
DOURO





De Foz Côa até ao rio Douro, estende-se o Vale da Veiga, onde a paisagem é dominada 
pela geometria dos vinhedos e socalcos em encostas de xisto. Aqui, o engenho do homem 
juntou-se à mão de Deus e moldaram uma terra agreste e deslumbrante que é, há várias 
gerações, o reconhecido berço de alguns dos melhores vinhos do Douro.

 As nossas vinhas, algumas centenárias, são cultivadas segundo sistemas de protecção 
ambiental integrada com total respeito pelo meio ambiente, sem recurso a sistemas de rega, 
o que permite produções equilibradas e uma extracção óptima do potencial de cada casta.

As grandes diferenças de altitude, os solos xistosos e um microclima com variações térmicas 
extremas, permitem obter uvas de excelentes características e com um terroir único.

Vale da Veiga lies in the Douro river banks, where the landscape is dominated by the 
geometry of vineyards and terraces in shale slopes. Here, man’s strength joined the hand 
of God, and together shaped this rough and stunning land that is the recognized cradle of 
some of the best Douro wines.

Our century-old vineyards are grown in schist soils with full respect for the nature under 
environmental protection systems, allowing a balanced production and optimal extraction 
of the potential of each grape variety.

The large differences in altitude, the schist soils and a microclimate with extreme temperature 
variations, allow us to obtain grapes of excellent characteristics and a unique terroir.



CASTAS | Mistura de mais de 20 castas de vinhas velhas, tradicionais do 
Douro, com idades entre os 70 e 100 anos..
VINHAS | As vinhas são cultivadas segundo o sistema de proteção ambiental 
integrada, sem recurso a sistema de rega, permitindo produções equilibradas 
e uma extração ótima do potencial de cada casta.
VINDIMA | Uvas colhidas manualmente, de parcelas cuidadosamente 
selecionadas, durante a segunda quinzena de Setembro.
ENVELHECIMENTO | Estágio de 12 meses em barricas de carvalho 
Francês.

Produzido a partir de um field blend de mais de 20 castas de vinhas 
velhas plantadas em solos de xisto, este vinho fermentou em lagares 
tradicionais com pisa a pé e estagiou 12 meses em barricas de carvalho 
Francês. Apresenta um perfil intenso, complexo e elegante proporcionado 
pela identidade das vinhas velhas.

GRAPE VARIETIES | Field blend of more than 20 different traditional 
Douro varieties, from vineyards aged between 70 and 100 years old.
VINEYARDS | The vineyards are grown under environmental protection 
system, without the use of any irrigation system, allowing a balanced 
production and optimum extraction of the potential of each grape 
variety.
HARVEST | Grapes manually harvested from carefully selected vineyards 
during the second half of September.
AGEING | Stainless steel vats.

Produced from a field blend of more than 20 different grape varieties 
from very old vines grown in schist terraces, this wine fermented in 
traditional lagares with foot tread and aged for 12 months in French oak 
barrels. 
Presents an intense, complex and elegant profile provided by the identity 
of the old vineyards.

TINTO RESERVA VINHAS VELHAS 2015
RED RESERVE OLD VINES 2015

DENOMINAÇÃO / DENOMINATION - DOC 

SOLO / SOIL -  XISTO / SHIST 

ALTITUDE - 150 - 500  METROS / METERS

ALCOÓL / ALCOHOL - 15.5% 

ACIDEZ TOTAL / TOTAL ACIDITY - 4,6 G/L

PH - 3,92



CASTAS | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Vinhas Velhas 
(70 a 100 anos).
VINHAS | As vinhas são cultivadas segundo o sistema de proteção 
ambiental integrada, sem recurso a sistema de rega, permitindo 
produções equilibradas e uma extração ótima do potencial de cada casta.
VINDIMA | Uvas colhidas manualmente, de parcelas cuidadosamente 
selecionadas, durante a segunda quinzena de Setembro.
ENVELHECIMENTO | Estágio de 12 meses em barricas de carvalho Francês.

