Em todas as vinhas empenhamos um espírito de
intervenção mínima, cuidando-as com métodos
sustentáveis e integrados, de forma a potenciar
as condições para que elas nos dêem as melhores
uvas. Na adega investimos em equipamentos e
sistemas de controlo adequados que, usados de
forma sensata, na aplicação de conhecimentos e
experimentação, são importantes ferramentas de
valorização da autenticidade e personalidade dos
nossos vinhos
Na Quinta de Santa Teresa, é com gosto e
satisfação que vemos os nossos vinhos partir
da adega para variadíssimos destinos, mercados
mais ou menos distantes, onde, esperamos,
irão encontrar clientes e amigos a quem
proporcionem tanto prazer a beber, como o que
nós temos em o produzir.

A&D WINES

A nossa missão é produzir vinhos de qualidade,
que bem exprimam a nossa terra, Baião, assim
como as castas e o terroir das nossas vinhas,
que se distribuem por três propriedades.

CRONOLOGIA

1991

2015

2018

Constituição da A&D Wines
Aquisição da Quinta dos Espinhosos
com 7 ha de vinha

2016

2019

Lançamento das marcas Monólogo
e Singular

Lançamento dos primeiros vinhos
certificados biológicos

2007

2017

Abertura do Enoturismo
na Quinta de Santa Teresa

Plantio de 5 ha de nova vinha
na Casa do Arrabalde

2005

Primeira colheita do Casa do Arrabalde
chega ao mercado.

2009

Primeira colheita do Espinhosos
chega ao mercado

Aquisição da Quinta de Santa Teresa,
propriedade com 66 ha dos quais
33 ha de vinha

Distribuidora Decante assume
a distribuição do portefólio
da A&D Wines para Portugal

A&D Wines distinguida com o prémio
‘Produtor Revelação 2017’ pela Revista
Vinho Grandes Escolhas

SUSTENTABILIDADE

A preservação do ecossistema, solo, água,
biodiversidade e intervenção do homem,
são fatores prioritários quando o objetivo é
produzir vinhos autênticos e que expressem
seu terroir. A A&D Wines apoia as comunidades
locais, recrutando no seu seio e formando os
colaboradores nos princípios de valorização do
que é autêntico e original na nossa terra.
Incentivamos os processos regenerativos
do solo, reincorporando subprodutos da
vinha devidamente compostados (películas,
folhas, material de poda) e promovendo o
desenvolvimento de plantas de cobertura do
solo, as quais contribuem para a fixação dos
nutrientes no mesmo.
Não recorremos a produtos de síntese
ou herbicidas, mantendo uma atitude
preventiva relativamente à saúde das vinhas,
nomeadamente através do desenvolvimento
de fauna e flora que previnam ou mitiguem a
expansão de doenças.
Preocupamo-nos com a preservação dos
recursos hídricos. Uma cobertura vegetal
devidamente controlada contribui para a
preservação dos teores de água adequados no
solo. A água é vista como um ativo precioso, o
seu uso gerido de forma criteriosa.
Durante o repouso vegetativo, promovemos a
pastagem na vinha, controlando o crescimento
da cobertura vegetal do solo e contribuindo para
a adubação natural do mesmo.

INTERVENÇÃO
HUMANA

GESTÃO
DO SOLO

GESTÃO
DE PRAGAS

RECURSOS
HÍDRICOS

PASTAGEM
NA VINHA

PRODUTOS
VEGAN-FRIENDLY

LOCALIZAÇÃO

Localizadas na sub-região de Baião, as propriedades
Casa do Arrabalde, Quinta dos Espinhosos e Quinta
de Santa Teresa são compostas por parcelas de
vinha de produção baixa a moderada, em solo
predominantemente granítico, totalizando entre si
45 ha de vinhas.

EUROPA

PORTUGAL

VINHO VERDE

BAIÃO

A herança cultural dos vinhos do Velho Mundo é
uma prova firme do sucesso de práticas enológicas
já estabelecidas bem como da utilização de novas
técnicas que têm resultado na criação de vinhos de
grande carácter. Tradição e terroir são os pilares de
onde provêm os vinhos do Velho Mundo.

Um dos mais antigos países produtores de vinho
do mundo, Portugal tem como principal fator
diferenciador uma enorme diversidade, quer ao nível
das diferentes regiões vitivinícolas quer ao nível das
diferentes castas utilizadas para a produção de vinhos.

A região dos Vinhos Verdes divide-se em nove subregiões localizadas no Minho, província no noroeste
de Portugal. É uma região com limite a oeste na orla
costeira, portanto geográficamente bem localizada
para a produção de vinhos brancos. O vinho aqui
produzido é naturalmente leve e fresco e diferente de
todos os restantes vinhos do mundo.

Sub região dos Vinhos Verdes localizada na transição
entre o Douro e a região dos Vinhos Verdes, Os
vinhos aqui produzidos são complexos, aromáticos
e têm uma boa evolução ao longo dos anos. Avesso
é a casta mais característica e diferenciadora desta
sub região.

CASA DO
ARRABALDE
A Casa do Arrabalde, onde tudo começou,
é propriedade da família há seis gerações.
As vinhas, expostas aos contrafortes do Marão
e implementadas a uma quota de 490m,
têm uma maturação mais lenta e tardia,
resultando em vinhos de assinalável frescura
e expressão aromática.

Área total
de vinha
cultivada
5 hectares

Altitude média
490m

Agricultura
Biológica
Solo
Granítico

Castas
Arinto
Avesso
Alvarinho

QUINTA DOS
ESPINHOSOS
As vinhas da Quinta dos Espinhosos, situadas
a uma quota de 470m e protegidas por uma área
florestal circundante, têm vindo a evidenciar
a sua apetência para produção de Avesso e
Chardonnay de elevada qualidade.

