
Vinhos de Favaios
DESDE 2008

FAVAIOS - DOURO - PORTUGAL



It is from our farms located in the Douro demarcated region, where 
magnificent grapes are harvested, from which they are made wines 
of excellence. 
Perfect for keeping up with the good moments of life. 
Unmistakable wines from the Douro, Favaios region. 

É das nossas quintas situadas na Região Demarcada do Douro, 
onde se colhem magníficas uvas, a partir das quais se fazem vinhos 
de excelência. 
Perfeitos para acompanhar os bons momentos da vida.
 Vinhos inconfundíveis do Douro, da região de Favaios. 



Tapada de Favaios
Moscatel 

Alc |Vol. 17.01% | Ph | 3.46 | Acidez Total | 4.50gr/L 
Açúcar| 129gr/L | Baumé | 5.3

Servido simples e frio constitui um excelente vinho para acompanhar 
sobremesas doces. Deve ser servido frio entre 8 e 10ºC. 
Pode também ser servido como um excelente aperitivo.

MARCA | Tapada de Favaios | REGIÃO |  Favaios, Douro 

DESIGN. ORIG. | DOC Moscatel do Douro | SOLO Transição / xistoso |        

 ALTITUDE | entre 450 e 580m | 

CASTA |  Moscatel Galego Branco100%

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

O Tapada de Favaios vinifica-se da forma tradicional, em maceração 
pelicular intensa, de forma a extrair ao máximo os componentes 
aromáticos tão característicos desta variedade de uva. Este contacto 
com as películas prolonga-se por 4 dias até ao momento em que a 
fermentação deve ser interrompida com a adição de aguardente 
vínica. Esta mistura de mosto parcialmente fermentado e aguardente 
passa depois por um processo de envelhecimento de 2 anos 
ganhando equilíbrio e complexidade até ao momento de se fazer o 
lote que poderá ser apreciado pelos consumidores.

NOTAS DE PROVA

Apresenta um aspecto límpido e brilhante de apelativa cor topázio. 
Marcado pelos aromas típicos da casta, rica e aromática. Na prova 
evidenciam-se os aromas da casta, destacando-se notas de laranja 
cristalizada e mel associados a uma excelente acidez e final intenso. 
No sabor é doce e aveludado, lembrando mel,compotas e frutos 
secos.

CONSERVAÇÃO

As garrafas devem ser guardadas de pé pois foram fechadas com 
rolha tipo Bar Top, em local seco e fresco, e evitando luz directa em 
excesso. Este vinho está pronto a ser consumido logo após o 
engarrafamento.

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Bordalesa Prestige

CX de 6 Garrafas

DOURO
PORTUGAL

MOSCATEL DO DOURO

TAPADA 
DEFAVAIOS

5 600235 523302

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO



Veiga L’ouro
Branco 

| Alc |Vol. 12.5% | Ph | 3.40 | Acidez Total | 5.20gr/L 
| Açúcar| 0,6gr/L |

Servido fresco, este vinho constitui uma excelente escolha para 
acompanhar as refeições do dia a dia. Bem como momentos de 
convívio entre amigos 

MARCA | Veiga L’ouro | REGIÃO |  Favaios, Cima Corgo 

SOLO Transição / xistoso |        

 ALTITUDE | entre 500 e 580m | 

CASTA |  Moscatel Galego Branco, Viozinho, Cercial e Rabigato 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

Após o esmagamento as uvas são sujeitas uma ligeira maceração 
pelicular a baixa temperatura. O mosto é fermentado em cuba de 
inox durante 20 dias a uma temperatura de 16 graus. 
Posteriormente á fermentação alcoólica é sujeito a estabilização e 
posterior engarrafamento.

NOTAS DE PROVA

De cor citrino esverdeado, o aroma da casta dominante - 
moscatel galego branco, é complementado com um leve 
aroma de flores brancas.
Apresenta uma boa mineralidade, Intenso e suave de prova.

CONSERVAÇÃO

Em local seco e fresco, e evitando luz directa em excesso. Este vinho 
está pronto a ser consumido logo após o engarrafamento.

