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A Quinta do Portal é uma casa portuguesa, familiar e independente que abraçou com 
toda a paixão o conceito de “Boutique Winery”, dedicando-se à produção de vinhos 
DOC Douro, Vinhos do Porto de categorias especiais e Moscatel.

As nossas vinhas, localizadas no fantástico vale do Pinhão, são o garante para a 
qualidade dos vinhos que produzimos, confirmada pelas pontuações atribuídas pela 
crítica e pelos inúmeros prémios conquistados em concursos de vinho internacionais.

Quinta do Portal is a family fine winemaking company that embraced with passion the 
“Boutique Winery” concept. We proudly produce DOC Douro wines, premium Port 
Wines and Moscatel. 

Our vineyards, located in the fantastic Pinhão valley, are the guarantor for the quality 
of produced wines, confirmed by the scores attributed by the critic and by the 
numerous awards won in international wine contests.
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VINHOS DO DOURO
DOURO WINES



PORTAL
ROSÉ
DOC DOURO 

Rosé seco produzido a partir de 
Tinta Roriz, Touriga Nacional e 
Touriga Franca surge com uma 
bonita cor de romã madura, com 
a fruta fresca lembrando frutos 
vermelhos. Equilibrado, e com 
excelente acidez.

Our Rosé is dry and refreshing. 
Produced from Tinta Roriz, Touriga 
Nacional and Touriga Franca is an 
excellent accompaniment for spicy 
food, salads, shellfish, grilled fish 
and light meat dishes.

VINHOS DO DOURO  DOURO WINES

PORTAL
VERDELHO & 
SAUVIGNON BLANC
IGP DURIENSE

Vinho saído das nossas parcelas 
experimentais da  Abelheira, 
revela os frutos cítricos vivos do 
Verdelho, bem harmonizados 
com a acidez e mineralidade do 
Sauvignon Blanc, criando um 
vinho cheio de vida e frescura.
Ideal para acompanhar pratos de 
peixe, marisco, pastas ou para 
saborear por si só com grande 
prazer!

A maiden bottling from the 
experimental planting on  
Abelheira, this wine has the lively 
citrus fruits from the Verdelho, 
married with the crisp Sauvignon 
Blanc to make a delightful fresh 
glass! Ideal for drinking with all 
seafood dishes, pasta or just on its’ 
own to give great pleasure!

PORTAL
MOSCATEL GALEGO 
BRANCO
DOC DOURO 

Este vinho delicioso revela uma 
atractiva exuberância floral e 
frutada, com aromas frescos e 
cítricos, lembrando flor de 
laranjeira, casca de laranja e rosa. 
Já em boca, mostra forte 
mineralidade e a mesma 
exuberância que encontramos no 
nariz, num estilo vivo,   ro ideal 
para sushi, marisco e saladas.

This is a delicious and attractive 
wine. It has exuberant, fresh floral 
and fruity aromas with citric notes, 
reminding orange blossom, orange 
peel and roses. In the mouth it 
reveals a strong, fresh minerality 
and the same exuberance we 
found on the nose in a lively, fresh 
and elegant style. Ideal for pacific 
rim cuisine, seafood and salads (try 
with asparagus)

PORTAL
COLHEITA BRANCO
DOC DOURO 

As castas Gouveio, Malvasia Fina, 
Viosinho e Moscatel conferem-lhe 
um aroma perfumado, intenso e 
ainda assim delicado, com notas 
florais e tropicais. Elegante na 
boca, com boa e fina acidez. 
Fresco e persistente.

Produced from Gouveio, Malvasia 
Fina, Viosinho and Moscatel our 
white wine o�ers crisp, citrusy 
flavours and white flowers notes on 
the nose. It’s creamy with tropical 
fruits showing in the mouth.

88 Robert Parker

16 Revista de Vinhos

16 Grandes Escolhas
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QUINTA DO PORTAL

GRANDE RESERVA 
BRANCO
DOC DOURO 

A tonalidade amarela brilhante capta desde logo a nossa atenção!

