and 

also dried fruits, as well as all types of chocolates.

www.quintadavacaria.pt
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Embalagem especial para oferta para 1 garrafa
Special packaging for 1 bottle

Ref.: 200026

Gift Box 3 garrafas Vintage
3 bottles Vintage Gift Box

Ref.: 200027
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Vinho do Porto RubyVinho do Porto Ruby
16 Legoas Wine Port16 Legoas Wine Port

O Reserva de 16 Legoas é um Vinho do Porto Ruby, frutado e intenso com aromas de frutos frescos e amora com 
um paladar cheio e encorpado. Os vinhos que compõem o seu lote são selecionados pela sua profundidade de cor, 
intensidade de fruta, paladar volumoso e firme. Estes vinhos estagiam aproximadamente três anos em tóneis de 
madeira de carvalho, onde amaciam e evoluem sem perder a sua frescura, o seu intenso carácter frutado e a sua 
profunda cor rubi. Um Porto perfeito para acompanhar sobremesas de chocolate ou de frutos silvestres, como 

também uma seleção variada de queijos. Servir idealmente a uma temperatura de 16 a 18ºC.

Reserva de 16 Legoas is a fruity and intense Ruby Port with aromas of fresh fruit and blackberry, with a full and full-bodied 
palate. The wines that make up the blend are selected for their depth of color, fruit intensity, voluminous and firm palate. These 

wines age for approximately three years in oak barrels, where they soften and evolve, without losing their freshness, their 
intense fruity character and their deep ruby   color. A perfect port to accompany chocolate or wild fruit desserts, as well as a 

varied selection of cheeses. Ideally served at a temperature of 16 to 18ºC.
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Caixa de 6 unidades
6 unit box

 Ref.: 200011
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Quinta da Vacaria LBV Quinta da Vacaria LBV 
Quinta da Vacaria LBVQuinta da Vacaria LBV

LBV provém de vinhas de baixa produção e de uma só colheita. As uvas foram sujeitas a uma rigorosa triagem,  após 
um suave esmagamento sem desengace, foram enviadas para um lagar tradicional onde foram pisadas por homens em 
intervalos regulares. O seu envelhecimento foi feito durante 4 a 6 anos em grandes tóneis de madeira de carvalho. De 
cor rubi intensa e uma boa concentração impressiona pela sua intensidade e complexidade, com notas bem evidentes 

de frutos vermelhos, especiarias e chocolate. Com uma boa acidez e taninos firmes, o que confere uma frescura 
e equilíbrio no conjunto. Um vinho sedutor que termina em perfeito equilíbrio e com excelente persistência. 

LBV comes from low-yielding vineyards and a single harvest. The grapes were subjected to a rigorous selection, after a gentle 
crushing without de-stalking, they were sent to a traditional press where they were trodden by men at regular intervals. It was 
aged for 4 to 6 years in large oak barrels. With an intense ruby color and good concentration, it impresses for its intensity and 

complexity, with very evident notes of red fruits, spices and chocolate. With good acidity and firm tannins, which gives  
a freshness and balance to the whole. A seductive wine that finishes in perfect balance and with excellent persistence. 
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Caixa de 6 unidades
6 unit box

LBV 2016 - Ref.: 200067

Caixa de 6 unidades
6 unit box

LBV 2017 - Ref.: 200068





Douro DocDouro Doc



Reserva Branco 2019Reserva Branco 2019
2019 White Wine Reserve2019 White Wine Reserve

Um branco complexo com ligeiras notas cítricas e fruta exótica. Madeira bem integrada que confere profundidade 
e complexidade ao aroma. Envolvente sedoso e muito elegante evoluindo para um vinho de excelente volume e 

textura, com um paladar dominado por notas limonadas e minerais. A sua barrica muito discreta confere harmonia e 
complexidade. Final longo, mineral, ligeiramente salino, termina com elegância. Um branco que irá evoluir muito bem 

em garrafa. Recomenda-se servir entre os 8º-10ºC.

