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ESCOLHAS DO MÊS • PARA A MESA E PARA A CAVE

UM AVESSO DA NOVA GERAÇÃO
Um vinho branco da sub-região de Baião, nos Vinhos Verdes, que atesta a diversidade e potencial
que as suas castas regionais têm para oferecer. Este é um Avesso da nova geração mas que, no entanto,
guarda a tipicidade e frescura da casta.

A casta Avesso tem vindo a ganhar um
novo protagonismo na região dos Vinhos
Verdes, sendo cada vez mais engarrafada
como monovarietal. É uma casta vigorosa e
produtiva com pouso vincado na sub-região
de Baião. Um dos seus impulsionadores é a
A&D Wines, que tem vindo a trabalhar com
notável assertividade os monocasta regionais, com a gama de vinhos Monólogo.
Esta empresa foi criada por dois engenheiros eletrotécnicos, Alexandre Gomes e
Dialina Azevedo, marido e mulher, cujas iniciais dão o nome à empresa. Primeiro com
a Casa do Arrabalde, depois a Quinta dos
Espinhosos e em último a Quinta de Santa
Teresa, reúnem 45 hectares de vinha.
Os vinhos Monólogo nascem a partir de
parcelas específicas da vinha a quotas entre
180 e 400 metros de altitude e pretendem ser
um reflexo, sobretudo, do ano. O Monólogo
Avesso P67 nasce na Quinta de Santa Teresa,
da parcela P67. Um vinho com carácter e
personalidade, apto para acompanhar peixes grelhados ou mesmo carnes brancas.
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MONÓLOGO AVESSO P67
2017
Vinho Verde / Branco / A(1)
Wines

®7,50€ C) 11°C
Tonalidade amarelo
moderado. Belo nariz,
balanço entre frescura
e madurez. Pera seca,
tangerina, acácia e subtil
grafite. Distinta estrutura
na boca, impõe-se pela
frescura de sabor, seja pela
acidez viva e limonada.
Alastra esse perfil ao
final, bem seco, firme,
revigorante e persistente,
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