Somos em seguida presenteados com uma complexidade 
aromática onde encontramos um misto de floral, com domínio de 
flores brancas, e frutados maduros de polpa amarela e fruta 
desidratadas. Em boca as notas de tosta da madeira leva-nos para 
outra dimensão, mais quente e complexa, sempre a acompanhar 
com uma bela acidez e volume envolventes. No final fica-nos uma 
frescura inebriante! Longo e com certezas de um belo futuro com 
a evolução em garrafa...

It has a beautiful shiny colour that immediately draws our attention. 
The aromatic profile is complex with a mix of white flowers, mature 
yellow pulp fruits and also dehydrated fruits. The toasted notes on 
the mouth take us to another dimension, warmer and complex, with 
very fine acidity and volume alongside. The final is very fresh, very 
long and guarantees a beautiful future with the evolution in bottle.

90
Whine Enthusiast



QUINTA DO PORTAL
TINTA BARROCA
DOC DOURO 

Releva um frutado intenso a 
lembrar tantos momentos da 
Vindima... Já em boca prima pela 
harmonia. Uns taninos muito 
redondos, volumoso, e um final 
de boca bem marcado e 
possante. 
Um tinto fantástico, capaz de 
quebrar preconceitos.

It reveals intense fruit notes 
reminding us of the harvest. In the 
mouth its harmony excels! Round 
tannins, voluminous with a well 
marked and vigorous final. A 
fantastic red wine capable of 
breaking preconceptions! 

VINHOS DO DOURO  DOURO WINES

PORTAL
COLHEITA TINTO
DOC DOURO 

Vinho elaborado a partir de Tinta 
Roriz, Touriga Nacional e Touriga 
Franca, com fermentação a 
temperatura controlada. Estagia 
em barricas de carvalho francês, 
exibindo cor intensa e aromas 
frutados. Encorpado e aveludado 
na boca.

Produced from Tinta Roriz, Touriga 
Nacional and Touriga Franca it is 
carefully fermented at a slightly 
low temperature to preserve the 
freshness of the fruit. It then ages 
for 9 months in french barrels 
before bottling.

QUINTA DO PORTAL
RESERVA
DOC DOURO 

Fruto da união da Touriga 
Nacional, Tinta Roriz e Touriga 
Franca, provenientes das 
encostas expostas a Sul, revela-se 
encorpado, complexo, com 
taninos expressivos e muito bem 
integrados com a fruta. Um vinho 
de excelência!

A blend of Touriga Nacional, Tinta 
Roriz and Touriga Franca, from our 
South faced vineyards. It is well 
structured, complex with 
expressive but smooth tannins well 
integrated with the fruit. A truly 
distinctive wine!

90 Robert Parker 93 Whine Enthusiast

QUINTA DO PORTAL
GRANDE RESERVA
DOC DOURO 

Forte e vigoroso mas sem perder 
a elegância, resulta da 
combinação de Touriga Nacional, 
Tinta Roriz e Touriga Franca e de 
um primoroso estágio em cascos 
novos de carvalho francês. Floral 
e quente transborda a 
espiritualidade e saber de uma 
região amante de vinho.

This is a very special wine only 
produced in fantastic vintages and 
in very limited quantities. The 
blend is mainly Touriga Nacional, 
the Douro's top varietal. The tasting 
note reads deep dark purple, very 
intense smoky rich complex 
appetising aromas, silky smooth 
blackcurrant and berry fruit, minty. 
Very long finish.

QUINTADOPORTAL.COM

94 Whine Enthusiast

93 Whine Spectator

17,5 Grandes Escolhas

G Mundos Vini 2019

90 Whine Enthusiast

17,5 Grandes Escolhas
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QUINTA DO PORTAL
TINTA RORIZ
DOC DOURO 

Este vinho reflecte a reverência 
prestada às castas nobres do 
Douro. Tratado com cuidados de 
pai babado, estagiou em cascos 
de carvalho francês. Revela 
aromas a frutos vermelhos, e 
alguns arbustos. Surge pujante e 
fiel à imagem do Douro.

