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A Região Demarcada do Douro, Portugal, 
inicialmente conhecida apenas pela produção de 
Vinho do Porto, é um local de paisagens únicas, 
predominantemente vocacionada para a cultura 
da vinha, em patamares e encostas declivosas com 
diferentes exposições solares.

Com base em trabalhos de investigação dos 
últimos anos, melhorou-se a implantação de 
vinhas através da seleção de castas adequadas 
às características edafo-climáticas da região, 
tendo-se investido na evolução tecnológica das 
adegas, no acompanhamento enólogico rigoroso 

dos processos de vinificação e seleção dos lotes, 
o que resultou num crescente reconhecimento 
internacional da qualidade dos vinhos de mesa 
originários do Douro e num afluxo exponencial 
de turistas.

Nesta região, ilustrada pelos vinhos do Porto e 
Douro, são também produzidos produtos de mesa 
como azeitonas e azeite, num regime de agricultura 
tradicional naturalmente biológica, privilegiando-se 
a qualidade em detrimento da quantidade.
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The Douro Region, initially known only for Port Wine, 
is a place of unique landscapes, primarily focused 
towards wine production in its sun-facing downhill 
mountain-sides.

Based on the latest research, many vineyards were improved 
using grape varieties that would take advantage of the 
weather and soil conditions of the region to originate 
better wines, having an additional investment been made 
in the technological upgrade of wine cellars, as well as 
the supervision of all manufacturing and lot selection 
processes by wine experts, which has culminated in in-

creased international recognition of the Douro originated 
table wines and an exponential increase in tourism for 
the region.

In this realm, whose trademark images are the Porto 
and Douro wines, there is also the production, albeit 
at a smaller scale, of olives and olive oil, in a regime of 
naturally biological traditional agriculture, focusing on 
quality instead of quantity.
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A família Massa é uma família com várias gerações 
ligada à pequena vila de Freixo de Espada à Cinta e à 
agricultura. Em tempos proprietários da maior quinta 
do Douro Superior, a Quinta d’Alva, com mais de 500 
hectares, esta família foi já o maior produtor europeu de 
amêndoa e um dos maiores do mundo. Hoje, em pleno 
Parque Natural do Douro Internacional, onde a paisagem 
é pincelada com olivais, vinhas, e morros que rasgam 
os céus, encontram-se as atuais quintas da família que 
atravessam já várias gerações, Quinta da Matança e Quinta 
d’Alva, assim como uma das fábricas e também a sede 
da nossa empresa: Porttable Produtos Alimentares, Lda.

Das nossas quintas, que partilham ao longo de 2 km 
os seus limites inferiores com o Rio Douro, colhemos 
uma boa parte das matérias primas que originam os 
nossos produtos. A restante, adquirida a produtores 
locais, é criteriosamente selecionada por forma a garantir 
os parâmetros de qualidade que enquanto marca(s) 
estabelecemos.

Queremos, enquanto empresa, ser um orgulhoso marco 
nacional e internacional de uma das mais prestigiosas e 
remotas regiões de Portugal.

The Massa Family is a family with several generations of 
direct connection to the small village of Freixo de Espada a 
Cinta. For more than two hundred years, they’ve been linked 
to agriculture in this region. Back then, owning the biggest 
farm in the Superior Douro, Quinta d’Alva, with more than 
500 hectares, they used to be the largest European almond 
producers. Nowadays, in the heart of the Douro International 
Park, where the landscape is filled with beautiful vineyards, 
olive groves and rocky hills touching the sky, we can find the 
family’s farms Quinta d’Alva and Quinta da Matança, as well 
as one of our factories and the company’s headquarters: 
Porttable Produtos Alimentares, Lda., created in 1999.

The two farms, sharing its’ lower borders with the Douro 
river across more than 2 km, are the crib for most of the 
raw material that give birth to our products. The remaining 
raw materials are purchased from local producers and crite-
riously selected throughout the year to guarantee the quality 
parameters during crop that the brand(s) have established.

