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ORIGENS

Berço do que somos e fazemos: 
do rio fizeram-se os montes e as gentes

que respiram esta origem
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O Douro a perder de vista: é 
esta a paisagem, é este o 
enquadramento dos nossos 

vinhos. A Quinta Maria Izabel esten-
de-se por 130 hectares numa das 
zonas mais privilegiadas da região 
duriense. Um ímpeto transformado 
num grande projeto. Uma ideia que 
revela ser, afinal, mais que um sonho 
brasileiro em terras lusas. Seja muito 
bem-vindo a uma ideia transforma-
da num grande projeto.

Seja muito bem-vindo a uma ideia 
transformada num grande projeto.
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A nossa equipa, a nossa família.
Somos uma equipa e somos uma família. O trabalho é árduo, não negamos, 
mas prazeroso. Trabalhamos a vinha de solo a sol com um único objetivo: 
fazer o melhor vinho da região para o Mundo. Gostamos de receber e partil-
har, está convidado a conhecer e fazer parte da nossa casa.

 The Winemakers

Terra cuidada com mãos de coração.
A cada curva, vinhas trabalhadas 

com alma de Douro
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CEO & Mentor Consultor de Enologia

Desafio e emoção Amizade e irreverência
A Quinta Maria Izabel é um investimento do Grupo JCPM, do empresário 
João Carlos Paes Mendonça. Apaixonado pelo Douro e por vinho, a Quinta é 
o resultado da união dessas duas paixões. Para produzir vinhos de qualidade, 
João Carlos conta com a parceria do empresário e irmão Reginaldo. 
Com 80 anos de existência e com raízes no setor de supermercado, o Grupo 
JCPM atua no Brasil fortemente nos segmentos de Shopping Center, Imobili-
ário e de Comunicação.

Como uma criança que vinga, o vinho precisa que o compreen-

dam que o saibam escutar e dele retirar o melhor entendimento. 

Precisa de um bom pai que o deixe ser quem precisa ser.

João Carlos Paes Mendonça Dirk Niepoort
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Consultor de Viticultura
Nuno Magalhães

Cultura vitícola 
Mais de 30 anos a estudar, perceber, analisar e a cata-

logar as vinhas e o vinho, são o bastião mais que bastante 

para sublinhar e firmar esta parceria.

 

Direção Geral & Marketing
Tiago Dias da Silva

Entre a ideia e a ação.
Fazer a ponte e articular todas as ideias e estratégias, 

caminhos e planeamento da Quinta.
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No centro da região do Douro situa-se a Quinta Maria Izabel, encostas de 
xisto no centro da rosa dos ventos, neste área trabalham-se vinhas que tradi-
cionalmente produzem grandes Portos e tintos. Mas também se trabalham 
novas ideias e sedimentam-se novos conceitos. As insígnias Quinta Maria 
Izabel, Maria Izabel e Porto Vintage, representam a consolidação de mais de 
três anos de preparação. Deixe-se seduzir por vinhos encorpados, com bons 
taninos e muito carácter.

 OS NOSsOS VINHOS

Acariciados pelo véu atlântico,
os vinhos inspiram-se a serem maiores.
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DESCRIÇÃO

Elaborado com uvas de vinhas velhas, com mais de 80 anos e vinhas 

novas plantadas nas encostas sobranceiras ao Rio Douro no Cima 

Corgo a altitude mais elevada. Predominam o Viosinho, Rabigato e 

Códega do Larinho nas vinhas novas onde a complexidade e a simbi-

ose não nos permitem identificar as castas nas vinhas velhas.

VINIFICAÇÃO

O ano vitícola de 2015 caracterizou-se como um ano de boa quanti-

dade mas de maior qualidade. Tudo indicava um ano heterogéneo, 

devido a uma primavera seca que se prolongou durante o verão. 

A fase de maturação ocorreu precocemente e permitiu um começo 

de vindima em finais de Agosto. As uvas foram colhidas, depois de 

uma seleção rigorosa na vinha e na adega, foram prensadas lenta-

mente sobre o cacho inteiro, permitindo uma extração controlada. 

Ausência de maceração pelicular, o mosto ficou em repouso durante 

24 horas, seguido de uma fermentação alcoólica lenta em cubas de 

inox (10%) e em barricas novas de carvalho francês de 500 litros (90%), 

durante 6 meses.