A complex white with slight citrus notes, and exotic fruit. Well integrated wood that gives depth and complexity to the aroma. Silky and 
very elegant surroundings evolving into a wine of excellent volume and texture, with a palate dominated by lemonade and mineral 

notes. The very discreet barrel provides harmony and complexity. Long, mineral, slightly saline finish, elegantly finished. A white that 
will evolve very well in the bottle. It is recommended to serve between 8º-10ºC.

www.quintadavacaria.pt

Reserva 2019 - Ref.: 200045
Reserva 2020 - Ref.: 200053

750 ml
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LIMITED

3700
BOTTLES

EDITION

Reserva 2019 - Ref.: 200045
Reserva 2020 - Ref.: 200053

750 ml

Caixa de 3 unidades
3 unit box

Reserva 2019 - Ref.: 200046
Reserva 2020 - Ref.: 200054

1500 ml



Reserva Tinto 2018Reserva Tinto 2018
2018 Red Wine Reserve2018 Red Wine Reserve

Impressiona no nariz pela sua extraordinária frescura, muito frutado 
e expressivo, este tinto está repleto de fruta como amora groselha, 

especiarias e notas de tosta, fruto do seu estágio em madeira. Com o tempo 
no copo demonstra muita classe, num aroma muito fino e delicado.  Um 
tinto elegante, evoluindo para um vinho intenso de excelente volume e 

com muita personalidade. Notas de madeira bem integradas com frescos 
aromas de esteva e fruta silvestre, evolui para um vinho de excelente volume 

e estrutura sólida, onde encontramos taninos de textura fina muito bem 
integrados, com um final de boca longo, leve e preciso.

Um vinho genuíno, de identidade própria.
Recomenda-se servir entre os 16º-18ºC.

Impressed on the nose by its extraordinary freshness, very fruity and expressive, 
this red wine is full of fruit like blackcurrant, spices and toast notes, fruit of its 
aging in wood. Over time in the glass it shows a lot of class, in a very fine and 

delicate aroma. An elegant red, evolving into an intense wine of excellent volume 
and with a lot of personality. Wooden notes well integrated with fresh aromas of 
cistus and wild fruit, evolve into a wine of excellent volume and solid structure, 

where we find fine-integrated tannins with a long, light and precise finish.
A genuine wine, with its own identity.

It is recommended to serve between 16º-18ºC.

www.quintadavacaria.pt
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Reserva Tinto 2018Reserva Tinto 2018
2018 Red Wine Reserve2018 Red Wine Reserve

Caixa 1 unidade - 5 lt.
1 unit box - 5 lt
Ref.: 200044

Caixa 1 unidade - 3 lt.
1 unit box 3 lt.

Ref.: 200043

Caixa 1 unidade - 1,5 lt.
1 unit box 1,5 lt.
Ref.: 200042

EDITION
SPECIAL

5lt.



Reserva Tinto 2019Reserva Tinto 2019
2019 Red Wine Reserve2019 Red Wine Reserve
Impressiona no nariz pela sua extraordinária frescura, muito frutado 

e expressivo, este tinto está repleto de fruta como amora groselha, 
especiarias e notas de tosta, fruto do seu estágio em madeira. Com o tempo 

no copo demonstra muita classe, num aroma muito fino e delicado.  Um 
tinto elegante, evoluindo para um vinho intenso de excelente volume e 

com muita personalidade. Notas de madeira bem integradas com frescos 
aromas de esteva e fruta silvestre, evolui para um vinho de excelente volume 

e estrutura sólida, onde encontramos taninos de textura fina muito bem 
integrados, com um final de boca longo, leve e preciso.

Um vinho genuíno, de identidade própria.
Recomenda-se servir entre os 16º-18ºC.

Impressed on the nose by its extraordinary freshness, very fruity and expressive, 
this red wine is full of fruit like blackcurrant, spices and toast notes, fruit of its 
aging in wood. Over time in the glass it shows a lot of class, in a very fine and 

delicate aroma. An elegant red, evolving into an intense wine of excellent volume 
and with a lot of personality. Wooden notes well integrated with fresh aromas of 
cistus and wild fruit, evolve into a wine of excellent volume and solid structure, 

where we find fine-integrated tannins with a long, light and precise finish.
A genuine wine, with its own identity.

