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Os Monólogo 
bio certificados

A&D Wines

Na sub-região de Baião, nos Vinhos Verdes, 
Alexandre Gomes e Dialina Azevedo elaboram 
alguns dos mais sérios brancos daquela zona. Apesar 
de ainda recente, o projeto A&D Wines conhece 
uma matriz muito própria, que se expressa num 
entendimento rigoroso e contextualizado da vinha, 
numa enologia pouco interventiva – sob responsa-
bilidade de Fernando Moura –  e na exploração do 
perfil das diferentes castas.

A gama Monólogo engarrafa parcelas individuais. 
O quinteto de novidades de 2019 – Avesso, Arinto, 
Malvasia Fina, Chardonnay e Sauvignon Blanc – 
surge com selo de produção biológica certificada. 
Afonso Palma Nogueira, brand manager do projeto, 
fez a apresentação numa das sessões da “Prova em 
Simultâneo” que a Revista de Vinhos tem promo-
vido online. O Arinto, o Avesso e o Chardonnay, 
muito em particular, provam que a opção seguida 
merece reconhecimento.

17,5
Monólogo Arinto 
P24 2019
Vinho Verde / Branco / 
A&D Wines
Amarelo limão. Notas 
de maçã, limão e pedra 
molhada. Muito untuoso 
e de acidez assertiva, 
tem volume envolvente 
e nunca perde elegância. 
Termina fino, salgado, 
profundo e a mostrar bom 
alongamento, fazendo jus à 
expressão “mineralidade”. 
Vai perdurar.
Consumo: 2020-2026
8,00 € / 11ºC

17
Monólogo 
Chardonnay 
P706 2019
Regional Minho / Branco 
/ A&D Wines
Amarelo, rebordo dourado. 
Flor de campo e pétala 
de rosa, ameixa branca, 
pera. Bom trabalho com 
as borras. Glicerino, 
tem volume e grande 
untuosidade, embora 
mantenha postura elegante 
de início a fim. Profundo, 
fresco e persistente. Pode 
guardá-lo.
Consumo: 2020-2025
8,00 € / 11ºC

17
Monólogo Avesso 
P67 2019
Vinho Verde / Branco / 
A&D Wines
Amarelo palha. Nariz de 
restolho, ameixa branca, 
alperce, lima, líchia e fumo. 
Untuoso, revela dimensão 
generosa e definida, tem 
corpo delineado e firme. 
Termina longo, levemente 
especiado e salgado. 
Saberá evoluir. 
Consumo: 2020-2026
8,00 € / 11ºC

16,5
Monólogo Malvasia 
Fina P70
Vinho Verde / Branco / 
A&D Wines
Amarelo palha. Ligeiro 
apontamento de flor 
branca, palha seca, maçã 
e nectarina. Bem seco, 
mostra acidez muito 
competente, largura a meio 
palato, precisão e finura 
finais, de matriz granítica. 
Tem apetência para a 
mesa. 
Consumo: 2020-2025
8,00 € / 11ºC

16
Monólogo 
Sauvignon Blanc 
P704 2019
Regional Minho / Branco 
/ A&D Wines
Amarelo palha. Notas 
de gramíneas, limão, 
maçã, raspa de lima, 
espargos e vegetal 
seco. Tenso, boa acidez, 
volume corretamente 
dimensionado e final 
seguro. Uma interpretação 
gastronómica da casta.
Consumo: 2020-2023
8,00 € / 11ºC
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