NOTAS DE PROVA 

É um vinho onde a fruta, complexidade , elegância e frescura se 

equilibram de uma forma singular, originando um excelente branco 

de 2015. Elaborado para ser consumido jovem, tendo um potencial 

de guarda notório. O Quinta Maria Izabel Branco DOC DOURO 2015 

mostra uma leve cor cítrica e cristalina. O perfil é fresco, notas cítricas 

com aromas vincados a fruta de pomar exaltando aromas a fumo. 

Boca envolvente de traço fresco e mineral, rematam com final de 

boca estruturado e longo.

DESCRIÇÃO

Produzido com uvas provenientes de vinhas próprias, com idades 

compreendidas entre 20 e 35 anos, plantadas em patamares, nas en-

costas sobranceiras ao Rio Douro no Cima Corgo.

Predominam as castas rainhas Touriga Francesa, Touriga Nacional e 

Tinta Roriz, no entanto, este lote contém a influência de Tinto Cão, 

Tinta Amarela e a ancestral Tinta Francisca.

VINIFICAÇÃO

O ano de 2013 ficou registado como sendo um ano mais produtivo e 

mais ensolarado, permitindo que a vindima decorre-se antecipada-

mente no mês de Setembro. Após seleção da uva na vinha, foi efetu-

ada uma segunda escolha na adega. Foi utilizado 30% de desengace 

e 70% de cacho inteiro, o que permitiu extrair de uma forma mais 

suave os compostos de cor e aromas. A sua fermentação alcoólica 

que durou 3 semanas, complementada com a fermentação malolá-

tica, foram realizadas em cubas de inox foi feita durante 3 semanas. 

Posteriormente estagiou 100% em barricas de 400L de Carvalho 

Francês, usadas 1 ano, onde permaneceu durante 10 meses. Findo 

este tempo, foi transferido para cubas de inox durante mais 7 meses.

NOTAS DE PROVA  

É um vinho onde a concentração, fruta, complexidade e elegância, 

se equilibram de uma forma única, característica do ano de 2013. 

Elaborado para ser consumido jovem mas, tendo um grande poten-

cial de envelhecimento.

Vinho de cor rubi profunda com aromas de tabaco, envolvidos 

por notas de frutos do bosque num conjunto típico duriense. 

Na boca, sedutor com alguma rusticidade conferida pelo engaço das 

uvas, aliado a uma mineralidade mais intensa, resultando num perfil 

moderno, longo e fino.

Quinta Maria Izabel
TINTO DOC DOURO 2013 

Quinta Maria Izabel
BRANCO DOC DOURO 2015
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Quinta Maria Izabel
VINTAGE PORT 2012

DESCRIÇÃO

Segue uma linha de criação de vinhos elegantes, equilibrados, com 

grande força e concentração mas, sempre finos e delicados. 

Baixos rendimentos combinados com uma excelente acidez e

coloração, são factores fundamentais para um Vintage perfeito.

VINIFICAÇÃO

O ano de 2012 ficou registado pela falta de chuva na região do 

Douro. Como consequência, o ciclo vegetativo da vinha começou, 

em média, 15 dias mais tarde do que nos anos anteriores. 

Por outro lado, o Inverno de 2012 ficou marcado pelas baixas tem-

peraturas, o que permitiu um crescimento adequado e equilibrado 

da vegetação. O período de maturação foi menos quente do que o 

habitual e as temperaturas frescas permitiram que as uvas apresen-

tassem uma boa acidez total, fator essencial para uma prova fresca e 

equilibrada. A vindima decorreu durante o mês de setembro. Após 

uma seleção na vinha, foi efectuada uma segunda seleção na adega. 

O vinho fermentou totalmente em lagares de granito pelo método 

de pisa a pé de cacho inteiro por um período de cinco dias onde se 

interrompeu a fermentação pela adição de aguardente. 

Parte do lote estagiou em cubas de aço inox e uma segunda partida 

em balseiros de grande capacidade, permanecendo assim durante 

24 meses.

NOTAS DE PROVA

A coloração do Vintage 2012 foi claramente beneficiada pelo Inver-

no rigoroso com uma tonalidade rubi profunda, de grande concen-

tração. Apresenta um nariz voluptuoso com uma fruta excelente,

mas também muitas especiarias, sobressaindo a pimenta. 

