Vinhos
com familia
A Quinta de Santa Eufémia, fundada em 1894, por
Bernardo Rodrigues de Carvalho, fica localizada na
margem esquerda do rio Douro, a uma altitude de 300
metros, entre Peso da Régua e Pinhão, no coração da
região vinícola demarcada mais antiga do mundo –
O DOURO.
É uma terra de segredos e aromas inconfundíveis, tal
como os 40 hectares de vinha desta Quinta, gerados
por entre socalcos de xisto, dos quais 80% se encontram
mecanizados com as castas Tinta Barroca, Touriga
Francesa, Tinta Rodiz, Touriga Nacional, Tinto Cão,
Tinta Amarela, e 20% em sistema tradicional com as
castas brancas Malvazia Fina, Malvasia Rei, Moscatel
Galego e Cerceal.

Na “Casa de Sta. Eufémia”, do cuidado labor de quem a
trabalha, e da criteriosa selecção que distingue a nossa
qualidade, resulta todo um processo de vinificação próprio,
que dá origem ao sabor e ao aroma que nos distinguem no
mercado.
Partilhar a qualidade é o momento único que pretendemos
celebrar consigo na feitoria deste Vinho de Quinta ímpar
em todo o mundo.

Este é o nosso Orgulho e
o nosso Compromisso.
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Mas o Douro não é só vinha e vinho... São as
gentes, são os viticultores que fizeram a história
e as “Estórias“. José da Silva Viseu de Carvalho
é a terceira geração de uma família - Arrais de
uma administração - ela própria
tradicionalmente criada entre valores ancestrais
como a amizade, a hospitalidade e a palavra do
homem duriense.
Para partilhar e saborear este paraíso, reconstruímos para si a “Casa da Quinta“,
um refúgio do século XIX, que funcionou outroura como celeiro para guardar
alfaias agrícolas, frutos secos e alimentos para animais. Recuperada em 1991,
aqui vivem os donos da Quinta.
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Construída em pedra de xisto e granito divide-se em dois pisos. Possui três
quartos duplos destinados aos hóspedes, sala de convívio comum e uma ampla
sala sde jantar.
Possui uma decoração dominada pelos objectos de família e pelas mobílias
características do ínicio deste século.
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A hospitalidade e a privilegiada situação geográfica proporcionam a quem se
hospede na Casa da Quinta de Santa Eufémia a possibilidade de fazer viagens
de descolberta da região
Quem tiver vontade de aprender como se faz um Vinho do Porto de qualidade,
nada melhor do que participar nas actividades agrícolas do ciclo de produção
do divino produto da região.
Como recordação, pode adquirir um dos vinhos produzidos e engarrafados na
Quinta, ou ainda frutos secos, azeite e compotas da Quinta.
Este é o nosso orgulho e o nosso compromisso.
Comprove-o. Esperemos por si.