It is recommended to serve between 16º-18ºC.

www.quintadavacaria.pt

Caixa 1 unidade - 5 lt
1 unit box - 5 lt
Ref.: 200058
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Reserva Tinto 2019Reserva Tinto 2019
2019 Red Wine Reserve2019 Red Wine Reserve

Caixa 1 unidade - 5 lt
1 unit box - 5 lt
Ref.: 200058

Caixa 1 unidade - 3 lt
1 unit box - 3 lt
Ref.: 200057

Caixa 1 unidade - 1,5 lt
1 unit box - 1,5 lt

Ref.: 200056

Caixa 3 unidades - 0,75 lt 
3 unit box - 0,75 lt

Ref.: 200055

LIMITED

12500
BOTTLES

EDITION
EDITION
SPECIAL

5lt.



www.quintadavacaria.pt

Reserva Touriga Nacional 2019Reserva Touriga Nacional 2019
2019 National Touriga Reserve2019 National Touriga Reserve

Casta rainha em Portugal, rica em matéria corante, permite alcançar cores 
intensas e profundas. Abundância dos aromas primários, com notas florais e 
frutadas, intensa e explosiva.  A Touriga é uma casta tinta das mais notáveis 
da região do Douro. Permite um bom teor alcoólico e excelente capacidade 
de envelhecimento.  O seu potencial enológico não só o salvou da extinção, 

durante o século XIX, como atualmente possui mais de uma centena de 
variantes. O Touriga Nacional da Quinta da Vacaria é um vinho monocasta 

de aroma intenso, de elevada complexidade e de grande personalidade. 

Queen grape variety in Portugal, rich in coloring matter, allows to achieve 
intense and deep colors. Plenty of primary aromas, with floral and fruity notes, 
intense and explosive. Touriga is one of the most notable red grape varieties in 
the Douro region. Allows a good alcohol content and excellent aging capacity. 

Its oenological potential not only saved it from extinction during the 19th 
century, but currently has more than a hundred variants. The Touriga Nacional 

from Quinta da Vacaria is a single variety wine with an intense aroma, high 
complexity and great personality.

Caixa 1 unidade - 5 lt
1 unit box - 5 lt
Ref.: 200064



39

LIMITED

2900
BOTTLES

EDITION

EDITION
SPECIAL

5lt.

Reserva Touriga Nacional 2019Reserva Touriga Nacional 2019
2019 National Touriga Reserve2019 National Touriga Reserve

Caixa 1 unidade - 5 lt
1 unit box - 5 lt
Ref.: 200064

Caixa 1 unidade - 3 lt
1 unit box - 3 lt
Ref.: 200063

Caixa 1 unidade - 1,5 lt
1 unit box - 1,5 lt

Ref.: 200062

Caixa  3 unidades - 0,75 lt 
3 unit box - 0,75 lt

Ref.: 200061



Pisado a pé em lagares de pedra tradicional e com estágio de 20 meses em barricas de carvalho francês. O seu 
aroma intenso a fruta madura domina de forma muito elegante as notas a madeira.

Um vinho de terroir único, que ref lete a vinha que lhe deu origem.
De cor violeta carregada, com elegantes notas a frutos silvestres e frescas notas a especiarias. Com um paladar 

refinado e intenso, com taninos aveludados que lhe conferem grande volume e estrutura solida. Termina em 
perfeito equilíbrio e com enorme persistência, garantindo a evolução em garrafa por muitos anos.

Aconselha-se a decantação com uma hora de antecedência. Servir entre os 16 e 18ºC.

Stepped on foot in traditional stone presses and aged for 20 months in French oak barrels. Its intense aroma of ripe fruit 
dominates the notes of wood very elegantly. A unique terroir wine that reflects the vine that gave rise to it.

Deep violet in color, with elegant notes of wild fruits and fresh notes of spices. With a refined and intense palate, with velvety 
tannins that give it great volume and solid structure. It ends in perfect balance and with enormous persistence, guaranteeing the 

evolution in the bottle for many years. It is advisable to decant one hour in advance. Serve between 16 and 18ºC.

www.quintadavacaria.pt

Grande Reserva Tinto 2018Grande Reserva Tinto 2018
2018 Red Wine Reserve2018 Red Wine Reserve
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LIMITED

5300
BOTTLES

EDITION

2018 - Ref.: 200047 Caixa de 6 unidades
6 unit box



www.quintadavacaria.pt

EDITION
SPECIAL

5lt.