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Bordalesa Prestige

CX de 6 Garrafas

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

5 600235 523005



| Alc |Vol. 13% | Ph | 3.65 | Acidez Total | 4.80gr/L 
| Açúcar| 2 gr/L |

Servido fresco, este vinho constitui uma excelente escolha para 
acompanhar as refeições do dia a dia. Bem como momentos de 
convívio entre amigos 

MARCA | Veiga L’ouro | REGIÃO |  Favaios, Cima Corgo 

SOLO Transição / xistoso |        

 ALTITUDE | entre 450 e 580m | CASTA |Mistura de Castas Tintas - 

Touriga Nacional, Tinta Roriz, e Touriga Franca 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

Uvas provenientes de vinhas com mais de 20 anos. 
Fermentam em cuba de inox durante 6 dias a uma temperatura de 
27ºc, passando inicialmente por um período de maceração pelicular 
intenso. Concluídas as fermentações alcoólicas e malolatica, o vinho 
permanece em cuba de inox até o seu engarrafamento e 
comercialização .

NOTAS DE PROVA

De cor rubi intensa. Apresenta um aroma onde se evidenciam os 
frutos vermelhos.
Intenso, macio e com taninos suaves e prolongados, boa estrutura. 

CONSERVAÇÃO

Este vinho está pronto a ser consumido logo após o engarrafamento.
Conservado durante 36 meses com a garrafa deitada e ao abrigo da 
luz direta, e em local seco, com uma HR de mais ou menos 70% e 
uma temperatura constante entre os 10-12º 

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Bordalesa Prestige

CX de 6 Garrafas

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

Veiga L´ouro
Tinto

5 600235 523012



| Alc |Vol. 14.5% | Ph | 3.23 | Acidez Total | 6.62gr/L 
| Açúcar| 0,6gr/L |

Excelente vinho para acompanhar pratos de peixe e carnes brancas.
Também é otimo para harmonizar saladas ricas e queijos de sabor 
intenso.
Deve ser servido fresco de acordo com o acompanhamento.

MARCA | Tapada de Favaios | REGIÃO |  Favaios, Douro 
 DESIGN. ORIG. | DOC  Douro |SOLO Transição / xistoso |        

 ALTITUDE | entre 450 e 580m | 

CASTA |Viosinho, Gouveio e Rabigato

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

Após a chegada das uvas à adega é feita uma seleção manual. O 
esmagamento da uva é delicado, e permanece durante 12 horas em 
maceração pelicular à temperatura de 12ºC. 
O mosto fermenta durante 25 dias em cuba de inox a uma 
temperatura de 16ºC. Terminada a fermentação alcoólica é 
trasfegado para barricas de carvalho francês e americano novas de 
diferentes tipos de tosta e granulometria, onde permanece durante 6 
meses.
Engarrafado após este período fica em estagio durante um ano em 
garrafa. 

NOTAS DE PROVA

De cor citrina amarelada, com notas de panificação e flores brancas, 
acompanhadas de uma boa acidez e toque amanteigado. 
Persistente de prova com uma boa estrutura e volume de boca. 

CONSERVAÇÃO

Este vinho está pronto a ser consumido.
Pode ser conservado em local seco e fresco, evitando luz directa em 
excesso, durante vários anos.

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Garrafa Bourgogne

CX Pack 3 Garrafas

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

5 600235 523326

Tapada de Favaios
Reserva Branco
2017



| Alc |Vol. 14.00% | Ph | 3.65 | Acidez Total | 4.80gr/L 
| Açúcar| 2,6gr/L |

Excelente vinho para acompanhar pratos de carnes, tapas de 
enchidos, queijos de sabor intenso.
Temperatura ideal de consumo 16-18º.

MARCA | Tactus | REGIÃO |  Favaios, Douro 
 DESIGN. ORIG. | DOC  Douro |SOLO xistoso |        

 ALTITUDE | 400m | 

CASTA |Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

Depois de uma criteriosa escolha das castas, estas foram 
desengaçadas e esmagadas.
Fermenta em cubas de inox, onde se procedeu a uma maceração 
pelicular . Durante 6 dias de fermentação a 28ºC foram extraídos os 
aromas e taninos. Após a fermentação alcoólica e malolática, foi 
trasfegado para barricas de carvalho francês onde permaneceu 
durante 6 meses. De seguida foi engarrafado onde estagiou mais 6 
meses antes da sua comercialização. 