This red wine is made exclusively 
from Tinta Roriz grapes, one of the 
classic red Douro varietals and 
better known all over the world by 
the name of Tempranillo. Full 
bodied with a fine fruity nose, it's a 
wine of great complexity that pays 
a real homage to the impressive 
quality of the Douro grapes.

QUINTA DO PORTAL
TOURIGA NACIONAL
DOC DOURO 

Proveniente de uma fermentação 
longa, este mono-varietal de cor 
carregada revela aromas intensos 
e uma presença marcante na 
boca com taninos nobres e final 
complexo e persistente. Uma 
casta superior com um nobre 
protagonismo.

This is Douro’s top varietal. Vibrant 
red in colour, displays a multitude 
of ripe black fruits and violets on 
the nose and palate. The finish is 
chewy with dark chocolate and 
mocha.

QUINTADOPORTAL.COM

92 Whine Enthusiast

Feito da nobreza das castas 
Touriga Nacional e Tinta Roriz, 
plantadas nas nossas melhores 
vinhas exposta a sul no vale do 
rio Pinhão, estagia 14 meses em 
cascos novos de carvalho francês. 
Retinto, denso, opaco e quase 
impenetrável, evidencia no nariz 
notas brilhantes de cássis 
maduro. Os taninos surgem 
possantes na boca e o final revela 
uma persistência e intensidade 
absolutamente notáveis. 
Um vinho soberbo!

It is a selection of the most 
outstanding and concentrated 
wine made in classic vintages. It is 
a blend of our best Touriga 
Nacional and Tinta Roriz from 
Quinta dos Muros. Dark and 
incredibly dense in colour, the wine 
has ripe cassis on the nose, 
massive ripe tannins, and huge 
fruit concentration. The finish has 
remarkable length and persistence.

94 Whine Enthusiast

92 Robert Parker

18 Revista de Vinhos

QUINTA 
DO PORTAL

AURU
DOC DOURO 

17,5 Revista de Vinhos



95
Fugas

18,5
 Grandes Escolhas

VINHOS DO DOURO  DOURO WINES

QUINTA DOS MUROS

M7 UNIQUE 
VINEYARD PARCEL
DOC DOURO 

Este é o primeiro vinho proveniente da parcela (M7) de vinha 
velha da Quinta dos Muros.

Em 2016 foi feita uma selecção das plantas a serem vinificadas, 
apenas pela prova de bagos no campo, tendo entrado na sua 
composição 27 castas diferentes. Após fermentação cuidada em 
micro lagares, resultou um vinho que respeita a parcela e castas 
que lhe deram origem. Um vinho único e irrepetível do qual se 
engarrafaram apenas 1280 garrafas.

This is the first release of the M7 parcel, a old vineyard from Quinta 
dos Muros. The wine that was the reason for our decision to keep and 
recover those vines.

In 2016 we made a selection of the plants from where we picked the 
grapes to vinify. This selection was made by tasting grapes from each 
plant. After a careful fermentation in micro lagares (very small open 
tanks), we got a wine that fully respects the parcel and the di�erent 
varieties that make this field blend. A unique and unrepeatable wine 
from which only 1280 bottles were bottled.

QUINTADOPORTAL.COM
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MURAL
BRANCO
DOC DOURO 

De cor citrina, tem uma notável 
intensidade aromática, onde 
predominam aromas florais e 
tropicais. Estruturado na boca e 
com excelente acidez, apresenta 
um final fresco e prolongado.

It's a brilliant, straw-coloured wine 
with very well balanced aromas 
marked by floral overtones. Clean 
and crisp, with long and complex 
finish. It's a wonderful 
accompaniment to fish dishes and 
sea food.

MURAL
TINTO
DOC DOURO 

Estagiou durante 9 meses em 
cascos de carvalho francês, o que 
potenciou as qualidades inatas 
deste vinho produzido com as 
castas Tinta Roriz, Touriga Franca 
e Touriga Nacional. Surge com 
boa concentração e uma acidez 
muito equilibrada. É um vinho 
elegante, muito agradável na 
boca e com um final longo.

