A Quinta das Arcas foi constituída a mais de 40 anos por Esteves Monteiro, no
seguimento de um trabalho iniciado na década anterior de restruturação da
agricultura da família, com um forte enfoque no emparcelamento e implementação
de uma viticultura moderna. Em 1985 fundou a empresa lançando nesta altura
as primeiras garrafas com a marca Arca Nova.
Ao longo deste tempo a empresa deu especial atenção à área produtiva
seguindo desde cedo um caminho de melhoria da qualidade minimizando
o impacto na natureza. Em 2012, e já com cerca de 200 hectares de vinhas
na Região dos Vinhos Verdes, a Quinta das Arcas lança no mercado o seu
primeiro vinho Biológico.
Na viragem do século a empresa expandiu também para outra região
(Alentejo) onde Esteves Monteiro abraçou um novo projecto, agora 400 km
a sul, num microclima muito característico e único para a produção de
grandes vinhos. Atualmente, nos 120 hectares de vinhedos que rodeiam a
adega onde são produzidos alguns dos melhores vinhos da região de Borba,
a Herdade Penedo Gordo é já uma referência nesta região.

Na região do Vinho Verde, na sub-região do Vale de Sousa, a Quinta das Arcas possui
aproximadamente 200 hetares de vinha, divididos em cinco vinhas distintas.
As principais castas presentes nessas vinhas da Quinta das Arcas são o Loureiro,
Arinto, Trajadura, Alvarinho, Verdejo para brancos e Espadeiro, Touriga Nacional
e Vinhão para tintos e Rosés. De referir que as vinhas instaladas nas quintas em Sobrado
encontram-se a altitudes a rondar os 100-150m em solos de xisto, enquanto as restantes
vinhas, à semelhança da região estão em solos graníticos e a altitude a rondar os 300m.

Quinta das Arcas was founded over 40 years by Esteves Monteiro following a deep work

In the Vinho Verde region, in the sub-region of the Vale Sousa, Quinta das Arcas
owns roughly 200 hectares of vineyards divided in five different estates.
The main varieties found on the vineyards of Quinta das Arcas are Loureiro,
Arinto, Trajadura, Alvarinho and Verdejo for the whites and Espadeiro, Touriga
Nacional and Vinhão for the reds and Rosés. We should mention that our vineyards
in Sobrado are in lower altitudes, around 100-150m and all in schist soil, while
the remaining vineyards are, much like the rest of the region in granitic soil at
an altitude of about 300m.

At the turn of the century the company expanded to another region (Alentejo) where Esteves
Monteiro embraced a new project, now 400 km south in a peculiar and unique microclimate
very suitable to the production of great wines. Nowadays in the 120 hectares that surround
the winery, where some of the best wines from the Borba region are produced. Herdade Penedo
Gordo is already a reference in the region.
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.
Quinta das Arcas is now a company with firm foundation to approach a global market
with quality wine.

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.

O Vinho Verde é único no mundo. Um vinho naturalmente leve e
fresco, produzido na Região Demarcada dos Vinhos Verdes no
noroeste de Portugal. Esta região, pela sua composição geológica e
pela sua exposição atlântica, molda vinhos de características ímpares.
As castas utilizadas na sua produção são praticamente todas
autóctones e extremamente bem adaptadas ao meio. Mais de 80% dos
vinhos aqui produzidos são brancos!
Vinho Verde is unique in the world. Its a wine that is naturally light and
fresh, produced in the Demarcated Wine Region of Vinho Verde in the
Nothwest corner of Portugal. This region with its geologic nature, and its
Atlantic exposure shapes the wines with distinguished characteristics.
The varietals used in its production are mainly native from the region and
extremely well adapted to the environment. More than 80% of the wines
produced here are white!

A Quinta das Arcas é hoje uma empresa com as bases bem estabelecidas
para um futuro próspero no mercado global de vinhos de qualidade.

Mário Monteiro, Lisete Oliveira, Esteves Monteiro, Diana Monteiro e António Monteiro

A quinta das arcas cultiva cerca de 200
hectares de vinha 100%% dos quais em
sistema ambiental de produção integrada.

Quinta das arcas has about
200 hectares of vineyard and all
100 in environmentally
responsible ipm mode.

já 25 hectares a produzir os melhores vinhos desta nobre casta, com reconhecimento a nível internacional.

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.

Espumante produzido com uvas de vinha biológica,
através do método clássico, com estágio
de 18 meses em garrafa.

Vinho Pét-Nat (Petillant Naturel) produzido através do método ancestral.

ESPUMANTE

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

Espumante Bruto de Vinho Verde monocasta Arinto.
Este espumante prima pela fruta jovem bem casada com os aromas
fermentativos, a acidez equilibrada é potenciada por uma bolha fina
e muito delicada.
Espumante com certificação biológica.

PÉT-NAT

Sparkling wine produced with grapes from
organic vineyard by the classical method
with 18 months of bottle aging.

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

This sparkling wine is highlighted by the young fruit well blended with the fermentative

the wines.

Sparkling wine with organic certification.

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.

lima de boca seco e austero. A espuma abunda no copo e apresenta-se com

Brut sparkling Vinho Verde wine single grape Arinto.

aromas, the balanced acidity is enhanced by thin and delicate bubbles.

This wine is bottled during the fermentation
process. this fermentation ends in a sealed
environment 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.

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

As a result of the fermentation
the fine less stay in the bottle,
giving its contribute for a
aromatically richer and structured
taste.

A Herdade Penedo Gordo possui 120 hectares de vinha com as principais castas da
região e ainda 25 hectares de olival.
Todos os vinhos aqui produzidos, na sub-região de Borba, são derivados de uvas
produzidas em agricultura de protecção integrada (Proteção das espécies e dos seus
habitats nas vinhas).
The Herdade Penedo Gordo has 120 hectares of vineyards, in Borba sub-region, with
the main grape varieties of the region and also 25 hectares with olive trees. All
the wines produced in the Herdade Penedo Gordo come from grapes grown under
IPM system. These procedures are meant to reduce the use of chemicals in the plants
and to protect the animal species living among the vines.
para a produção de vinhos de qualidade DOC são bastante mais restritas

the north and south of the
douro is bordered by elevation
between 500 and 600 meters high.

the douro region covers a total
area of nearly 250 000 hectares.

de planta livre em modo biológico área de 25 ha.