NOTAS DE PROVA

De cor violeta fechado, com notas de baunilha, a frutos silvestres e 
compota. Na boca apresenta uma boa estrutura e complexidade, 
com bom volume e taninos persistentes. 

CONSERVAÇÃO

Este vinho está pronto a ser consumido.
Pode ser conservado em local seco e fresco, evitando luz directa em 
excesso, durante vários anos.

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

CX de 6 Garrafas

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

TACTUS
Tinto 2017
DOC 

5 600235 523258



| Alc |Vol. 14% | Ph | 3.31 | Acidez Total | 6.00gr/L 
| Açúcar| 0,7gr/L |

Servido simples e frio constitui um excelente vinho para acompanhar 
bons momentos de convívio e festa. Tanto grelhados  de peixe ou 
carne, como risotos e saladas.
Deve ser servido frio entre 8 e 10ºC. 

MARCA | Tactus | REGIÃO |  Favaios, Douro 
 DESIGN. ORIG. | DOC Moscatel do Douro | SOLO Transição / xistoso |        
 ALTITUDE | entre 450 e 580m | 
CASTA |  Donzelinho, Viosinho, Rabigato

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

As uvas provenientes do planalto de Favaios foram sujeitas a um 
controlo fitossanitário e triagem. 
Após  desengaçamento foram ligeiramente esmagadas e sujeitas a 
maceração a frio durante 24 horas em cuba de inox.
Após a prensagem o mosto foi decantado a 8 graus durante 48 horas 
e 100% fermentado em cuba de inox a 14 graus durante 30 dias. 

NOTAS DE PROVA

Cor – citrino brilhante;
Nariz – aroma tropical, com predominância de notas de maracujá;
Boca – vinho elegante, com bom volume e estrutura, onde dominam 
notas cítricas e minerais, apresenta acidez equilibrada e com uma 
boa persistência.

CONSERVAÇÃO

  Este vinho está pronto a ser consumido logo após o 
engarrafamento.
Pode ser conservado em local seco e fresco, e evitando luz directa 
em excesso.

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Bordalesa Prestige 

CX de 6 garrafas

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

Tactus 2017
Branco

5 600235 523241



| Alc |Vol. 12,5% | Ph | 3.32 | Acidez Total | 5.70gr/L 
| Açúcar| 3,7gr/L |

Servido simples e frio constitui um excelente vinho para acompanhar 
grelhados e mariscos, snacks e tapas. 
Deve ser servido frio entre 8 e 10ºC. 

MARCA | TACTUS | REGIÃO |  Favaios, Douro 
DESIGN. ORIG. | DOC  Douro 
| SOLO Transição / xistoso |        
 ALTITUDE | entre 450 e 580m | 
CASTA |  Touriga Nacional e Vinhas Velhas

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

Resultante de uma seleção das castas em vinhas velhas (30%) e o 
restante sendo Touriga Nacional, após o esmagamento permaneceu 
em contato com as películas durante 6 horas a baixa temperatura. 
Após este período é feita a separação do mosto das partes sólidas, 
onde é posteriormente flutuado e separado novamente dos sólidos 
em suspensão. Seguidamente fermenta a uma temperatura de 15ºC.
Permanece em fermentação durante 30 dias em cuba de inox. Após 
este período é sulfitado e trasfegado para cubas mais pequenas 
onde fica, e é sujeito ao processo de estabilização.
Engarrafado entre o 3 e 4 mês após conclusão da vinificação.

NOTAS DE PROVA

Límpido, de cor leve rosada, este vinho apresenta um aroma fresco e 
delicado a frutos estivais. 
Na prova tem uma acidez equilibrada onde se revela uma explosão 
de fruta , com boa persistência e frescura. 

CONSERVAÇÃO

  Este vinho está pronto a ser consumido logo após o 
engarrafamento.
Pode ser conservado em local seco e fresco, e evitando luz directa 
em excesso.

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

CX de 6 Garrafas

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

Tactus
Rosé

5 600235 523265



| Alc |Vol. 16% | Ph | 3.47 | Acidez Total | 5.28gr/L 
| Açúcar| 115 gr/L |

Fresco (10 - 12ºC) é um excelente aperitivo, simples ou com água 
tónica e limão. Ótimo para acompanhar sobremesas doces e 
frutos secos.