This red wine ages in oak casks for 
nine months in our cellars. It’s full 
bodied with a ripe berry colour and 
has spicy aromas. In the mouth is 
fruity and elegant.

QUINTADOPORTAL.COM
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MUROS DE VINHA
BRANCO
DOC DOURO 

De cor citrina com boa 
intensidade aromática, notas de 
fruto tropical maduro e flores 
brancas. Na boca mostra uma 
bela acidez, refrescante e 
elegante, deixa um final longo e 
fresco. É um blend de Malvasia 
Fina, Côdega do Larinho e Fernão 
Pires de vinhas situadas acima de 
500m.

The wine was left a short while on 
its lees in order to develop 
complexity and richness. It has 
intense aromas and is clean and 
crisp on the mouth. The perfect 
accompaniment to fish and 
shellfish dishes.

MUROS DE VINHA
ROSÉ
DOC DOURO 

Com uma atraente cor rosa, 
possui aroma de fruta vermelha e 
uma fracção floral. Excelente 
acidez na boca, sempre muito 
elegante, com um final firme e 
fresco. Servir como aperitivo ou 
acompanhando peixe e marisco.

This crisp and refreshing Rosé 
shows aromas of fresh red fruits 
with lovely floral notes. It is best 
served chilled as an appetizer or 
with salads, fish and shellfish 
dishes and spicy food.

QUINTADOPORTAL.COM

Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

MUROS DE VINHA
TINTO
DOC DOURO 

Um excelente vinho, produzido a 
partir das melhores vinhas do 
Vale do Pinhão, na Região do 
Douro. Vinho de cor granada, 
exibe aromas de compota e 
canela. De longo final com notas 
de madeira em perfeita harmonia 
com a fruta. Perfeito para 
acompanhar pratos de carne, 
resiste ainda à sobremesa, na 
companhia de um queijo.

A excellent wine from our award 
winning winery. With dense colour, 
it shows aromas of cinnamon and 
jam. Very good acidity leads to a 
long, elegant finish. Enjoy with 
classic flavoured red meat dishes 
or cheese.



VINHOS DOCES SWEET WINES

PORTAL
LATE HARVEST
DOC DOURO 

Este vinho, exibe cor palha com 
laivos esverdeados. Apresenta 
fragrâncias de mel e aromas de 
flor de laranjeira e nectarina. A 
doçura surge bem integrada com 
o fruto, acompanhada por uma 
acidez que o eleva a um patamar 
de elegância rara, com um final 
extremamente sedutor e longo.

This is a beautifully integrated 
blend of three white grapes. Exotic 
and evocative tropical notes of 
nectarine and apricots. Light, 
delicate, fresh and with sublime 
acidity to balance o� the 
sweetness. This is a very fine and 
elegant wine that will pair 
beautifully with a multitude of 
dessert dishes.

PORTAL
FEMINA
DOURO SWEET

O Fémina é mais uma inovação 
da Quinta do Portal, sendo o 
primeiro DOC Douro Doce. 
Quisemos criar um vinho fresco, 
suave e com baixo teor alcoólico 
que pudesse ser apreciado por 
um público mais abrangente que 
o dos vinhos fortificados.
O sucesso do vinho confirma a 
razão desta nossa aposta 
inovadora!

The first (and only one until this 
date) sweet DOC Douro wine 
(Douro Doce). Light, sweet, very 
fresh and very seductive. Excellent 
as an aperitif or with light desserts. 
Enjoy well chilled! Only available in 
500ml bottles.

QUINTADOPORTAL.COM



MOSCATEL DO DOURO  DOURO WINES

PORTAL
MOSCATEL
DOC DOURO 

Deve ser servido fresco como 
aperitivo ou, para acompanhar 
tartes de fruta. Pode, também, ser 
apreciado em versão cocktail, com  
Moscatel, água tónica, 
hortelã-pimenta, uma rodela de 
limão e gelo. Quando sentir 
necessidade de uma bebida 
refrescante, Portal Tónico será a 
bebida ideal.