As a company, we aim to be proud representants of one of 
the most prestigious and remote regions of Portugal across 
the globe.
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TINTO COLHEITA
COLHEITA RED 

As uvas que dão origem a este vinho provêm de 
vinhas velhas plantadas em solo xistoso a uma 
altitude média de 350 a 400 metros na região 
entre Freixo de Espada à Cinta e Barca dʼAlva, no 
Douro Superior. As uvas que dão origem a este 
vinho provêm de vinhas velhas com exposição a 
Nordeste e a Este. 

The grapes that gave birth to this wine came from a 
‘field blend’ of old vines in terraces along the right side 
of the river at an average height of 350/400 meters 
located between Freixo de Espada à Cinta and Barca 
d’Alva, in the Douro Superior. This wine is created using 
vineyards with different sun exposure, one facing East 
and another facing Northeast

Vindima de colheita manual. Fermentação feita por 
castas e com separação na origem para aprimorar 
o rigor na seleção do blend final que dá origem 
a este vinho. A fermentação ocorre em cubas de 
inox de pequena capacidade, com temperatura 
controlada em torno dos 28ºC. Maceração 
controlada por forma a obter um vinho aromático, 
concentrado e elegante.

Hand harvest. The grapes are fermented by grape 
variety and vineyards in order to make a rigorous 
selection process and have a better blend. Fermen-
tation in stainless steel vats of small capacity, with 
temperatures around 28ºC. Controlled and smooth 
macerations in order to get elegant, concentrated 
and aromatic wines.

O vinho Arribas do Douro Colheita é um vinho 
com o caráter do Douro Superior. Apresenta um 
aroma a frutos vermelhos maduros, especiarias
com um bom volume de boca, o que faz dele um 
vinho gastronómico.

The Colheita Red Arribas do Douro is a wine with the 
Superior Douro character. Aroma of ripe red fruits, 
spices, and stems with good mouth volume, which 
makes it a food wine.

Ano / Year
2018 / Vintage 2018

Denominação DOC Douro / Appellation DOC 

Douro

Uvas / Grapes
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz.

Cubas de inox de pequena capacidade.

In stainless steel vats of small capacity.

Prove este vinho com pratos de carne vermelha.

Try it pairing with red meat and intense dishes.

ORIGEM / ORIGIN VINIFICAÇÃO / VINIFICATION

NOTAS DE PROVA / TASTING NOTESENVELHECIMENTO / AGEING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECS

ACOMPANHAR COM / PAIRING TIPS 

Alcóol / Alcohol
14%

pH 3,77

Acidez Total / Total acidity
4,9 g/dm ³

Açucares totais / Total Sugars
3,9 g/dm ³

Bom volume de boca e elegante.

“Hot red wine, with good mouth volume, very elegant in a gourmet style.” 
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BRANCO COLHEITA
COLHEITA WHITE

As uvas brancas que dão origem a este vinho 
provêm de vinhas de solo xistoso plantadas a 
uma altitude média de 350 metros, com exposição 
Nordeste, entre Freixo de Espada à Cinta e Barca 
dʼAlva.

To create this wine we collect the white grapes in vines 
facing Northeast at an average height of 350 meters 
above sea level, located between Freixo de Espada a 
Cinta and Barca d’Alva. Stony schist oils, allowing us to 
obtain intense minerality on the white wines we produce.

Vindima de colheita manual. A uva é lentamente 
prensada,
seguindo-se uma fermentação à temperatura 
de 16ºC em barricas de carvalho francês com 
“battonage”.

Hand picked harvest. Soft pressure of the whole 
grape. Fermentation at 16ºC in French oak barrels 
with “battonage”.

Fresco, frutado e mineral, um vinho gastronómico 
com claros traços do terroir de Freixo de Espada 
à Cinta 

Crispy and fresh, fruity and mineral, a food wine that 
shows the “Freixo de Espada a Cinta” terroir.