No palato, mostra-se fresco, elegante e de grande estrutura, taninos 

finos, grande concentração e com um final muito longo.
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Maria Izabel

BRANCO DOC DOURO 2015

Maria Izabel

TINTO DOC DOURO 2014

DESCRIÇÃO

O ano vitícola de 2015 caracterizou-se como um ano de boa quan-

tidade e de maior qualidade. Tudo indicava um ano heterogéneo, 

devido a uma primavera seca que se prolongou durante o verão, mas 

revelou-se equilibrado. Oriundo de vinhas de várias sub-zonas, tenta-

mos expressar um vinho com um carácter unificador dos vários terroir 

do vale do Douro. Assente nas castas tradicionais, Cerceal, Viosinho, 

Rabigato, códego do Larinho, Arinto e Verdelho. De solos, altitudes 

e orientação diferentes.

VINIFICAÇÃO

A fase de maturação ocorreu precocemente e permitiu um começo 

de vindima em finais de Agosto. As uvas foram colhidas, depois de 

uma selecção rigorosa na vinha e na adega, as uvas foram prensadas 

com o cacho inteiro, a baixa pressão. 80% do mosto fermentou e 

estagiou em cubas de inox e 20% em barricas de carvalho francês 

usadas, permanecendo durante 5 meses.

NOTAS DE PROVA

De cor citrina definida, apresenta um aroma jovem. Tem um bom 

carácter mineral, que lhe confere frescura, juntamente com notas de 

fruto de caroço, citrinos, aroma de pastelaria e  leve fumo. Franco na 

boca, é volumoso e apresentando -se mineral, a acidez natural torna 

o vinho fresco e apelativo. Final médio e frutado.

DESCRIÇÃO

O ano vitícola de 2014 caracterizou-se como um ano de boa quanti-

dade e qualidade. Tudo indicava um ano díficil, devido um inverno 

seco e frio com primavera e verão chuvosos e de temperaturas amenas.

Oriundo de vinhas de várias cotas de altitude diferentes exposições  

assentes na complexidade de vários micro terroir, com predominân-

cia de Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca e Tinta Francisca, 

a colheita revelou-se prometedora.

A fase de maturação ocorreu lentamente e permitiu um começo de 

vindima em meados de  Setembro. As uvas foram vindimadas, com 

uma seleção rigorosa na vinha e outra triagem na adega. Fermenta-

das com recurso a desengaçe parcial (30%), por um período de 15 

dias em temperatura controlada, permitindo a extração controlada 

de compostos de cor e aroma mais frescos, completou a fermen-

tação maloláctia realizada em Novembro em inox. Estagiou cerca de 

6 meses em barricas de carvalho francês, maturação curta na barrica 

afim de proporcionar um vinho mais fresco e complexo.

NOTAS DE PROVA

É um vinho ruby violeta, de média concentração, fruta fresca vermel-

ha em grande plano , complexidade e elegância oriundas do curto 

estagio em carvalho francês, se equilibram por forma a evidênciar um 

caracter Douro, mais apelativo,  descomplicado e informal. 

Elaborado para ser consumido jovem mas com potencial de envel-

hecimento. Boca com textura sedosa, vinoso, taninos polidos, mar-

cam um carater limpo e franco.

 



24 25

Maria Izabel

ROSÉ DOC DOURO 2015

DESCRIÇÃO

Elaborado a partir de  Tinta Roriz e Tinta Francisca dos vinhedos da 

Fonte do Toiro, com orientação noroeste e oeste. 

O ano vitícola de 2015 caracterizou-se como um ano de boa quanti-

dade e de maior qualidade. Tudo indicava um ano heterogéneo, 

devido a uma primavera seca que se prolongou durante o verão.

VINIFICAÇÃO

A fase de maturação ocorreu precocemente e permitiu um começo 

de vindima em finais de Agosto. As uvas foram colhidas, depois de 

uma selecção rigorosa na vinha e na adega, as uvas foram prensadas 

com o cacho inteiro, a baixa pressão. 80% do mosto fermentou e 

estagiou em cubas de inox e 20% em barricas de carvalho francês 

usadas, permanecendo durante 5 meses.

NOTAS DE PROVA

De cor citrina definida, apresenta um aroma jovem. Tem um bom 

carácter mineral, que lhe confere frescura, juntamente com notas de 

fruto de caroço, citrinos, aroma de pastelaria e  leve fumo. Franco na 

boca, é volumoso e apresentando -se mineral, a acidez natural torna 

o vinho fresco e apelativo. Final médio e frutado.
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M.I
BRANCO 2014 Douro D.O.C.