This deliciously light, scented, 
dessert wine comes from Moscatel 
grapes. It can be enjoyed on it’s 
own as an aperitif or with white fruit 
pies. We also make a refreshing 
cocktail with Moscatel, Tonic, mint 
and lemon on ice. Portal Tonic, 
Moschito, Mosquinta… are some of 
the names used for this drink.

PORTAL
MOSCATEL RESERVA
DOC DOURO 

Na concepção deste excelente 
vinho de sobremesa, tivemos em 
conta as características únicas 
conferidas aos vinhos generosos 
do Douro, através do 
envelhecimento em casco. 
Obtivemos assim um vinho com 
uma enorme complexidade, mas 
elegante, e que desenvolveu um 
conjunto de aromas notáveis 
próprios da casta Moscatel Galego.

In the creation of this exquisite 
dessert wine we had in 
consideration the unique 
characteristics that the barrel ageing 
o�ers to the Douro fortified wines. 
The result is a wine with great 
complexity, but still very elegant, 
that developed a range of noble 
and attractive aromas.

QUINTADOPORTAL.COM

Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

90 Robert Parker
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VINHOS DO PORTO  PORT WINES

PORTAL
EXTRA DRY WHITE
PORT

Um belo Porto branco seco, de 
cor dourada pálida, com um 
óptimo equilíbrio de fruta 
madura, acidez delicada e notas 
elegantes de envelhecimento em 
madeira, acabando com uma 
surpreendente frescura e 
vivacidade.

Our Extra Dry White Port has a 
beautiful straw colour and a 
delicious flavour balanced between 
ripe citrus fruit and floral notes. A 
great aperitif!

PORTAL
LÁGRIMA
PORT

Este Lágrima de tons dourados, 
tem um delicado frutado e é 
deliciosamente doce, pelo que 
aconselhamos a sua utilização 
como acompanhante de doçaria.

Lágrima is a very sweet White Port. 
It was produced from the classic 
Douro white varieties including 
Malvasia Fina, Gouveio and 
Viosinho. Golden in colour has 
delicate fruity aromas and it is 
deliciously sweet.

QUINTADOPORTAL.COM

PORTAL 
FINE WHITE | TAWNY | RUBY
PORT

Estes Portos frutados e viçosos, depois de passarem alguns anos em 
cascos de carvalho nas nossas caves, revelam o carácter e personalidade 
próprios de quem ostenta as excepcionais qualidades que tornaram 
famoso o Vinho do Porto.

These three fruity and blooming Ports, have been in cask for some years in our 
cellars and exhibit the exceptional qualities that made famous Port Wine 
worldwide.

WHITE

G CWSA

TAWNY

S CWSA

RUBY

G G CWSA



PORTAL
LATE BOTTLED 
VINTAGE
PORT

Vinho de qualidade superior 
proveniente de uma só colheita. 
Estagia em madeira durante um 
curto período de tempo, sendo 
engarrafado quatro anos após a 
colheita. Estes vinhos, tintos na 
cor, têm características 
organolépticas que lhe conferem 
elevada finura e distinção. São 
encorpados, macios e 
apresentam um aroma frutado.

These are wines produced in years 
of excellent quality and are aged 
longer in wood than Vintage Port. 
They are bottled four years after 
the harvest. Red in colour, they are 
full bodied, smooth and with a 
fruity bouquet.
Our LBVs are bottled unfiltered.

Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

VINHOS DO PORTO  PORT WINES

PORTAL
PINK
PORT

Este é o vinho do Porto ideal para 
um consumo descontraído. Tem 
uma cor brilhante e apelativa, 
exibe no aroma uma fragrância 
de frutos vermelhos e tropicais, e 
na boca tem uma frescura e 
equilíbrio notáveis que atestam a 
versatilidade deste Pink.

This is the ideal Port to enjoy in 
relaxation. It has a shiny and 
appealing pink colour and an 
aroma of red and tropical fruits. It is 
very fresh and well balanced.

PORTAL
29 GRAPES
PORT

O Portal 29 Grapes é um vinho 
que tem origem em vinhas velhas 
onde podemos encontrar um 
grande variedade de castas em 
cada parcela. É um Reserva 
resultante da lotação dos 
melhores lotes de Porto Ruby 
cuidadosamente estagiados 
durante 4 a 5 anos nas nossas 
caves.