Produzido a partir de castas nobres do Douro e de um blend de vinhas 
velhas, este Reserva foi engarrafado após estágio de 12 meses em barricas 
de carvalho francês. Apresenta uma cor rubi intensa, aromas vivos de 
frutos vermelhos maduros e um final suave e elegante. 

GRAPE VARIETIES | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz and 
grapes from old vines (vineyards from 70 to 100 years).
VINEYARDS | The vineyards are grown under environmental protection 
system, without the use of any irrigation system, allowing a balanced 
production and optimum extraction of the potential of each grape variety.
HARVEST | Grapes manually harvested from carefully selected vineyards 
during the second half of September.
AGEING | The wine aged for 12 moths in French oak barrels.

Made from Douro’s noble grape varieties and a field blend of old vines 
(about 15 different traditional grape varieties), this Red Reserve was 
bottled after 12 moths of aging in French oak barrels. 
Shows an intense rubi colour, a ripe red fruit bouquet and a smooth and 
elegant finish.

TINTO RESERVA 2015
RED RESERVE 2015

DENOMINAÇÃO / DENOMINATION - DOC 

SOLO / SOIL -  XISTO / SHIST 

ALTITUDE - 150 - 500  METROS / METERS

ALCOÓL / ALCOHOL - 14% 

ACIDEZ TOTAL / TOTAL ACIDITY - 4,9G/L

PH - 3,72



CASTAS | Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz.
VINHAS | As vinhas são cultivadas segundo o sistema de proteção 
ambiental integrada, sem recurso a sistema de rega, permitindo 
produções equilibradas e uma extração ótima do potencial de cada casta.
VINDIMA | Uvas colhidas manualmente, de parcelas cuidadosamente 
selecionadas, durante a segunda quinzena de Setembro.
ENVELHECIMENTO | Estágio de 6 meses em barricas de carvalho francês.

Produzido a partir de uma seleção de Touriga Franca, Touriga Nacional 
e Tinta Roriz, este vinho foi engarrafado após estágio de 6 meses em 
barricas de carvalho francês. Apresenta uma cor rubi intensa, aroma 
jovem a frutos silvestres, taninos suaves e um paladar macio e aveludado.

GRAPE VARIETIES | Touriga Nacional, Touriga Franca and Tinta Roriz.
VINEYARDS | The vines are grown under environmental protection 
system, without the use of any irrigation system, allowing a balanced 
production and optimum extraction of the potential of each grape variety.
HARVEST | Grapes manually harvested from carefully selected vineyards 
during the second half of September.
AGEING | The wine aged for 6 moths in French oak barrels.

Made from a selection of Touriga Franca, Touriga Nacional and Tinta 
Roriz, this wine was bottled after 6 moths of ageing in French oak barrels. 
Shows an intense rubi color, a red wild fruits bouquet, soft tannins and a 
smooth and velvety palate. 

TINTO COLHEITA 2015
RED COLHEITA 2015

DENOMINAÇÃO / DENOMINATION - DOC 

SOLO / SOIL -  XISTO / SHIST 

ALTITUDE - 150 - 500  METROS / METERS

ALCOÓL / ALCOHOL - 13,5% 

ACIDEZ TOTAL / TOTAL ACIDITY - 4,6 G/L

PH - 3,80



CASTAS | Vinhas velhas multicasta, tradicionais do Douro, com idades 
entre os 70 e 100 anos.
VINHAS | As vinhas são cultivadas segundo o sistema de proteção ambiental 
integrada, sem recurso a sistema de rega, permitindo produções equilibradas 
e uma extração ótima do potencial de cada casta.
VINDIMA | Uvas colhidas manualmente de parcelas de vinhas velhas, 
durante a primeira quinzena de Setembro.
ENVELHECIMENTO | Cubas de aço inox.