Ano / Year
2018 / Vintage 2018

Denominação DOC Douro / Appellation DOC 

Douro

Uvas / Grapes
Códega do Larinho, Rabigato, Gouveio.

Cubas de Inox.

Stainless steel vats.

Acompanhar com refeições leves de peixe ou 
carnes brancas. 

Perfect for light atlantic fish meals and white meats.

ORIGEM / ORIGIN VINIFICAÇÃO / VINIFICATION

NOTAS DE PROVA / TASTING NOTESENVELHECIMENTO / AGEING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECS

ACOMPANHAR COM / PAIRING TIPS 

Alcóol / Alcohol
13,5%

pH 3,25

Acidez Total / Total acidity
5,8 g/dm ³

Açucares totais / Total Sugars
4,6 g/dm ³

Vinho encorpado, frutado e muito mineral num estilo gourmet

Medium bodied, minerality, elegance and fruit in a gourmet style.
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TINTO SUPERIOR
SUPERIOR RED 

As uvas que dão origem a este vinho provêm de 
vinhas velhas plantadas em solo xistoso a uma 
altitude média de 350 a 400 metros na região 
entre Freixo de Espada à Cinta e Barca dʼAlva, no 
Douro Superior. As uvas que dão origem a este 
vinho provêm de vinhas velhas com exposição a 
Nordeste e a Este.

The grapes that gave birth to this wine came from a 
‘field blend’ of old vines in terraces along the right side 
of the river at an average height of 350/400 meters 
located between Freixo de Espada à Cinta and Barca 
d’Alva, in the Douro Superior.
This wine is created using vineyards with different sun 
exposure, one facing East and another facing Northeast

Vindima de colheita manual. Fermentação feita por 
castas e com separação na origem para aprimorar o 
rigor na seleção do blend final que dá origem a este 
vinho. A fermentação ocorre em cubas de inox de 
pequena capacidade, com temperatura controlada 
em torno dos 28ºC. Maceração controlada por 
forma a obter um vinho aromático, concentrado 
e elegante, num patamar próximo de um Reserva.

 Hand harvest. The grapes are fermented by 
grape variety and vineyards in order to make a 
rigorous selection process and have a better blend. 
Fermentation in stainless steel
vats of small capacity, with temperatures around 
28ºC. Controlled and smooth macerations in order 
to get elegant, concentrated and aromatic wines.

O vinho Arribas do Douro Superior é um vinho com 
o caráter do Douro Superior. Apresenta um aroma 
a frutos vermelhos maduros, especiarias, com notas 
elegantes de baunilha originárias do estágio em 
barrica. Taninos firmes e agradáveis. 

The Superior Red Arribas do Douro is a wine with the 
Superior Douro character. Aroma to ripe red fruits, 
spices, and stems with elegant notes of vanilla caused 
by the ageing in wood.
Firm tannins.

Ano / Year
2017 / Vintage 2017

Denominação DOC Douro / Appellation DOC 

Douro

Uvas / Grapes
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinto 
Cão

6 meses em barricas de Carvalho francês

6 months in French oak barrels

Prove este vinho com pratos de carne ou queijos 
intensos. 

Try it pairing with intense dished of meat or cheese.

ORIGEM / ORIGIN VINIFICAÇÃO / VINIFICATION

NOTAS DE PROVA / TASTING NOTESENVELHECIMENTO / AGEING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECS

ACOMPANHAR COM / PAIRING TIPS 

Alcóol / Alcohol
14%

pH 3,72

Acidez Total / Total acidity
4,9 g/dm ³

Açucares totais / Total Sugars
4,1 g/dm ³

“Aroma intenso e complexo a frutos vermelhos maduros equilibrado pelo estágio de 6 
meses em barrica de carvalho francês”

Complex and intense aroma of blackberry matured fruits balanced by a 6 months ageing 
in French oak barrels
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BRANCO SUPERIOR
SUPERIOR WHITE

As uvas brancas que dão origem a este vinho provêm 
de vinhas de solo xistoso plantadas a uma altitude 
média de 350 metros, com exposição Nordeste, 
entre Freixo de Espada à Cinta e Barca dʼAlva.

