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O fascínio e a paixão pelo Douro, comum a todos 

os promotores deste projecto, bem como o 

reconhecimento do enorme potencial desta região 

para a produção de grandes vinhos foram factores 

decisivos e determinantes para o arranque desta 

marca, num terroir abençoado. O Douro constitui-

se assim como o pano de fundo desta aventura, e 

região de eleição para a denominação de origem 

dos nossos vinhos. Simultaneamente, fonte de 

inspiração e fonte única e privilegiada da nossa 

matéria-prima. Estes vinhos de sucesso vão buscar 

a matéria-prima a uma propriedade em Cachão da 

Valeira, no Douro profundo, (onde morreu o 

famoso barão de Forrester), numa das encostas 

mais ensolaradas, onda fica a antiga Quinta que é 

propriedade da família à gerações. Durante muitos 

anos, a quinta produziu vinho do Porto de alta 

qualidade para os grandes exportadores. Desde 

2006, no entanto, a quinta, produz os seus 

próprios vinhos. Os seus anos de experiência e 

dedicação, levaram a resultados impressionantes. 

Produtos exclusivos devido à edição limitada, 

vinhos de alta qualidade e reconhecimento 

internacional.  

 
RACIONAL DO PRODUTO 

Devido à superfície áspera e ao clima quente, a 

uva é menor e o cacho é mais compacto do que o 

habitual, ideal para explorar o potencial máximo 

das uvas para fazer um bom vinho: produz mostos 

altamente concentrados de excepcional 

qualidade. Verdadeiros vinhos do Douro, 

caracterizados pelo terroir da região e polidos ao 

longo do tempo. A escolha das castas foi feita com 

base na experiência de trabalho no Douro. 

Um vinho branco seco, muito fresco e com um 

aroma refinado, uma obra-prima. As variedades 

excepcionais das uvas dão a este vinho um sabor 

surpreendente, cheio de frutas e um corpo 

redondo. Uma mistura de Viosinho (50%), Arinto 

(25%) e Gouveio (25%): três variedades tradicionais 

de uva branca da região do Douro. 

A uva Viosinho é vista como um dos tesouros do 

norte, apesar do baixo rendimento. O Viosinho dá 

ao vinho um sabor cheio sem perder a frescura. 

Muito equilibrado e aromático. A uva Arinto 

proporciona vinhos vibrantes e de acidez viva, 

refrescantes e com forte pendência mineral, e 

elevado potencial de guarda. A popular uva 

Gouveio portuguesa é conhecida pelo seu sabor 

fresco e animado com um rico aroma de citrinos e 

pêssegos. Frutado. Além disso, o vinho desta uva 

desfruta de boas condições para apresentar um 

bom envelhecimento em garrafa. 

 
NOTAS DE PROVA 

Aspecto límpido e brilhante. No nariz, aroma 

muito atractivo, de fruta cítrica, muito fresco e 

frutado, com elegantes notas florais. Na boca, 

possui ainda bom equilíbrio, vibrante frescura e 

agradável persistência, atraente mineralidade. 

 
CASTAS 

Viosinho (50%), Gouveio (25%) e Arinto (25%). 

 

ELABORAÇÃO 

As  uvas  são  vindimadas  à  mão,  para  caixas  de  

25  quilos  no  seu ponto  ideal  de  maturação,  

pretendendo-se  que  apresentem  uma acidez  

equilibrada  que  lhe  garanta  a  frescura  

desejada.  Após suave esmagamento e desengace 

total e prensagem cuidada das uvas a baixa 

pressão, a fermentação alcoólica do mosto 

clarificado é feita em cubas inox com controlo de 

temperatura. A maturação foi efectuada em cubas 

de inox. A clarificação foi efectuada com colagem 

de bentonite. 

 
HARMONIZAÇÃO 

Ideal como aperitivo, mas também com marisco, 

peixe assado e o tradicional bacalhau. 

 
CUIDADOS GUARDAR & SERVIR 

Pronto para ser consumido agora, a uma 

temperatura entre 8º e 10º C. 

 
DADOS TÉCNICOS RELEVANTES   

Título alcoométrico adquirido:               13,1 % vol. 

pH:                                                                                   3,05 

Acidez Total:                                          7,16 gdm3 

Volume por garrafa:                                    750 ml 

Colheita:                                         Setembro 2017 

Castas constituintes: Viosinho (50%), Gouveio 

(25%) e Arinto (25%). 

Nome: “D.O.C. DOURO – TRANQUILO RESERVA 

BRANCO 2014” 

Produtor:                                             Douro Prime 

Embalagem:             Caixa de cartão de 6 x 750 ml 

Peso da embalagem:                                  7,50 Kg 

 