MARCA | Tactus | 
REGIÃO |  Planalto de Favaios, Sub-Região Cima Corgo 
| SOLO  xistoso |        
 ALTITUDE | entre 450 e 580m | 
CASTA |  Moscatel Galego Branco

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

Utilizando a casta Moscatel Galego Branco, a fermentacão com 
maceração pelicular e controle de temperatura, durante 5 dias até 
se atingir a degradação ideal dos açúcares da uva. Foi feita a 
inibição da fermentação alcóolica utilizando aguardente vínica a 
77%. 
Estagiou durante um período de 3 anos. 

NOTAS DE PROVA

Límpido de aspecto, cor ambar. De sabor doce característico à 
casta que lhe deu origem apresenta notas de laranja e alguma 
mineralidade. Fresco e intenso de boca. 

CONSERVAÇÃO

Pode ser consumido de imediato ou guardado durante um longo 
período de tempo. Manter ao abrigo da luz solar e em local seco e 
ventilado com a garrafa em posição vertical. 

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

Bordalesa Prestige
 
Caixa de 6 unidades.

5 600235 523128

Moxus
Licoroso Branco



| Alc |Vol. 18% | Ph | 3.57 | Acidez Total | 3.85gr/L 
| Açúcar| 85 gr/L |

Servido à temperatura ambiente é um ótimo complemento de 
sobremesas, doces e frutos secos. Um bom final de refeição.

MARCA | Tactus | 
Origem | Planalto de Favaios  - Sub região Cima Corgo 
| SOLO  xistoso |        
 ALTITUDE | 550m | 
CASTA | Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz.

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

A fermentacão com maceração pelicular e controle de 
temperatura, durante 6 dias para se atingir a degradação ideal dos 
açúcares da uva. Foi feita a inibição da fermentação alcóolica 
utilizando aguardente vínica a 77%. 
Estagiou durante um período de 5 anos. 

NOTAS DE PROVA

De aspecto límpido, cor tinto aloirado, com aroma intenso este 
revela-se um excelente vinho licoroso para os verdadeiros 
apreciadores de excelentes vinhos. Intenso de boca e prolongado. 

CONSERVAÇÃO

Pode ser consumido de imediato ou guardado durante um longo 
período de tempo. Manter ao abrigo da luz solar e em local seco e 
ventilado com a garrafa em posição vertical. 

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

Moxus
Licoroso Tinto

Caixa de 6 unidades.

5 600235 523135



| Alc |Vol. 16% | Ph | 3.47 | Acidez Total | 4.85gr/L 
| Açúcar| 95 gr/L |

É um excelente aperitivo quando servido fresco. À temperatura 
ambiente é também um ótimo complemento de sobremesas, 
doces e frutos secos.

MARCA | Tactus | 
Origem | Planalto de Favaios  - Sub região Cima Corgo 
| SOLO  xistoso |        
 ALTITUDE | entre 550m | 
CASTA | Mistura de castas brancas com dominância da Malvasia Fina

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

VINIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO

A fermentacão com maceração pelicular e controle de 
temperatura, durante 6 dias para se atingir a degradação ideal dos 
açúcares da uva. Foi feita a inibição da fermentação alcóolica 
utilizando aguardente vínica a 77%. 
Estagiou durante um período de 2 anos. 

NOTAS DE PROVA

Límpido de aspecto, cor dourada. De sabor doce apresenta notas de 
frutos secos e alguma mineralidade. Intenso de boca e prolongado.

CONSERVAÇÃO

Pode ser consumido de imediato ou guardado durante um longo 
período de tempo. Manter ao abrigo da luz solar e em local seco e 
ventilado com a garrafa em posição vertical. 

SUGESTÕES DE CONSUMO

Garrafa  750ml

Vinhos de Favaios

EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

Moxus
Licoroso Branco

Caixa de 6 unidades

5 600235 523135







DOURO - PORTUGAL

Virgem Extra

olive oil



Vinhos de Favaios
DESDE 2008

www.vinhosdefavaios.pt

DOURO - PORTUGAL


