A Quinta das Arcas é uma empresa verdadeiramente familiar onde a gestão é assumida por Esteves Monteiro e sua
esposa Lisete Oliveira, sendo a direção comercial partilhada pelos filhos, António e Mário Monteiro, responsáveis
pela exportação e mercado interno respetivamente e Diana Monteiro com o enoturismo a seu cargo.

Today, Quinta das Arcas is a truly family company where the management is taken care by Esteves Monteiro and his wife
Lisete Oliveira and the sales management is shared by their sons António Monteiro responsable for export and Mário
Monteiro for the domestic market and Diana Monteiro in charge of the wine tourism.

Family Collection
Os vinhos Quinta das Arcas Family Collection são a gama de
vinhos Premium da empresa. Estes vinhos representam o
culminar de toda a experiência e ao mesmo tempo a abertura
de novos caminhos na forma de interpretar o Vinho Verde.
No geral, estes vinhos são sempre produzidos com uvas
selecionadas e provenientes de parcelas selecionadas.
São vinhos que tiveram algum contacto com a madeira, seja
durante a fermentação ou em estágio. São vinhos complexos
e com potencial de envelhecimento acima da média, mas que
ao mesmo tempo exibem a fruta e a frescura tão típica da
região. Estes vinhos verdes têm carácter forte e personalidade
bem distintas.
Degustar estes vinhos é um prémio à terra, à vinha e ao Homem.
Quinta das Arcas Family Collection are the premium wines
of the company. Are the result of our experience and at the
same time the opening of new paths to understand and interpret
Vinho Verde.
These wines are always produced from selected grapes and
parcels. Are wines that had some contact with oak barrels,
or during fermentation or during aging. Are complex with
great aging potencial, highlighting undertones of fruit and a
freshness so typical in the Region. Vinho Verde wines have
strong character and well distinct personality.
Appreciating these wines an award to the Land, Vineyard
and Man.

O vinho DOC Reserva produzido na Herdade Penedo Gordo é um vinho de características
singulares. Depois de uma poda verde onde deixamos apenas uma parte dos cachos na
videira para a obtenção de uma maior concentração, pode sempre esperar encontrar vinhos
mais concentrados, com uma estrutura bem complexa mas sempre com fruta muito elegante
em primeiro plano e sempre estágio em barricas novas. O vinho tinto estagia cerca de 8 meses
em barricas e o branco 10 meses.
The DOC Reserva produced at the Herdade Penedo Gordo is a wine with unique features. After
a “green harvest”where we leave part of the bunches in the vine in order to get more concentration,
one can always expect to get more concentrated wines with a nice complexity but always with
elegant fruit upfront and always oak aging. The red wine ages for 8 months in new French oak
barrels, white ages for 10 months.

Douro
Desde 1761 (ano de estabelecimento desta denominação), esta região é uma inspiração para todos que acreditam que tudo
é possível.
Contra as dificuldades e desafios colocados pela natureza, o homem sempre foi capaz de fazer vinhos incríveis ainda que
contra todas as probabilidades.
Os vinhos aqui têm um caráter distinto e são o resultado da natureza severa que se sente no Douro.
Este clima continental é moldado pelos solos pobres do xisto e tutelado pelo rio que dá nome à região.
Since 1761 (the year of its established denomination), this region has been an inspiration for everyone who believes everything is
possible.
Against nature’s difficulties and challenges, Man was still capable of doing amazing wines against all the odds.
The wines here have a distinguished charater and are the result of the harsh environment felt in the Douro.
This continental climate is shaped by the poor schist soils and tamed by the river that gives the name to the region.

VINHO DO PORTO
DOURO & PORTO

O Vinho do Porto estabeleceu-se como um dos mais famosos estilos de vinho do mundo.
A sua história, tal como a do Douro, está cheia de carácter, luta, perseverança e sucesso, refletindo-se em vinhos poderosos,
mas aveludados e suaves ainda que complexos e intensos. É uma real representação das pessoas que vivem cá, do Rio e do
Terroir.
Porto Wine established itself as one of the most famous Styles of wine in the world. It’s history, like Douro Valley, is full of character
and fight, perseverance and sucess, reflecting a powerful but velvet and smooth wine yet complex and intense.
It’s a solid representation of the people that live here, of the River and the Terroir.