Grande Reserva Tinto 2018Grande Reserva Tinto 2018
2018 Red Wine Reserve2018 Red Wine Reserve

Caixa 1 unidade - 5 lt
1 unit box - 5 lt
Ref.: 200050

Caixa 1 unidade - 3 lt
1 unit box - 3 lt
Ref.: 200049

Caixa 1 unidade - 1,5 lt
1 unit box - 1,5 lt

Ref.: 200048
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Uma casta tipicamente portuguesa, uma das mais plantadas em Portugal. 
Nascida da necessidade de encontrar uma variedade que, no século XIX, 
fosse capaz de ultrapassar a dizimição provocada pelo filoxera. A Touriga 

Francesa, também conhecida como Franca, é uma casta duriense por 
excelência, contudo vai ganhando terreno em outras regiões do país. Origina 

vinhos equilibrados, com aromas florais delicados (rosas), esteva, frutados 
e notas balsâmicas. É no Douro que a Casta Francesa atinge todo o seu 

explendor. Utilizado na criação dos vinhos do Porto pois confere estrutura, 
rusticidade e complexidade aromática, mas também na criação de vinhos 

tranquilos e equilibrados, ricos em cor, sedosos com um toque de elegância.  

A typically Portuguese variety, one of the most planted in Portugal. Born from 
the need to find a variety that, in the 19th century, was able to overcome the 

decimation caused by phylloxera. Touriga Francesa, also known as Franca, is 
a Douro variety par excellence, however it is gaining ground in other regions 

of the country. It originates balanced wines, with delicate floral aromas (roses), 
rockrose, fruity and balsamic notes. It is in the Douro that the French grape 

variety reaches all its splendour. Used in the creation of Port wines because it gives 
structure, rusticity and aromatic complexity, but also in the creation of calm and 

www.quintadavacaria.pt

Reserva Touriga Francesa 2019Reserva Touriga Francesa 2019
2019 French Touriga Reserve2019 French Touriga Reserve
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Caixa 1 unidade - 1,5 lt
1 unit box - 1,5 lt

Ref.: 200060

Caixa 3 unidade - 0,75 lt
3 unit box - 0,75 lt

Ref.: 200059

LIMITED

2500
BOTTLES

EDITION

Reserva Touriga Francesa 2019Reserva Touriga Francesa 2019
2019 French Touriga Reserve2019 French Touriga Reserve



Garrafeira 16 uniGarrafeira 16 uni
16 unit wine cellar16 unit wine cellar
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Douro DOC - Duas MargensDouro DOC - Duas Margens
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Vinho Tinto ReservaVinho Tinto Reserva
Red Wine ReserveRed Wine Reserve

Um vinho com aroma muito complexo e generoso nas 
notas de frutos do bosque. Com notas minerais muito bem 
definidas. Notas de madeira muito discretas e elegantes.
Fino e elegante na boca, com muito boa acidez, que suporta 
a estrutura taninosa. Ainda jovem, impressiona pela 
profundidade. Final de boca longo e sedutor, irá envelhecer 
com muita classe.
Recomenda-se servir entre os 16º-18ºC.

A wine with a very complex and generous aroma in the notes of 
forest fruits. With very well defined mineral notes. Very discreet 
and elegant wood notes.
Fine and elegant in the mouth, with very good acidity, which 
supports the tannin structure. Still young, impresses by the 
depth. Long and seductive finish, it will age with a lot of class.
It is recommended to serve between 16º-18ºC.

Reserva 2016 - Ref.: 200024
Reserva 2018 - Ref.: 200040
Reserva 2019 - Ref.: 200052

Caixa de 6 unidades
6 unit box
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Vinho Branco ReservaVinho Branco Reserva
White Wine ReserveWhite Wine Reserve

Vinho branco proveniente de vinhas tradicionais da Região 
demarcada do Douro. Vinhas plantadas nas encostas mais 
elevadas entre 600-700 metros de altitude, de forma a 
preservar a acidez natural do vinho e frescura de aromas.
Este vinho apresenta intensas notas cítricas, toranja 
e alguns aromas florais, com aroma fresco, delicado e 
marcadamente mineral. Envolvente e muito elegante, com 
uma boa acidez. O final de boca é fresco com boas notas 
cítricas e minerais. Um vinho com grande potencial de 
envelhecimento Recomenda-se servir entre os 8º-10ºC.

