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VintageVintage  
O melhor dos Portos. Apenas 2% da colhei-O melhor dos Portos. Apenas 2% da colhei-
ta de cada ano é designada Vintage. ta de cada ano é designada Vintage. 
Vinho robusto em cor, com aromas e pala-Vinho robusto em cor, com aromas e pala-
dares subtis. É engarrafado após 2 anos de dares subtis. É engarrafado após 2 anos de 
estágio em tonéis de carvalho e deve ser estágio em tonéis de carvalho e deve ser 
degustado após 15 anos de envelhecimen-degustado após 15 anos de envelhecimen-
toto..  

LBVLBV  
Este vinho, de grande qualidade, provém Este vinho, de grande qualidade, provém 
unicamente do ano indicado na garrafa. unicamente do ano indicado na garrafa. 
Antes de ser engarrafado, o LBV permane-Antes de ser engarrafado, o LBV permane-
ce em madeira 4 a 6 anos,ce em madeira 4 a 6 anos,    
tempo de maturação que lhe confere uma tempo de maturação que lhe confere uma 
maior evolução de cor relativamente ao maior evolução de cor relativamente ao 
VintageVintage. .   

Porto Ruby Porto Ruby   
É um vinho de lote, cuja cor vermelha faz É um vinho de lote, cuja cor vermelha faz 
lembrar as pedras preciosas com o mesmo lembrar as pedras preciosas com o mesmo 
nome. É um Vinho do Porto jovem, tinto, nome. É um Vinho do Porto jovem, tinto, 
encorpado e frutado, obtido por lotação encorpado e frutado, obtido por lotação 
de vinhos de diversas colheitasde vinhos de diversas colheitas..    
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S. João da PesqueiraS. João da Pesqueira,,  enquadra-enquadra-
da na Região Demarcada (a mais da na Região Demarcada (a mais 
velha do mundo) é dos maiores e velha do mundo) é dos maiores e 
melhores produtores de Vinho Gene-melhores produtores de Vinho Gene-
roso, mundialmente conhecido por roso, mundialmente conhecido por 
Vinho do Porto, exVinho do Porto, ex--libris da região libris da região 
vinhateira por excelência, e uma vinhateira por excelência, e uma 
das melhores fontes de receitas e das melhores fontes de receitas e 
sobrevivência dos durienses.sobrevivência dos durienses.  
HISTÓRIA DO  VINHO HISTÓRIA DO  VINHO 

GENEROSOGENEROSO  

Produto único no mundo e de qualidade assu-Produto único no mundo e de qualidade assu-
midamente superior como bebida de classe, o midamente superior como bebida de classe, o 
Vinho do Porto nasceu nas encostas do rio Vinho do Porto nasceu nas encostas do rio 
Douro por volta do século III, ou IV da era Cris-Douro por volta do século III, ou IV da era Cris-
tã.tã.  

Vestígios arqueológicos de lagares e recipien-Vestígios arqueológicos de lagares e recipien-
tes para vinho têm sido achados por toda a tes para vinho têm sido achados por toda a 
região duriense evidenciando os registos região duriense evidenciando os registos 
documentais que se conheciam há muito tem-documentais que se conheciam há muito tem-
po; no entanto, o nome pelo qual ficou conhe-po; no entanto, o nome pelo qual ficou conhe-
cida a mais famosa bebida portuguesa só cida a mais famosa bebida portuguesa só 
adquiriu essa designação há cerca de 300 adquiriu essa designação há cerca de 300 
anos, quando se começou a dar mais atenção anos, quando se começou a dar mais atenção 
à viticultura e à exportação do vinho, levandoà viticultura e à exportação do vinho, levando--
o ao expoente máximo da classificação ao ser o ao expoente máximo da classificação ao ser 
criada a região demarcada mais antiga do criada a região demarcada mais antiga do 
mundo, em 1756, por Sebastião José de Carva-mundo, em 1756, por Sebastião José de Carva-
lho e Melo, o Marquês de Pombal. lho e Melo, o Marquês de Pombal.   