M.I
TINTO 2014 DOURO D.O.C.

VINIFICAÇÃO

A colheita de 2014 foi ligeiramente inferior em produção relativa-

mente a 2013, mas foi altamente compensada pela qualidade. 

Começou no início de Setembro, com o objectivo de se manter os 

altos níveis de acidez, equilíbrio e frescura dos vinhos.

Tal como no ano anterior, o início precoce evitou a sobre maturação 

de algumas vinhas mais expostas e a chuva no final do mês.

As uvas foram colhidas em óptimo estado de maturação, com um 

alto teor de acidez e níveis de açúcar equilibrados.

Após selecção à entrada da adega, as uvas foram 100% desengaça-

das e a fermentação decorreu em cubas de inox com 8 a 15 dias de 

maceração pelicular.

Parte do vinho foi envelhecido em barricas usadas de carvalho fran-

cês durante 12 meses.

NOTAS DE PROVA

Cor vermelha média. Expressivo no aroma, apresenta algumas nuan-

ces florais e de frutos silvestres, dominados por um perfil balsâmico 

fresco. No palato, é elegante com um carácter marcadamente mineral.

De grande equilíbrio e elegância, este vinho apresenta o estilo sim-

ples (descomplicado) que nos propusemos alcançar.

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO

Carnes brancas (peru, frango,..). 

Sugestões vegetarianas: pratos com massa.

VINIFICAÇÃO

O ano vitícola de 2014 caracterizou-se como um ano de menor 

quantidade mas de maior qualidade. Tudo indicava um ano precoce, 

devido à grande quantidade de água acumulada durante o Inverno 

e Primavera. A fase de maturação ocorreu precocemente e permitiu

um começo de vindima em Agosto. Vindimou-se a maioria das parce-

las durante um período de bom tempo que se deu entre o dia 23 de 

Agosto e o dia 21 de Setembro. Provenientes de vinhas situadas em 

altitude na margem direita do rio Douro, as uvas foram transportadas 

durante a noite num camião refrigerado. Depois de uma selecção cri-

teriosa à entrada da adega, as uvas foram prensadas delicadamente 

a uma temperatura baixa, para evitar oxidações e extracção de bor-

ras grossas. Depois de uma decantação natural de aproximadamente 

24 horas, parte do mosto fermentou em barricas de carvalho francês 

e o restante fermentou em cubas de inox durante 8 meses, com as 

suas leveduras indígenas. Foi engarrafado em Maio de 2015.

NOTAS DE PROVA

A colheita de 2014 mostra o carácter fresco e equilibrado do ano 

vitícola. Aroma fresco, delicado e marcadamente mineral. Boas notas 

de fruta fresca, citrinos e alguma fruta exótica. Na boca, envolvente e 

muito elegante, com uma boa acidez, mostra-se fresco e refrescante. 

O final de boca deixa boas notas cítricas e minerais. 

Um branco muito equilibrado, com presença mas sem pesar.

Perfeito para as mais diversas ocasiões.

SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO

Peixes grelhados e assados, pasta com frutos do mar, carnes brancas.
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O Douro é o grande trabalho do Homem na Natureza: milénios de interven-
ção e séculos de construção, moldaram e construíram o Douro lusitano. 
Uma relação de força e carácter manifesta-se no esplendor das vinhas e do 
vinho que produzem.

 TerRoir & Vinhas

A criação milenar — a perfeita sinfonia, 
entre o Homem e a Natureza. 
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A
s vinhas que dobram as curvas do rio, crescem e for-
mam o seu génio desde há 80 anos. As personalidades 
que compõem esta orquestra variam, nas castas bran-

cas, entre o Viosinho, Rabigato, Códega do Larinho e Gewur-
ztraminer todos com quatro anos e a senhora destes socalcos 
Vinhas Velhas com 80 anos. Nas castas tintas o sangue lusi-
tano é quem vence, ressaltam nomes como Touriga Nacional 
a Touriga Franca e a Barroca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta 
Francisca Tinto Cão e Sousão e para rematar Mistura Tinto.
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Lugar da Cruz
Folgosa do Douro
5110-909 Armamar 

quintamariaizabel.pt 