White wine from traditional vineyards in the demarcated Douro 
Region. Vineyards planted on the highest slopes between 600-
700 meters of altitude, in order to preserve the natural acidity of 
the wine and freshness of aromas.
This wine has intense citrus notes, grapefruit and some floral 
aromas, with a fresh, delicate and markedly mineral aroma. 
Surrounding and very elegant, with good acidity. The finish 
is fresh with good citrus and mineral notes. A wine with great 
aging potential It is recommended to serve between 8º-10ºC.

Reserva 2019 - Ref.: 200039
Reserva 2020 - Ref.: 200051 Caixa de 6 unidades

6 unit box
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Caixa de 6 unidades
6 unit box

Vinho Branco colheitaVinho Branco colheita
White Wine harvestWhite Wine harvest

O vinho do Douro Duas Margens Branco é elaborado a 
partir de uma seleção das melhores uvas, apresentando 
um estilo moderno.
De cor amarelo esverdeado apresenta uma enorme 
frescura aromática, com predominantes notas cítricas, 
toranja e alguns aromas f lorais, com aroma fresco, 
delicado e marcadamente mineral. Na boca, é envolvente 
e muito elegante, com uma boa acidez. O final de boca é 
fresco com boas notas cítricas e minerais.
Recomenda-se servir entre os 8º-10ºC.

The wine from the Douro Duas Margens Branco is made from a 
selection of the best grapes, presenting a modern style.
Greenish yellow in color, it has an enormous aromatic 
freshness, with predominant citrus notes, grapefruit and some 
floral aromas, with a fresh, delicate and markedly mineral 
aroma. In the mouth, it is engaging and very elegant, with good 
acidity. The finish is fresh with good citrus and mineral notes.
It is recommended to serve between 8º-10ºC.

Colheita 2019 - Ref.: 200037
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Caixa de 6 unidades
6 unit box

Vinho RoséVinho Rosé
Rosé WineRosé Wine

Tonalidade salmão leve e brilhante. Notas muito ténues 
a f lores do bosque e a frutos vermelhos e um perfil muito 
elegante. Na boca apresenta-se muito fresco, presente 
e com algum volume. O final de boca é fresco com boas 
notas minerais.
Recomenda-se servir entre os 8º-10ºC.

Light and bright salmon hue. Very subtle notes of forest flowers 
and red fruits and a very elegant profile. In the mouth it is very 
fresh, present and with some volume. The finish is fresh with 
good mineral notes.
It is recommended to serve between 8º-10ºC.

Reserva 2019 - Ref.: 200038



Descubra
os sabores
do Douro.
Find it out
the flavors
of the Douro.
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Azeite Virgem ExtraAzeite Virgem Extra
Olive oil Extra VirginOlive oil Extra Virgin

A Quinta da Vacaria é uma das poucas quintas do Douro onde ainda subsistem muitas 
Oliveiras antigas, que ajudam a contar a história de uma das mais bonitas regiões de 
Portugal.
É de lá que nasce o nosso azeite, com azeitonas de oliveiras centenárias, que se espalham 
ao longo de toda a Quinta, tratadas de forma artesanal, sem aplicação de qualquer produto 
químico.

NOTAS DE PROVA: Aroma intenso, com notas a frutos secos, ligeiramente amargo e 
picante no final. Perfeito para acompanhar os melhores pratos gastronómicos, mas ideal 
também para degustação.

Quinta da Vacaria is one of the few areas of the Douro where many Olive trees still old, that help 
tell the story of one of the most beautiful regions of Portugal.
That’s where our olive oil, made with centuries-old olive trees, spread all over the Quinta,
hand-crafted without the use of any chemical.

TASTING NOTES: Intense aroma, with notes of dried fruit, slightly bitter and spicy at the end. 
Perfect to accompany the best gastronomic dishes, but also ideal for tasting.



www.quintadavacaria.pt

A tradição na colheita manual da azeitona, com a sua origem 
ancestral, assegura a qualidade do azeite se mantenha ao 
longo do tempo.
A colheita manual da azeitona, tal como o nome indica, é 
feita à mão onde se extraí o melhor azeite, e sobretudo não 
danifica a oliveira.

ACIDEZ: Excecionalmente baixa, entre 0,2 a 0,29%.

VARIEDADES: Negrinha do Freixo, Picoal, Verdeal,
Cobrançosa e Madural é extraído da primeira prensagem a 
frio das azeitonas sendo classificado como Extra Virgem.