 

Foi através do célebre Tratado de Methuen, em Foi através do célebre Tratado de Methuen, em 
1703, celebrado entre Portugal e Inglaterra, 1703, celebrado entre Portugal e Inglaterra, 
que regulava a troca comercial de tecidos que regulava a troca comercial de tecidos 
ingleses por vinhos portugueses, que o vinho ingleses por vinhos portugueses, que o vinho 
português conheceu um impulso decisivo no português conheceu um impulso decisivo no 
seu consumo em terras inglesas.seu consumo em terras inglesas.  
No entanto, estes vinhos nem sempre chega-No entanto, estes vinhos nem sempre chega-
vam ao seu destino nas melhores condições e vam ao seu destino nas melhores condições e 
os comerciantes adicionavamos comerciantes adicionavam--lhes aguarden-lhes aguarden-
te para os proteger contra os rigores da traves-te para os proteger contra os rigores da traves-
sia marítima para Inglaterra. Mais tarde, tornousia marítima para Inglaterra. Mais tarde, tornou
--se habitual adicionar aguardente durante a se habitual adicionar aguardente durante a 
fermentação e assim nasceu o fermentação e assim nasceu o Vinho do PortoVinho do Porto  
tal como o conhecemos hoje.tal como o conhecemos hoje.  

PRODUÇÃO PRODUÇÃO   

O vinho generoso é produzido a partir de uvas O vinho generoso é produzido a partir de uvas 
plantadas numa extensão que não ultrapassa plantadas numa extensão que não ultrapassa 
os 250 mil hectares. os 250 mil hectares.   
  

Sendo um vinho produzido há mais de 250 Sendo um vinho produzido há mais de 250 
anos, o processo produtivo já sofreu uma evo-anos, o processo produtivo já sofreu uma evo-
lução considerável e hoje a região concilia lução considerável e hoje a região concilia 
produtores com tecnologia modernas que produtores com tecnologia modernas que 
usam equipamento sofisticado de pisa e usam equipamento sofisticado de pisa e 
maceração das uvas, maceração das uvas, 
bem como outros onde bem como outros onde 
se privilegiam as técni-se privilegiam as técni-
cas ancestrais em que cas ancestrais em que 
o trabalho é feito exclu-o trabalho é feito exclu-
sivamente através da sivamente através da 
pisa em lagares. pisa em lagares.   
 

 

 

Daí advém uma variedade de Vinhos do Daí advém uma variedade de Vinhos do 
Porto com denominações e sabores bas-Porto com denominações e sabores bas-
tante distintos, a começar pelos tante distintos, a começar pelos Tawny Tawny e e 
RubyRuby, passando pelos LBV, Porto branco  e , passando pelos LBV, Porto branco  e 
acabando nos acabando nos VintageVintage..    
  

TIPOS DE TIPOS DE 
VINHOSVINHOS  

Porto TawnyPorto Tawny  
Em inglês a palavra "Em inglês a palavra "tawnytawny" significa alou-" significa alou-
rado. O rado. O Tawny Tawny obtémobtém--se a partir de lota-se a partir de lota-
ções que envelhecem em cascos de car-ções que envelhecem em cascos de car-
valho. O seu processo de envelhecimento valho. O seu processo de envelhecimento 
é mais acelerado do que o do é mais acelerado do que o do RubyRuby. Devi-. Devi-
do à oxidação, a sua cor vai adquirindo, do à oxidação, a sua cor vai adquirindo, 
pouco a pouco, matizes alaranjadas, próxi-pouco a pouco, matizes alaranjadas, próxi-
mas do alourado. Com uma idade média mas do alourado. Com uma idade média 
de 3 anos são elegantes e delicados.de 3 anos são elegantes e delicados.  

Porto BrancoPorto Branco  
Os Vinhos do Porto brancos apresentam Os Vinhos do Porto brancos apresentam 
uma doçura variável, desde os muito uma doçura variável, desde os muito 
doces chamados "Lágrima", passando doces chamados "Lágrima", passando 
pelos "Doces", "Meios Secos", "Secos" até pelos "Doces", "Meios Secos", "Secos" até 
aos "Extra Secos. aos "Extra Secos.   

O seu teor  alcoólico varia normalmente O seu teor  alcoólico varia normalmente 
entre os 19% vol. e os 22% vol. Existe uma entre os 19% vol. e os 22% vol. Existe uma 
categoria especial designada "Leve Seco" categoria especial designada "Leve Seco" 
que, além de ser bastante seco, apresenta que, além de ser bastante seco, apresenta 
uma graduação alcoólica de 16,5%.uma graduação alcoólica de 16,5%.    

  


