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A HISTÓRIA

Preservamos o nosso legado

A Casa do Outeiro que está na génese da Quinta da
Raza, situada em Veade, Celorico de Basto, em plena
região dos vinhos verdes é um imóvel classificado de
interesse público pelo Instituto Português do
Património. A sua história remonta a meados do
século XVIII.

A Quinta da Raza é uma empresa familiar que
atravessou 4 séculos, até aos nossos dias sempre na
família Teixeira Coelho, estando agora nas mãos de
Diogo Teixeira Coelho, a 5ª geração. A paixão e
dedicação pela vinha e pelo vinho têm fermentado
esta paixão e conhecimento ao longo do tempo.

A Quinta da Raza, com cerca de 50
hectares de vinhas, situa-se no Lugar de
Peneireiros, na Sub-Região de Basto
(DOC), em plena Região Demarcada dos
Vinhos Verdes.



A HISTÓRIA
Diogo Teixeira Coelho e família têm uma relação
umbilical e um legado ancestral com a Quinta e
com a Região de Basto onde vive desde sempre.
Após a morte do seu avô - Inácio Xavier de
Barros Teixeira Coelho - em 1987, inicia a sua
atividade como vitivinicultor. O potencial que o
lugar encerra, a sua paixão pela agricultura e pelo
mundo dos vinhos foram algumas das razões
impulsionadoras para o seu empenho com
entusiasmo e extrema dedicação na necessária
reestruturação vitivinícola da exploração agrícola
que passara a administrar.

Tem-se dedicado desde então à produção de
vinhos de excelência, mantendo a mesma paixão
dos seus antepassados por este maravilhoso
mundo e tendo-se apercebido cedo das
características vitivinícolas ímpares da região de
Basto que, de forma tão inovadora e audaz,
conseguiu imprimir no carácter dos vinhos da
Quinta da Raza.
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A REGIÃO

A Quinta da Raza está localizada na sub-região
de Basto. Os Vinhos Portugueses estão divididos
em 14 regiões vitícolas DOC (Denominação de
Origem Controlada).

Uma região para descobrir

A Região dos Vinhos Verdes é uma das maiores e
mais antigas da Europa, estendendo-se por todo
o noroeste do país. Tem cerca de 34 000 hectares
de vinha, correspondentes a 15% da área de
vinha nacional. A norte tem como limite o rio
Minho, que separa Portugal da Galiza (Espanha),
a Sul o rio Douro e as serras Freita, Arada e
Montemuro que a separa do Douro, a Este a zona
montanhosa da Peneda, Gerês, Cabreira e Marão
e a Oeste o Oceano Atlântico.

Demarcada em 1908, a região de Vinhos Verdes,
tem referências históricas que remontam ao
império Romano.



A REGIÃO
As vinhas da Quinta da Raza desenvolvem-se na
sub-região de Basto, em plena região dos Vinhos
Verdes.
O microclima proporcionado pelo rio Tâmega e
pelas montanhas que rodeiam a Quinta da Raza,
a riqueza das nossas castas autóctones e a
nossa experiência e dedicação, resulta em vinhos
com uma personalidade distinta.

Os nossos Vinhos Verdes têm uma identidade
própria, são vinhos elegantes, frescos,
equilibrados e únicos devido à sua herança.

Terroir distinto

A sub-região de Basto possui um terroir único. As
encostas suaves, a riqueza do nosso solo, a
magnífica exposição solar e um microclima
generoso, fazem desta, uma região notável e
genuína. Mas a nossa maior fortuna reside nas
mãos de todos os que tão apaixonadamente se
dedicam à vinha e ao vinho da Quinta da Raza.



PRINCIPAIS CASTAS

Região generosa. Castas apaixonantes.

A geografia e riqueza da nossa região,
oferece-nos uma diversidade de castas
nobres que conferem tipicidade e
singularidade harmoniosa aos vinhos da
nossa região.
Combinamos as nossas castas autóctones
como o Azal, Arinto, Avesso, Vinhão,
Padeiro, Trajadura e Alvarinho entre si em
blends apaixonantes, mas também
deixamos que cada casta nobre expresse o
seu DNA e nos conduza a um conhecimento
mais profundo da sua identidade, em vinhos
monovarietais.

Alvarinho
É uma casta de elevada qualidade. Os
vinhos são de cor intensa com reflexos
cítricos, sabores macios e persistentes e
aromas distintos e delicados, mas
complexos, com um caracter floral
predominante, mas também frutado
(pêssego, banana, limão), amendoado e
caramelizado.



PRINCIPAIS CASTAS

Avesso
Casta nobre de elevada qualidade, muito
vigorosa e muito rústica. Os vinhos são de
cor intensa citrina, palha aberta e reflexos
esverdeados. O aroma é misto, mas
predominantemente frutado (laranja e
pêssego), amendoado e floral, dando
origem a um vinho delicado, subtil e
complexo. O seu sabor também se revela
frutado, ligeiramente acídulo, fresco,
harmonioso, encorpado e persistente.

Arinto
Esta é uma casta nobre muito produtiva. Os
vinhos são de cor citrina, com sabores
frescos e harmoniosos e aromas muito
frutados (pêssego, maçã madura e pera) e
algo florais.