Produzido a partir de um field blend de uvas provenientes de vinhas 
velhas (cerca de 20 castas diferentes com idades entre os 70 e 100 anos) 
este Branco Vinhas Velhas representa o Douro tradicional no seu estado 
mais puro. Apresenta uma cor citrina, um aroma fresco e frutado e um 
sabor complexo com um final longo e persistente.

GRAPE VARIETIES | Old vines with multi grape varieties, traditional of 
Douro, from vineyards aged between 70 and 100 years old.
VINEYARDS | The vineyards are grown under environmental protection 
system, without the use of any irrigation system, allowing a balanced 
production and optimum extraction of the potential of each grape variety.
HARVEST | Grapes manually harvested from old vineyards during the 
first half of September.
AGEING | Stainless steel vats.

Made from a field blend of old vines (about 20 different grape varieties 
from vines aged between 70 and 100 years old) this Withe Vinhas Velhas 
represents the traditional Douro in its purest state. Presents a fresh and 
fruity bouquet and a complex taste with a long and lasting finish.

BRANCO VINHAS VELHAS 2017
WHITE OLD VINES 2017

DENOMINAÇÃO / DENOMINATION - DOC 

SOLO / SOIL -  XISTO / SHIST 

ALTITUDE - 300 - 500  METROS / METERS

ALCOÓL / ALCOHOL - 12,0% 

ACIDEZ TOTAL / TOTAL ACIDITY - 4,8 G/L

PH - 3,33



CASTAS | Rabigato, Códega do Larinho e Viosinho.
VINHAS | As vinhas são cultivadas segundo o sistema de proteção ambiental 
integrada, sem recurso a sistema de rega, permitindo produções equilibradas 
e uma extração ótima do potencial de cada casta.
VINDIMA | Uvas olhidas manualmente de parcelas cuidadosamente 
selecionadas, durante a primeira quinzena de Setembro.
ENVELHECIMENTO | Cubas de aço inox. 

Produzido a partir das castas Rabigato, Códega do Larinho e Viosinho, este 
vinho apresenta uma cor citrina, um aroma frutado e floral e um paladar 
fresco e macio com um final leve e elegante.

GRAPE VARIETIES | Rabigato, Códega do Larinho and Viosinho.
VINEYARDS | The vineyards are grown under environmental protection 
system, without the use of any irrigation system, allowing a balanced 
production and optimum extraction of the potential of each grape variety.
HARVEST | Grapes manually harvested from carefully selected vineyards 
during the first half of September.
AGEING | Stainless steel vats.

Made from Rabigato, Códega do Larinho and Viosinho grape varieties this 
wine presents a citric yellow colour, a fruity and floral bouquet and a 
fresh and soft palate with a light elegant finish.

BRANCO COLHEITA 2017
WHITE COLHEITA 2017

DENOMINAÇÃO / DENOMINATION - DOC 

SOLO / SOIL -  XISTO / SHIST 

ALTITUDE - 300 - 500  METROS / METERS

ALCOÓL / ALCOHOL - 12% 

ACIDEZ TOTAL / TOTAL ACIDITY - 5,2 G/L

PH - 3,4



CASTAS | Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz
VINHAS | As vinhas são cultivadas segundo o sistema de proteção ambiental 
integrada, sem recurso a sistema de rega, permitindo produções equilibradas 
e uma extração ótima do potencial de cada casta.
VINDIMA | Uvas colhidas manualmente, de parcelas cuidadosamente 
selecionadas, durante a primeira quinzena de Setembro.
ENVELHECIMENTO | Cubas de aço inox.  

Produzido a partir de Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, este 
rosé de cor salmão apresenta aromas florais e de frutos vermelhos e um 
sabor fresco com um final doce e delicado. Servir fresco como aperitivo ou 
a acompanhar pratos leves, saladas, peixes, frutos do mar e sushi.