To create this wine we collect the white grapes in vines 
facing Northeast at an average height of 350 meters 
above sea level, located between Freixo de Espada a 
Cinta and Barca d’Alva. Stony schist oils, allowing us 
to obtain intense minerality on the
white wines we produce. 

Vindima de colheita manual. A uva é lentamente 
prensada, seguindo-se uma fermentação à 
temperatura de 16ºC em barricas de carvalho 
francês com “battonage”.

Hand picked harvest. Soft pressure of the whole 
grape. Fermentation at 16ºC in French oak barrels 
with “battonage”

Traços bem vincados de mineralidade e citrinos, 
com um leve toque de madeira causado pelo 
envelhecimento em barricas de carvalho francês

Notorious traces of minerality and citric floral hint with 
a light touch of the French oak barrels ageing.

Ano / Year
2018 / Vintage 2018

Denominação DOC Douro / Appellation DOC 

Douro

Uvas / Grapes
Códega do Larinho, Rabigato, Gouveio e Viosinho.

1/3: 6 meses em barricas de Carvalho francês
2/3: Cubas de Inox com “Battonage”

1/3: 6 months in French Oak Barrels
2/3: Stainless steel vats with “battonage”

Refeições leves de peixe.

Perfect for light fish meals.

ORIGEM / ORIGIN VINIFICAÇÃO / VINIFICATION

NOTAS DE PROVA / TASTING NOTESENVELHECIMENTO / AGEING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECS

ACOMPANHAR COM / PAIRING TIPS 

Alcóol / Alcohol
12,5%

pH 3,4

Acidez Total / Total acidity
5,8 g/dm ³

Açucares totais / Total Sugars
3,8 g/dm ³

Notas claras de mineralidade equilibradas com um ligeiro toque provocado pelo enve-
lhecimento em barrica.

Intense traces of minerality balanced with a smooth hint of the French oak barrels ageing.
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TINTO RESERVA
RESERVA RED 

As uvas que dão origem a este vinho provêm de 
vinhas velhas plantadas em solo xistoso a uma 
altitude média de 350 metros na região entre 
Freixo de Espada à Cinta e Barca dʼAlva, no Douro 
Superior. Com exposição a Nordeste, conseguimos 
obter vinhos tintos encorpados de perfil elegante.

The grapes that gave origin to this wine came from a 
‘field blend’ of old vines in terraces along the river at an 
average height of 350 meters located between Freixo 
de Espada à Cinta and Barca d’Alva, in the Douro 
Superior. This vineyard, planted in stony schist soils 
facing northeast allows us to obtain fully bodied and 
elegant red wines. 

Vindima de colheita manual. Fermentação feita por 
castas para aprimorar o rigor na seleção do blend 
final que dá origem a este vinho. A fermentação 
ocorre em cubas de inox de pequena capacidade, 
com temperatura controlada em torno dos 28ºC. 
Maceração controlada por forma a obter um vinho 
aromático e elegante. / Hand harvest.

The grapes are fermented by grape variety in order 
to make a rigorous selection process and have a 
better blend.Fermentation in stainless steel vats 
of small capacity, with temperatures around 28ºC. 
Controlled and smooth macerations in order to get 
elegant and aromatic wines.

O Reserva Tinto Arribas do Douro é um vinho de 
caráter do Douro Superior. Este vinho, um blend 
das uvas Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta 
Roriz, é produzido com uvas de uma altitude média 
de 350 metros. No nosso Reserva Tinto, facilmente 
encontramos o equilíbrio entre o sabor intenso 
de frutos vermelhos e a elegância proveniente do 
envelhecimento em barricas de carvalho francês 
ao longo de 12 meses.