The tradition in the manual harvesting of olives, with their ancestral 
origin, ensures the quality of the oil is maintained over time.
Manual harvesting of the olives, as the name implies, is done by 
hand where the best oil is extracted, and above all it does not 
damage the olive tree.

ACIDITY: Exceptionally low, between 0.2 to 0.29%.

VARIETIES: Negrinha do Freixo, Picoal, Verdeal, Cobrançosa 
and Madural is extracted from the first cold pressing of the olives 
and is classified as Extra Virgin.
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Ref.: 300003

Azeite virgem extra - 5L
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Azeite Premium Virgem ExtraAzeite Premium Virgem Extra
Premium Olive oil Extra VirginPremium Olive oil Extra Virgin

Apostando na manutenção do olival tradicional e na seleção de azeitonas de extrema qualidade, o azeite da Vacaria 
é produzido de forma a obtermos uma qualidade e sabor impar, apresente-se límpido, de bonita tonalidade, suave, 

delicado e aromático, com uma fruta subtil e picante no final de boca, este azeite é produzido em quantidades 
muito limitadas. Um azeite muito especial.

Betting on the maintenance of the traditional olive grove and the selection of extremely high quality olives, the olive oil 
from Vacaria is produced in order to obtain a unique quality and flavor, presenting itself limpid, with a beautiful hue, soft, 
delicate and aromatic, with a subtle fruit and spicy at the end of the mouth, this oil is produced in very limited quantities. A 

very special oil. 



59

extração
 a frio

Cold Extraction

rolha
anti-gota

Anti-drop stopper

Ref.: 300004
Azeite virgem extra - 500ml

Caixa de 6 unidades
6 unit box

Ref.: 300005
Azeite virgem extra - 3L

Caixa de 2 unidades
2 unit box
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Caixa de marmelada
Marmalade box

Caixa de pão
Bread box

Pote de mel
Honey pot

750 ml



 A Quinta da Vacaria, uma das mais antigas da região (o 
primeiro registo data de 1616), fica situada na margem do 
Rio Douro junto à cidade da Régua, no coração da Região 
demarcada a mais antiga do mundo, o Douro. No cais da 
quinta atracavam os Barcos Rabelo para carregar pipas cheias 
de vinho do Porto, transportá-las até Gaia, na foz do Rio, 
onde eram vendidas a granel para todo mundo, deixando 
para trás oculta a sua identidade, uma vez que estes cascos 
de madeira não eram marcados com o selo do produtor. No 
destino, o vinho era engarrafado e rotulado com a marca dos 
comerciantes estrangeiros que o adquirissem, 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. 
A imagem criada é um desafio à linguagem tradicional dos 
vinhos do Porto destacando-se fortemente numa prateleira da 
categoria. O Conjunto Centenário, uma coleção de 4 garrafas, 
é transportado num estojo inspirado numa antiga mala de 
viagem e com uma alusão clara ao seu espírito itinerante.

Quinta da Vacaria, one of the oldest in the region (the first 
record dates from 1616), is located on the bank of the Douro 
River next to the city of Régua, in the heart of the demarcated 
Region, the oldest in the world, the Douro. Rabelo Boats 
moored at the quay of the farm to load barrels full of Port 
wine, transport them to Gaia, at the mouth of Rio, where they 
were sold in bulk to everyone, leaving their identity behind, 
since these hulls were not marked with the producer’s seal. 
At the destination, the wine was bottled and labeled with the 
mark of foreign merchants who purchased it, with some of 
them gaining a lot of prestige. Inspired by maps, compasses 
and wind roses, we designed a powerful V (from Vacaria) 
surrounded by graphic details where the richness of gold 
contrasts with the texture of navy blue handmade paper. 
The image created is a challenge to the traditional language 
of Port wines, standing out strongly on a category shelf. The 
Centenary Set, a collection of 4 bottles, is transported in a case 
inspired by an old travel bag and with a clear allusion to its 
itinerant spirit.

A nossa
história

Our history



www.quintadavacaria.pt



Quinta da Vacaria 1616, Vilarinho dos Freires - 5050-364 Peso da Régua
Email: geral@quintadavacaria.pt

Visite-nos e conheça mais sobre os nossos vinhos em:
www.quintadavacaria.pt