PRINCIPAIS CASTAS

Trajadura
Casta nobre muito comum na Região de
Basto e de elevada qualidade. Os vinhos
têm uma cor citrina e límpida, com sabores
macios e quentes e um aroma intenso, a
frutos de árvore maduros (maçã, pera e
pêssego).

Azal
Outra casta nobre da Região de Basto e de
elevada qualidade. Os vinhos apresentam
uma cor citrina aberta. O sabor e aroma são
claramente frutados (limão e maçã verde)
não excessivamente intensos, finos,
agradáveis, frescos e cítricos, tendo um
travo ligeiramente acídulo.



PRINCIPAIS CASTAS

Vinhão
O Vinhão é outra casta nobre qualitativa e a
única casta regional tintureira. Os vinhos
são de cor intensa, vermelho granada e o
aroma é vinoso e com notas de frutos
silvestres (amora e framboesa). Apresenta
um sabor igualmente vinoso e encorpado.

Padeiro
Esta é uma casta nobre com origem na
Região de Basto, recuperada e renovada
em vinhos rosés com um perfil harmonioso,
saboroso e com notas de frutos silvestres.



Desde 1914

A visão pioneira de Venâncio da Costa
Lima

O fundador desta adega, Venâncio da Costa
Lima, nasceu em 1892 na Quinta do Anjo,
terra de bom queijo, bom pão e bom vinho.
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Quinta da Raza

A Family Estate

since 1769



DICAS

COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.

 Geladeira: 2 a 3 horas.

Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
maior a complexidade, maior a temperatura de
serviço.

TIPOS DE TAÇA

As taças ideais para o consumo de vinhos brancos
e rosés devem considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa, assim, não
devemos usar taças muito grandes, tão pouco
servir quantidades muito grandes de vinho que
facilitem seu aquecimento!

Temperatura Ideal para vinhos de verão
Recomendado uma temperatura de serviço 

de 6ºC a 10ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada, permite mostrar o verdadeiro
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.

Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Raza Branco

Teor Alcoólico: 11,5% vol.

Castas: 50% Arinto, 35% Azal, 15%
Trajadura

Vinificação: Este vinho resulta de
uma rigorosa seleção das nossas
uvas da casta Azal, Arinto e
Trajadura e fruto de uma harmonia
perfeita entre as técnicas modernas
e a tradição

Apreciação: É um vinho de cor
citrina aberta, muito fresco, de
aroma frutado e apelativo, com uma
acidez equilibrada.

Harmonização: É um vinho
excelente para acompanhar
saladas, uma refeição de marisco,
peixe ou pratos leves.

Raza Rosé

Teor Alcoólico: 11% vol.

Castas: Vinhão, Padeiro e Espadeiro

Vinificação: Este vinho resulta de uma
rigorosa seleção das nossas uvas da
casta Padeiro, Espadal e Vinhão fruto
de uma harmonia perfeita entre as
técnicas modernas e a tradição.

Apreciação: É um vinho com aromas a
frutas vermelhas, muito fresco,
resultado das características
intrínsecas das nossas castas nativas.

Harmonização: É um vinho excelente
como aperitivo ou para acompanhar
refeições leves, saladas, marisco e
peixe.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Quinta da Raza Alvarinho

Teor Alcoólico: 12,5% vol.

Castas: 100% Alvarinho

Vinificação: Este vinho resulta de uma
rigorosa seleção das nossas melhores
uvas e fruto de uma harmonia perfeita
entre as técnicas modernas e a tradição

Apreciação: Vinho monovarietal
elegante, de cor citrina e com
fragrância frutada e floral. Apresenta
um final de boca harmonioso e
persistente, com textura e maturidade.

Harmonização: É um vinho ideal para
acompanhar pratos leves, peixe, sushi,
marisco, carnes brancas e queijos.

Dom Diogo Azal

Teor Alcoólico: 12% vol.

Castas: 100% Azal

Vinificação: Este vinho resulta de
uma rigorosa seleção das nossas
melhores uvas da casta Azal e fruto
de uma harmonia perfeita entre as
técnicas modernas e a tradição.

Apreciação: É um vinho distinto de
cor citrina aberta, de aroma frutado,
apelativo e elegante. Apresenta uma
acidez equilibrada que se traduz no
sabor fresco e suave.

Harmonização: É um vinho
excelente para acompanhar
saladas, marisco, peixe ou carnes
de aves.



A DOCWINE é uma jovem importadora de vinhos, localizada no Rio de Janeiro, mas que nasceu em Portugal, país que tem o
mais antigo sistema de região demarcada do mundo, “a do Douro”. Com a expansão para França e Itália surgiram parcerias de
tradição e prestigio, capazes de trazer vinhos agradáveis, de alto valor e excelente custo benefício. Nossa missão é surpreender
nossos clientes com rótulos que transmitam a alma e a qualidade dos vinhos do Velho Mundo!

A Cave D'Or é um charmoso bistrô localizado no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Oferecemos uma grande variedade
de vinhos e bebidas finas de diversos países, além de uma deliciosa delicatessen que surpreende com as mais inesquecíveis
harmonizações. Disponibilizamos cursos, festivais, confrarias, além de eventos fechados para grupos ou empresas, sempre com
a qualidade da Cave D’or.

Elaborado por Cave D’Or Bistrô e Beer Garden  |  Contato: +55 21 98187 8188