GRAPE VARIETIES | Touriga Nacional, Touriga Franca and Tinta Roriz.
VINEYARDS | The vines are grown under environmental protection 
system, without the use of any irrigation system, allowing a balanced 
production and optimum extraction of the potential of each grape variety.
HARVEST | Grapes manually harvested from carefully selected vineyards 
during the first half of September.
AGEING | Stainless steel vats.

Made from Touriga Nacional, Touriga Franca and Tinta Roriz, this 
salmany-pink rosé presents floral notes and raspberry-type red fruits 
aromas, a fresh taste with a sweet and delicate finish. Serve chilled as an 
appetizer or with light dishes, salads, seafood and sushi.

ROSÉ 2015
ROSÉ 2015

DENOMINAÇÃO / DENOMINATION - DOC 

SOLO / SOIL -  XISTO / SHIST 

ALTITUDE - 150 - 500  METROS / METERS

ALCOÓL / ALCOHOL - 13,5%

ACIDEZ TOTAL / TOTAL ACIDITY – 3,0 G/L

PH - 3,96



AZEITE VIRGEM EXTRA PREMIUM
PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

O Azeite Oliveiras do Côa é feito exclusivamente com azeitonas dos nossos 
olivais na região de Vila Nova de Foz Côa no Douro Superior.
Preservamos o cultivo das melhores azeitonas provenientes de oliveiras 
centenárias, respeitando as antigas tradições agrícolas e segundo o 
sistema de proteção ambiental integrado, sem utilização de quaisquer 
produtos químicos. 
As azeitonas são colhidas à mão e seguem imediatamente para o lagar de 
modo a preservar todos os seus sabores e aromas. Extraído a frio nasce 
assim um azeite 100% natural, que preserva toda a frescura de aromas e 
sabores das azeitonas.
O resultado é um azeite de excelência que representa a toda a tradição 
artesanal da região do Douro.

NOTA DE PROVA  | Aromas de azeitona frutada com notas de relva e 
folhas de oliveira verde. Na boca apresenta uma entrada leve e doce 
revelando depois amargos ligeiros e notas de picante suave.

Oliveiras do Côa Olive Oil is produced exclusively from a blend of olives from 
our olive groves in the region of Vila Nova de Foz Côa in Douro Superior.
We preserve the cultivation of the best olives from centenary olive 
trees, respecting old agricultural traditions and under environmental 
protection systems, without the use of any chemicals. 
The olives are handpicked and go immediately to the mill to preserve all the 
olives flavors and aromas. With cold extraction, we produce a 100% natural 
olive oil which preserves all the freshness of aromas and flavors of the olives.
The result is an olive oil of excellence that represents the entire artisanal 
tradition of the Douro region. 

TASTING NOTE | Aromas of fruity olives with notes of grass and olive 
green leaves. In the mouth it has a light and sweet entry revealing then a 
slight bitter and soft spicy notes.

0,1% < ACIDEZ . ACIDITY < 0,2 %

VARIEDADES / VARIETIES: GALEGA, 

COBRANÇOSA, MADURAL E VERDEAL.

IND. PEROX. (MEQ O2/KG) ≤ 15

CERAS / WAX (MG/KG) ≤ 150

K232 ≤ 2 | K270 ≤ 0,2 |  K ≤ 0,01



Caixa de Madeira . 3 garrafas

Wooden Case . 3 bottles

Caixa de Madeira . 2 garrafas de vinho e 1 de azeite

Wooden Case . 2 wine bottles and 1 olive oil bottle 

Vale da Veiga Tinto Reserva 
2014 Magnum 1,5 Lts

Vale da Veiga Red Reserve 2014 
Magnum 1,5 Lts

Caixa de Madeira . 6 garrafas

Wooden Case . 6 bottles





Quinta de Nossa Senhora do Amparo
5150-645 Vila Nova de Foz Côa

PORTUGAL
Telefone: +351 932 280 338
info@valedaveiga.com 
www.valedaveiga.com

    ValedaVeiga.DouroWines
    valedaveigadouro