Altitude média
450m

Área total
de vinha cultivada
7 hectares

Solo
Granítico
Castas
Avesso
Chardonnay
Sauvignon Blanc

Agricultura
Biológica
Altitude média
200m

QUINTA
DE SANTA
TERESA
A Quinta de Santa Teresa localiza-se no limite entre a
região dos Vinhos Verdes e a região do Douro.
As vinhas, situam-se entre os 150m e 340m de
altitude, sendo que a rebentação se dá bastante
cedo. Aqui encontramos a localização de excelência
do Avesso, casta com acidez notável e que goza
da oportunidade de um amadurecimento completo,
permitindo revelar nos vinhos monocasta o seu
grande potencial de envelhecimento.

Solo
Granítico

Agricultura
Biológica

Castas tintas
Touriga Nacional
Vinhão

Área total
de vinha
cultivada
33 hectares

Castas brancas
Arinto
Avesso
Alvarinho
Malvasia Fina

ENOTURISMO

Esta propriedade rapidamente nos conquistou
pela sua localização, com excelentes condições
para a atividade viti-vinícola, assim como pela
diversidade de espaços exteriores, edíficios
e paisagens. Sobreviviam-lhe, na altura, uma
adega esquecida, uma bela casa de arquitetura
típica portuguesa, vinhas velhas (algumas das
quais plantadas no século XIX) e ainda vários
espaços de grande harmonia estética, cantos
e recantos cujas memórias remontam a outros
tempos: jardins, pequenos lagos, bosques,
estatuetas e outros espaços de convívio.

ENOTURISMO

Atualmente, todo este espaço está recuperado,
fiel às suas origens, com as vinhas bem tratadas
ou replantadas. Além da atividade viti-vinícola,
a Quinta de Santa Teresa está também
consagrada ao enoturismo, tendo sido contruída
uma sala de provas com vistas panorâmicas
junto à piscina da propriedade, onde os nossos
visitantes e amigos podem desfrutar das
paisagens e dos vinhos em simultâneo.
O melhor sítio para provar, compreender os
nossos vinhos e terroir é sem dúvida o local onde
eles nascem e são produzidos.
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Alexandre Gomes
Proprietário

QUINTA DOS
ESPINHOSOS

Denominação
Vinho Verde DOC

Denominação
Regional Minho

Altitude
490 metros

Altitude
450 metros

Viticultura
Em conversão para biológica

Viticultura
Biológica

Castas
Avesso, Alvarinho e Arinto

Castas
Avesso e Chardonnay

VOL. 12,5%

VOL. 12.5%

Notas Feito a partir destas
três castas regionais, o
Casa do Arrabalde provém
de vinhas de altitude e
solos graníticos, resultando
num vinho de particular
expressão aromática
e grande frescura.

Notas Chardonnay une‑se
ao Avesso no Quinta dos
Espinhosos, um vinho
branco muito completo que
entreliga a acidez do Avesso
com o caráter volumoso
e redondo da casta francesa.

PORTEFÓLIO BRANCOS DE QUINTA

CASA DO
ARRABALDE

MONÓLOGO
ARINTO P24

MONÓLOGO
MALVASIA FINA P70

MONÓLOGO
CHARDONNAY P706

Denominação
Vinho Verde DOC

Denominação
Vinho Verde DOC

Denominação
Vinho Verde DOC

Denominação
Regional Minho

Altitude
460 metros

Altitude
320 metros

Altitude
280 metros

Altitude
450 metros

Viticultura
Biológica

Viticultura
Biológica

Viticultura
Biológica

Viticultura
Biológica

Castas
Avesso

Castas
Arinto

Castas
Malvasia Fina

Castas
Chardonnay

VOL. 13%

VOL. 13%

VOL. 13%

VOL. 13%

Notas O Monólogo Avesso
é um vinho monocasta
produzido a partir da parcela
67. Este vinho pretende
transmitir o melhor da casta
nativa de Baião, revelando
o seu caráter fino, acidez
vibrante e bom potencial
de guarda.

Notas O Monólogo Arinto,
produzido com uvas da
parcela P24, é um vinho
com boa estrutura e
profundidade, às quais se
juntam a acidez e precisão
típicas desta casta.

Notas O Monólogo Malvasia
Fina, único monocasta
desta casta nos Vinhos
Verdes, é um vinho de
textura redonda e macia,
que se mostra delicado e
com boa concentração.

Notas O Monólogo
Chardonnay é um vinho
elegante, que apresenta
boa estrutura, frescura
e boa concentração
de fruta no palato.

MONÓLOGO
SAUVIGNON BLANC
P704
Denominação
Regional Minho
Altitude
450 metros
Viticultura
Biológica
Castas
Sauvignon Blanc
VOL. 13%
Notas O Monólogo
Sauvignon Blanc é um vinho
fino e requintado, com
particular complexidade
aromática e suave no palato.

PORTEFÓLIO MONÓLOGO

MONÓLOGO
AVESSO P67

SINGULAR
Denominação
Vinho Verde DOC

PORTEFÓLIO SINGULAR

Altitude
200 metros
Viticultura
Biológica
Castas
Seleção do enólogo
VOL. 13%
Notas O Singular é um vinho
produzido a partir de várias
castas e vinhas, incluíndo
as vinhas mais velhas da
Quinta de Santa Teresa. É
um vinho encorpardo, com
grande complexidade e
alcance no volume de boca.

Quinta de Santa Teresa
Rua de Arufe, nº530
4640-342 Loivos da Ribeira
Baião. Portugal
T +351 229 419 378/9
F +351 229 489 610
E info@andwines.pt
W andwines.pt