DOURO & PORTO
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A Norte e a Sul a região do
Douro é delimitada por cotas
entre os 500 e 600 metros de
altitude.
The north and south of the
Douro is bordered by elevation
between and 600 meters high.

Dona Cepa

Dona Cepa é uma homenagem à vinha e à região demarcada
mais antiga de Portugal e do mundo o Douro.

Na Quinta das Arcas, iniciamos este projeto com 3 vinhos

diferentes, que mostram muito bem o que a região é capaz.
Dois vinhos sem madeira, com frutas vibrantes e grande
acidez (tinto e branco) e um Reserva que mostra a

complexidade, estrutura e longevidade que esta região
confere aos vinhos que aqui nascem.

Dona Cepa or (Mrs. Vine stock) it’s a homage to the vine and to
the oldest wine region in Portugal and in the all worlds,
Douro Valley.
We at Quinta das Arcas start this project with 3 different wines
that shows really well what the regions is capable of. Two
unoaked wines with vibrant fruit and great acidity and One
Reserva which shows the complexity, structure and longevity
that this region adds to wines.

Palmira

Palmira é o desejo da Quinta das Arcas de mergulhar
nessa história exuberante e contribuir para um
legado que cresceu durante séculos.

Robusto, singular, intenso e complexo, os vinhos

Palmira Porto Wines apresentam aromas frescos
e ricos em sabor frutado misturado com uma

acidez excelente, destacando a paixão e o vigor
de uma região excecional.

Palmira is this wish of Quinta das Arcas to dive in to
that vivid story and contribute to a legacy that
has grown for centuries. Robust and singulars,
intense and complex acidity, highlighting
the passion and vigour of an outstanding Region.

A região do Douro estense-se
por uma área total de cerca de
250 000 hectares.
The Douro region covers a total
area of nearly 250 000 hectares.

ALENTEJO

PÉT-NAT
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Vinho Pét-Nat (Petillant Naturel) produzido através do método ancestral. Este vinho espumante
termina a fermentação já na garrafa, obtendo assim uma gaseificação natural que naturalmente
protege o vinho.

É um vinho que nos transporta às origens dos vinhos da região e que dá

um prazer especial na harmonização com a gastronomia regional Portuguesa.
Aromaticamente bem vivo com fruta tropical muito jovem com toques de

lima e boca seco e austero. A espuma abunda no copo e apresenta-se com
a turdidez típica das borras finas em suspensão.

Pet-Nat wine (Petillant Naturel) produced throught the ancestral method.
This sparkling wine finishes the fermentation in the bottle, acquiring a
natural gasification that naturally preserves the wines.

This wine takes us back to the origins of the wines in the Vinho Verde region

PÉT-NAT

and also pairs really well with the regional Portuguese gastronomy.
Aromatically is very lively with young tropical fruit aromas, some

lime hints and a finish very dry and austere. The foam fills the glass

when pouring and visually is very cloudy from the fine lees in suspension.

Este vinho é engarrafado durante o processo de
fermentação. Esta fermentação termina em
ambiente fechado na garrafa assim que
termina o açucar disponível para a
fermentação. No final poderá haver
diferenças entre as garrafas.
This wine is bottled during the fermentation
process. This fermentation ends in a sealed
envronment in the bottle as soon as the sugar
that is fuelling the fermentation is all consumed.
In the end, there could be differences between
different bottles.

Como resultado da fermentação,
as borras finas ficam depositadas
na garrafa, dando o seu
contributo para uma prova
aromaticamente mais rica
e com mais estrutura.
As a result of the
fermentation the
fine less stay in
the bottle, giving
its contribute for
a aromatically
richer and
structure
taste.