The Portal 29 Grapes is a field 
blend from old Port vineyards 
where we can find a large number 
of di�erent grape varieties. It’s a 
reserve Port that results of a 
selection of the finest ruby lots 
carefully aged in our cellars 
between 4 and 5 years.

PORTAL
6 BARRELS
PORT

0 Portal 6 Barrels é um Tawny 
Reserva, que resulta da lotação 
de lotes de Porto Tawny 
envelhecidos durante 7 anos nas 
nossas caves, após criteriosa 
selecção dos 6 melhores cascos. É 
também uma homenagem do 
fundador da Quinta do Portal a 
cada um dos seus 6 netos.

This is a blend of our unique tawny 
Ports aged for 7 years in our cellars 
after a careful selection of the best 
6 barrels. The brand is also a tribute 
to Quinta do Portal's founder to 
each one of his 6 grandchildren.

QUINTADOPORTAL.COM

90 Whine Enthusiast



VINHOS DO PORTO  PORT WINES

PORTAL
10/20/30/40 YEAR OLD AGED TAWNY
PORT

Provenientes das castas tradicionais da Região Demarcada do 
Douro, os Portos 10, 20, 30 e 40 anos, foram trabalhados em 
lagares de granito e envelhecidos em cascos de madeira nas 
nossas quintas. Adquiriram, com o passar dos anos, a 
espiritualidade conventual de quem não tem pressa e, hoje, 
surgem pujantes proporcionando-lhe o singular prazer de 
beber a história de uma região.

The golden colour of Tawny Ports comes from a long maturation 
in oak barrels in our cellars. Portal's Tawny Ports are family 
treasures, many from old vines grown in Quinta dos Muros, our 
family estate and vinified in stone “lagares”.

10 / 20  YEAR OLD AGED
Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

QUINTADOPORTAL.COM

PORTAL
10 YEAR OLD AGED 
WHITE
PORT

Impressiona a harmonia entre a 
complexidade de um vinho velho, 
com especiarias e frutos secos, e a 
sua frescura, marcada por fruto 
amarelo e notas florais. De cor 
dourada brilhante, mostra uma 
bela acidez que conjuga na 
perfeição com o carácter especiado 
e de mel. Tem um final longo, que 
convida a mais um copo. Saúde!

This Port Wine is impressive with the 
harmony between the complexity of 
an old wine, with dry fruits and 
spices, and its freshness, marked by 
yellow fruits and floral notes. It has a 
brilliant golden colour showing very 
good acidity that balances with its 
spicy and honeyed character. The 
final is long and fresh inviting for 
another sip.

90 Robert Parker

17 Revista de Vinhos

10 YEAR OLD

G CWSA

92 Decanter

20 YEAR OLD 30 YEAR OLD

G G International
Wine Challenge

92 Whine Enthusiast

92 Decanter

90 Whine Spectator

90 Robert Parker

91 Whine Spectator

40 YEAR OLD

92 Whine Spectator



VINHOS DO PORTO  PORT WINES

QUINTADOPORTAL.COM

PORTAL
PORTO COLHEITA
PORT

Vinho de grande qualidade 
proveniente de uma só colheita. 
Estagia em madeira durante 
períodos de tempo variáveis, mas 
nunca inferiores a 7 anos. Durante 
o envelhecimento em casco, os 
aromas jovens, frutados e frescos, 
evoluem por via oxidativa, dando 
lugar a um bouquet em que 
sobressaem os aromas de frutos 
secos, de madeira e especiarias.

Colheita Ports are wines from a 
single vintage that are aged in 
wood for several years and can only 
be bottled after they have attained 
7 years of age. Whilst they age, 
their young, fruity and fresh aromas 
develop through oxidation to create 
a bouquet of dried fruit, toasted 
wood and spices. The wines also 
acquire an increased smoothness 
and their bouquet becomes more 
harmonious and complex.

