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DiversiDaDe · verticaliDaDe · elegância
A Quinta dos Murças está situada no norte de Portugal, sub-região Cima-Corgo, na margem direita do rio 

Douro, entre a Régua e o Pinhão.  Caracteriza-se pela diversidade dos seus 8 terroirs, marcados por diferentes 
altitudes, exposições solares, solos xistosos, vinhas verticais e pela extensão de 3,2km de margem de rio. 

É uma Quinta histórica onde foi plantada a primeira vinha vertical do Douro em 1947. Esta combinação  
de vários factores é reflectida em vinhos de terroir concentrados, elegantes e de grande frescura. 



10 anos tawny

castas
Touriga Franca, Tinta 
Roriz, Tinta Amarela, Tinta 
Barroca e Tinto Cão.

vinificação
Selecção de uvas de grande 
qualidade, classificadas 
como letra A. Após 
fermentação em lagar e 
pisa a pé, foi adicionada 
aguardente vínica.

estágio
Os lotes envelheceram 
em pipas usadas, por um 
período médio de 10 anos 
e beneficiando da frescura 
natural da nossa cave.

vintage

castas
Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Roriz e 
Sousão

vinificação
Vindima manual. Após 
fermentação em lagar e 
pisa a pé, foi adicionada 
aguardente vínica.
São apenas produzidos 
em anos de excelência 
designados como vintage e 
em quantidades reduzidas.

castas

tinto
Touriga Nacional, Tinta 
Roriz e Touriga Franca

branco
Viosinho, Rabigato, 
Verdelho, Gouveio, 
Arinto e Códega do 
Larinho

rosé
Touriga Nacional, Tinto 
Cão, Tinta Roriz e 
Rufete

estágio

tinto
Cerca de 20% do lote 
estagiou em barricas de 
carvalho francês usado, 
durante 6 meses.

branco
Em cubas de inox, sobre 
borras finas.

rosé
Em cubas de inox

vinificação

tinto
Vindima manual. 
Vinificação em cubas de 
inox, após selecção na 
mesa de escolha.

branco
Vindima manual. 
Vinificação em cubas de 
inox, após selecção na 
mesa de escolha.

rosé
Vindima manual. 
Vinificação em cubas de 
inox, após selecção na 
mesa de escolha.

vinho Do porto 
História · complexidade · elegância

Exprimem o legado histórico e a tradição da Quinta dos Murças para 
produção de vinho do Porto de grande elegância e intensidade.

assobio
doUro · altitUde · frescUra  

Junto a um dos limites da Quinta dos Murças, encontramos encostas 
íngremes formando um vale. É de vinhas como as que ali se encontram, 

de parcelas a cotas mais elevadas e de orientação maioritariamente a 
Norte, mais protegido do sol, que provém a gama Assobio.  

São vinhos frescos, versáteis e gastronómicos.

Minas 
sUl · frescUra · eQUilÍBrio

Terroir caracterizado pela exposição Sul e pela presença de  
5 minas de água, que contribuem para refrescar o ambiente.  

Um vinho concentrado, com fruta madura em equilíbrio com  
a frescura característica da Quinta dos Murças.

exposição solar
Sul

declive 
Variável

vinHa
Patamares e vinhas verticais

altitUde
110-300m

ano vinHa
1987 – 2011

solo
Xisto, meteorização de 
xistos, xistos gresosos e 
meteorização de xistos 
gresosos. 

castas
Touriga Franca, Touriga 
Nacional, Tinta Roriz, 
Tinto Cão e Tinta 
Francisca.

vinificação
Vindima manual.  
Vinificação em lagar.  
Pisa a pé. Fermentação  
com leveduras indígenas. 

estágio
Estágio em cubas de betão 
e em barricas de carvalho 
francês usado, durante 9 
meses.

MargeM 
rio · calor · concentração

Proveniente de uma parcela junto à margem do rio Douro que  
caracteriza o terroir desta vinha e que se traduz em uvas  

de maior concentração e maturação.

exposição solar
Sul e Oeste

declive 
30-47º

vinHa
Vertical

altitUde
140-170m

ano vinHa
1987 – 2011

solo
Blocos e seixos de xisto  
e xisto rolado. 

castas
Field blend de Touriga 
Franca e Touriga Nacional. 

vinificação
Vindima manual.  
Vinificação em lagar.  
Pisa a pé. Fermentação  
com leveduras indígenas. 

estágio
Estágio em barricas de  
carvalho francês usado de  
500 litros, durante 9 meses.

vv47 
História · terroir · complexidade

O VV47 provém da vinha vertical mais antiga plantada no Douro  
em 1947. A expressão máxima do nosso terroir caracterizado  

pela sua elegância, harmonia e complexidade.

exposição solar
Sudeste

declive 
36–47º

vinHa
Vertical

altitUde
262-292m

ano vinHa
1947

solo
Xisto.

castas
Field blend de Tinta Roriz, 
Tinta Amarela, Tinta 
Barroca, Touriga Nacional, 
Touriga Franca e Sousão.

vinificação
Vindima manual.  
Vinificação em lagar.  
Pisa a pé. Fermentação  
com leveduras indígenas. 

estágio
Estágio em barricas de 
carvalho francês usado, 
durante 12 meses.

reserva 
QUinta · tradição · elegância

Esta é a versão clássica dos vinhos de quinta onde o terroir dá origem  
a vinhos de grande elegância e potencial de envelhecimento.

exposição solar
Sul e Oeste

declive 
22 – 47º

vinHa
Vertical

altitUde
150 – 280m

ano vinHa
1980 – 1987

solo
Micaxisto.

castas
Field Blend de Tinta Roriz,  
Tinta Amarela, Tinta 
Barroca, Touriga Nacional,  
Touriga Franca e Sousão.

vinificação
Vindima manual.  
Vinificação em lagar.  
Pisa a pé. Fermentação  
com leveduras indígenas.

estágio
Estágio em barricas de 
carvalho francês usado, 
durante 12 meses.