The Reserva Red Arribas do Douro is a wine with the 
Superior Douro character. This wine results from Tou-
riga Nacional, Touriga Franca and Tinta Roriz grapes, 
grown in vineyards at an average altitude of 350 meters. 
In our Reserva Red we feel the balance between the 
flavor intensity of ripe red fruits and elegance given 
by the ageing in french oak barrels during 12 months. 

Ano / Year
2015 / Vintage 2015

Denominação DOC Douro / Appellation DOC 

Douro

Uvas / Grapes
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

12 meses em barricas de Carvalho francês

12 months in French oak barrels

Prove este vinho com pratos de carne ou queijos 
intensos. 

Try it pairing with intense dished of meat or cheese.

ORIGEM / ORIGIN VINIFICAÇÃO / VINIFICATION

NOTAS DE PROVA / TASTING NOTESENVELHECIMENTO / AGEING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECS

ACOMPANHAR COM / PAIRING TIPS 

Alcóol / Alcohol
14,5%

pH 3,72

Acidez Total / Total acidity
4,9 g/dm ³

Açucares totais / Total Sugars
3,8 g/dm ³

“Aroma intenso e complexo a frutos vermelhos maduros equilibrado pelo estágio de 12 
meses em barrica de carvalho francês”

Complex and intense aroma of blackberry matured fruits balanced by a 12 months ageing 
in French oak barrels
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BRANCO RESERVA
RESERVA WHITE

As uvas brancas que dão origem a este vinho 
provêm de vinhas de solo xistoso plantadas a 
uma altitude média de 350 metros, com exposição 
Nordeste, entre Freixo de Espada à Cinta e Barca 
dʼAlva.

To create this wine we collect the white grapes in 
vines facing Northeast at an average height of 350 
meters above sea level, located between Freixo de 
Espada a Cinta and Barca d’Alva. Stony schist oils, 
allowing us to obtain intense minerality on the white 
wines we produce.

Vindima de colheita manual. A uva é lentamente 
prensada, seguindo-se uma fermentação à 
temperatura de 16ºC em barricas de carvalho 
francês com “battonage”. 

Hand picked harvest. Soft pressure of the whole 
grape. Fermentation at 16ºC in French oak barrels 
with “battonage”

Vinho complexo e frutado com um toque perfeito de 
madeira proveniente do envelhecimento ao longo 
de 12 meses em barrica. Enorme mineralidade 
acompanhada por um toque de citrinos.

Intense and complex fruity aroma perfectly balanced 
by the french oak barrel notes with a mineral and 
citric floral hint.

Ano / Year
2017 / Vintage 2017

Denominação DOC Douro / Appellation DOC 

Douro

Uvas / Grapes
Códega do Larinho, Rabigato, Gouveio.

12 meses em barricas de Carvalho francês

12 months in French oak barrels

Ideal para acompanhar refeições de bacalhau, 
porco ou carne de vitela.

Try it pairing dishes of codfish, pork or beef meat.

ORIGEM / ORIGIN VINIFICAÇÃO / VINIFICATION

NOTAS DE PROVA / TASTING NOTESENVELHECIMENTO / AGEING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECS

ACOMPANHAR COM / PAIRING TIPS 

Alcóol / Alcohol
13,5%

pH 3,40

Acidez Total / Total acidity
5,8 g/dm ³

Açucares totais / Total Sugars
4,0 g/dm ³

Aroma floral e complexo em perfeito equilíbrio com o toque de madeira proveniente 
de estágio em barrica ao longo de 12 meses.

Floral and complex aroma perfectly balanced by the 12 months ageing in French Oak Barrels.
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Fotografia / Photography| Lino Silva & Hugo Santos Setembro / September | 2018
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PORTTABLE | PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.
QUINTA DA MATANÇA
FREIXO DE ESPADA À CINTA - 5180-181
PORTUGAL

INFO@ARRIBASDODOURO.COM
SALES@PORTTABLE.PT

WWW.ARRIBASDODOURO.COM
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