Também disponível em 375ml
Also available in 375ml

95 Whine Spectator 94 Whine Spectator

Obtido após vinificação em lagar e 
cuba, um Porto retinto com um 
atractivo violeta e aroma 
exuberante e fresco a frutos como 
amora e ameixa. Já em boca 
mostra-se inicialmente aveludado, 
bem equilibrado, mas logo surge 
todo o caracter sério onde os 
taninos mostram a sua garra, 
ajudados por uma bela acidez que 
deixam um final de boca longo e 
poderoso! Um porto sério, fresco e 
equilibrado como só o Vale do 
Pinhão sabe produzir!

Vinification takes place in both lagar 
and closed vats. The wine is dark 
purple with fresh and attractive 
aroma of violets, plum and raspberry. 
It’s a velvety wine, well balanced but 
with serious and powerful tannins 
and fine acidity. A serious Port, fresh 
and well balanced that could only be 
from the Pinhão valley!

QUINTA DOS 
MUROS

VINTAGE 
PORT
PORT

PORTAL
PORTO VINTAGE
PORT

Vinho de qualidade excepcional 
proveniente de uma só colheita. É 
engarrafado no segundo ano após 
a vindima, apresentando-se 
retinto e encorpado. O 
envelhecimento em garrafa 
confere-lhe suavidade e elegância, 
desaparecendo gradualmente a 
adstringência inicial, obtendo-se 
assim um aroma equilibrado, 
complexo e muito distinto. 

Vintage Ports are wines of 
outstanding quality from a single 
vintage. Bottled two years after the 
harvest, they are very fullbodied and 
deep. Ageing in bottle endows them 
with smoothness and elegance and 
their bouquet becomes balanced, 
complex and highly distinctive.



VINHOS DO PORTO  PORT WINES

QUINTADOPORTAL.COM

PORTO 
ALEGRE WHITE | TAWNY | RUBY
PORT

Estes três tipos de Vinhos, representam as três famílias que o universo do 
Vinho do Porto comporta. Desde logo temos o Ruby que geralmente tem 
três anos de envelhecimento, de cor tinta intensa, aroma frutado e o vigor 
dos vinhos novos, resulta da lotação de diversas colheitas, sendo que a 
maturação é conduzida em vasilhas de grande volume. O Tawny também 
é obtido através da lotação de vinhos de diferentes colheitas, mas aqui a 
maturação é obtida em cascos de carvalho ou pequenos tonéis, o que 
proporciona uma distinta evolução da cor (tinto aloirado). Por fim temos 
o White que se apresenta com aroma floral e complexo. É um magnífico 
aperitivo.

These designations represent the three families of the universe of Port Wine. 
Ruby: these are younger wines with deep colour, fruity on the nose and with 
the vitality of young wines. They have an average age of 3 years. Tawny: 
these wines show the flavours that are typical of a wine that has aged 
between 4 to 5 years in wood whilst still containing some youthful, fruity 
characteristics. White: these Ports, with a very floral and highly complex nose 
make an ideal aperitif.



OUTROS PRODUTOS
OTHER PRODUCTS



PORTAL
OAK
CRAFT BEER

Esta é uma Dark Ale que 
fermentou junto da flora indígena 
das barricas de Porto da Quinta do 
Portal. De cor avermelhada, no 
aroma sobressai a acidez matizada 
por apontamentos de especiarias. 
Na boca destacam-se as notas de 
carvalho envoltas nas memórias 
do Porto, proporcionando um 
equilí- brio único e um longo e 
especia- do final de boca. 
Elaborada com maltes de cevada e 
trigo, lúpulo e levedura. Pode 
conter algum depósito.

This unique Dark Ale aged in Quinta 
do Portal Port barrels where it 
acquired Port and wood notes that 
give it moderate sourness. Brewed 
with water from the Portuguese 
Minho region, malts from barley and 
wheat, hops and yeast. Store in 
upright position in a cool and dry 
environment. May contain natural 
sediment.

