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SOBRE
A cultura da vinha no Douro, a primeira Região Demarcada do Mundo, perde-se na memória do 
tempo. Situada no nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do rio Douro, rodeada de montanhas 
que lhe dão características particulares, a região estende-se por uma área total de 250.000ha, 
estando dividida em três sub-regiões naturalmente distintas. 

A Quinta do Portal possui as suas propriedades na sub-região do Cima-Corgo, que se tem 
manifestado muito equilibrada no que toca à resistência das alterações climáticas. Com 5 
propriedades, Quinta do Portal, Quinta do Confradeiro, Quinta dos Muros, Quinta da Abelheira e 
Quinta das Manuelas, possui uma área útil total de vinha de cerca de 100ha, que dadas as diversas 
altitudes, exposições e diferentes castas, geram a excelência da matéria-prima (uva) destinada aos 
vários vinhos elaborados.

CASTAS
Moscatel Galego (100%).

VINIFICAÇÃO
Manual e transportada em palotes (max. 150 Kg);
Maceração com controlo de temperatura (20-22º);
Estágio em média, de 3 anos em casco.

NOTAS DE PROVA
A casta Moscatel é das castas aromáticas mais conhecidas. Quando envelhecida em cascos, produz 
néctares fabulosos e inebriantes. Com uma cor amarelo dourado, exibe uma prova com um bom 
equilíbrio doce/acidez, e onde facilmente se deteta qual a casta que lhe deu origem, não só pela 
casca de laranja e flor de laranjeira, mas também pelo carácter de fruto seco, apenas atingido pelo 
envelhecimento cuidado nas barricas de carvalho. Final de boca fresco.

COMO SERVIR
Beber fresco (12ºC), como aperitivo para quem preferir, mas será mais o seu vinho de sobremesa. 
Poderá também, ser acompanhamento de frutos secos e fruta fresca.

CAPACIDADE:

75 cl

TEOR ALCOÓLICO:

17% Vol.

ANÁLISE:

Acidez Total: 4,0 g/dm3
Açúcar Residual: 115 g/m3
pH: 3,4

Unidade Caixa Palete

Garrafas 1 6 600

Caixas - 1 100

Dimensões 
(CxLxA, em cm)

6 x 6 x 33,75 23,5 x 15,5 x 34 120 x 80 x 160

Peso Bruto
(em kilos)

1,225 7,565 785

Peso Líquido 0,75 4,50 450

Cx / Nível - - 25

Níveis / Palete - - 4

Código de 
Barras

5604242000665 65604242000667 -

Mural de Favaios

Moscatel  do Douro