OUTROS PRODUTOS  OTHER PRODUCTS

MURAL
RESERVA MEIO SECO
RESERVA BRUTO
ESPUMANTE

Este Espumante é produzido 
através do método clássico, 
sendo vinificado pelo processo de 
bica aberta com fermentação a 
temperatura controlada. Tem a 
classificação de Reserva nas 
variedades Doce, Meio Seco, 
Bruto e Tinto Bruto.

Sparkling wine produced by the 
classic method available as Sweet, 
Demi-Sec, Brut and also Red Brut.

TREVO
BRANCO
VERDE WHITE

Produzido das castas Trajadura, 
Loureiro e Arinto tem um aspecto 
brilhante e cor citrina. O aroma é 
frutado, com nuances de fruto 
tropical e notas florais. Muito 
equilibrado, apresenta-se seco 
com alguma complexidade e 
persistência.

Produced from Trajadura, Loureiro 
and Arinto grape varieties it’s clear 
with a light straw colour. The aroma 
is fruity with tropical fruit and floral 
notes in evidence. It’s well 
balanced, dry and has good 
complexity.

TREVO
ROSÉ
VERDE ROSE

De um blend de Touriga Nacional 
e Espadeiro surge este bonito 
Rosé, com aromas de morango e 
groselha bem vivos, 
complementados com notas 
florais que revelam a exuberância 
do aroma. Na boca, apresenta um 
belo equilíbrio com boa acidez e 
muita fruta fresca. Tem um final 
longo, delicado e fresco.

Touriga Nacional and Espadeiro 
make the blend for this beautiful 
rosé. It’s crisp and lively with 
aromas and flavours of strawberry 
and red currant, complemented 
with floral hints. In the mouth it’s 
well balanced with fine acidity and 
fresh fruit notes.
Pleasure in a bottle!
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Também disponível em screw-cap
Also available in screw-cap



QUINTA DO PORTAL

AZEITE VIRGEM 
EXTRA
DOURO OLIVE OIL

AZEITE  OLIVE OIL

O nosso azeite Premium Virgem Extra é 100% 
obtido de azeitonas provenientes do nosso 
tradicional olival de bordadura. É o olival típico do 
Douro, que rodeias as vinhas num complemento 
perfeito ao vinho na nossa saudável e sustentável 
dieta mediterrânica. 

A sua produção é assim muito limitada. A sua 
qualidade, pelo contrário, é excepcional!

Our Premim Extra Virgin olive oil is obtained 
exclusively from the fruit of our own olive trees that 
surround the vineyards in our traditional olive grove.

A fine complement to the wine in our healthy and 
sustainable mediterranean diet.

Its production is therefore very limited. On the other 
hand, its quality is outstanding!
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Na Quinta do Portal poderá desfrutar de várias
experiências. Provas de vinhos e visitas guiadas,
experiências eno-gastronómicas e ainda uma 
estadia por entre os nossos vinhedos.

At Quinta do Portal you can enjoy several 
experiences. Wine tasting and guided tours, 
eno-gastronomic experiences and a stay among 
our vineyards.

Enoturismo
by



CONTACTOS  CONTACTS

Praça Francisco Sá Carneiro, 293 – 3º Esq.
4200-314 Porto

ASSISTENTE COMERCIAL
Sandra Correia

+351 969 519 028
sandracorreia@quintadoportal.pt

 
DIREÇÃO COMERCIAL NACIONAL
Manuel Morais Lino

+351 968 339 971
moraislino@quintadoportal.pt

ÁREA NORTE
Cristina Azevedo

+351 968 339 972
crazevedo@quintadoportal.pt

 
ÁREA CENTRO
Pedro Dias

+351 961 345 489
pedrodias@quintadoportal.pt

 
ÁREA SUL
Patricia Ferreira

+351 968 339 973
Patricia.ferreira@quintadoportal.pt

COMERCIAL

Celeirós do Douro
5060-020 Sabrosa
N 41º14'19'' W 07º34'09''

reservas@quintadoportal.pt
(00 351) 259 937 000
(00 351) 968 120 127

Enot urismo

+351 225 512 028
Info@quintadoportal.pt
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viver a vinha, o vinho e a gastronomia


