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A HISTÓRIA
The History

Considerada uma das mais fantásticas Quintas do
Minho, a Quinta de Curvos possui um historial repleto
de histórias e acontecimentos que a marcaram nos
últimos quatro séculos.

EXCELLENCE BORN
FROM HISTORY
Considered to be one of the most fantastic estates of the
Minho region, the Quinta de Curvos has its own history,
full of stories and happenings that made their mark on
it over the course of the last four centuries.
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A quinta
The Estate

CULTIVAR A PAIXÃO PELOS
VINHOS, HOJE E SEMPRE.
A Quinta de Curvos - Sociedade Agrícola, S.A. é uma
empresa familiar. Foi fundada em 1976, pelos irmãos
Jaime e José Fonseca que, com mais de 25 anos de
vivência em Angola, após o seu regresso a Portugal, em
1974, decidiram abraçar a paixão pelo mundo do vinho,
adquirindo a Quinta de Curvos.

Cultivate the passion for
wine, today and always.
Quinta de Curvos – Sociedade Agrícola, S.A. is a familyowned company, founded in 1976 by two brothers, Jaime
and José Fonseca. After living for more than 25 years in
Angola, they returned to Portugal in 1974 and decided
to embrace their passion for the world of wine with the
purchase of the Quinta de Curvos estate.
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MuiTAS SÃO AS LENDAS
E HISTÓRIAS QUE LHE
ESTÃO NA ORIGEM.
Com mais de quatro séculos de história, muitas são
as lendas e “estórias” que lhe estão na origem, muitas
delas contadas pelos diversos espaços envolventes, desde
o antigo palacete às grutas, passando pelo lago, jardins
e vinhedos.
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Many are the legends
and stories that spring
forth here.
The estate Quinta de Curvos has history going back
more than four centuries with many legends and
estórias (to use the old Portuguese word for “stories”)
that date to its founding, many of them told through the
diverse surroundings, from the old manor house to the
caves, and when passing by the lake, the gardens and
the vineyards.
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Os JArdins
The Gardens

Nos nossos jardins
escondem-se MUITOS ENCANTOS
A Quinta de Curvos parece saída de um conto de fadas.
Desde a gruta rodeada por um amplo lago até aos seus
jardins e vinhedos, é um local que convida a visitar
e explorar os seus diversos recantos.

A garden of many
enchantments
Quinta de Curvos seems to have come straight out of a
fairy tale. From the cave surrounded by a broad lake to
its gardens and vineyards, it is a place inviting one to
visit and explore its many hiding places.
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AS regiões
The Regions

REGIÃO DOS VINHOS VERDES VINHOS VERDES REGION

REGIÃO DOURO DOURO REGION

Vinhos Verdes

VINHOS
VERDES

DOURO

DOURO
PORTO

UMA FLAGRANTE 			
TIPICIDADE E
ORIGINALIDADE.
A actual Região Demarcada dos Vinhos
Verdes estende-se por todo o noroeste do
país, na zona tradicionalmente conhecida
como Entre-Douro-e-Minho.
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A STARTLING CHARACTER
AND ORIGINALITY.
The current Demarcated Region of Vinho
Verde stretches across the northeast of the
country, in the zone traditionally known as
Entre-Douro-e-Minho.

DENSO, COLORIDO
E ENVOLVENTE.
De soberbo clima mediterrânico,
o Vale é um enclave quente e seco,
propício à cultura da vinha, da oliveira, da amendoeira e de frutos.

COIMBRA

DENSE, COLORFUL
AND ENCOMPASSING.
From the imperious Mediterranean climate, the Douro Valley is an
enclave of hot and dry, especially
apt for growing vines, olive trees,
almond trees and fruit.

LISBOA
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OS VINHOS
The Wines

WINE EXCELLENCE
BORN FROM HISTORY
The different types of vinho verde produced at Quinta de
Curvos are marked by a mixture of aromas, resulting in
wines of renowned quality, fruity and balanced. Given
the competitive nature of the wine market, Quinta de
Curvos, as a family business, has a commitment to a
code of values for excellence, tradition and innovation,
never losing sight of respect for the environment and
a genuine passion for wine.
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Os vinhos verdes da Quinta de Curvos caracterizam-se
pela complexidade de aromas, traduzindo-se em vinhos
de qualidade reconhecida, frescos, frutados e equilibrados. Face ao ambiente competitivo no mercado dos vinhos, a Quinta de Curvos, enquanto empresa familiar,
aposta num código de valores de excelência, tradição
e inovação, sem esquecer o respeito pelo meio ambiente
e a paixão genuína pelo vinho.
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curvos
Vinho Verde

SUPERIOR

Alvarinho

AVESSO

LOUREIRO

ROSÉ

vinhão

Resultante da combinação das castas Loureiro, Trajadura e Arinto, apresenta-se com
tons citrinos. O seu aroma é delicado, floral
e com notas de frutos citrinos e tropicais.
É um vinho fresco, com juventude e muito
vivo.

Com tons citrinos e aroma floral delicado,
apresenta notas de frutas maduras e tropicais, na boca é encorpado, com grande
estrutura e complexidade.

De tons citrinos com nuances alouradas, o
seu aroma é composto por notas de frutas
de pomar, ameixa e pêra. Apresenta-se com
caráter, estrutura e persistência na boca.

De cor citrina, apresenta aroma varietal
intenso e notas tropicais. Na boca é jovem,
vivo, guloso e irreverente.

De cor rosa salmão, do aroma ressaltam
notas de frutas vermelhas jovens, amora
e framboesa. Na boca apresenta-se fresco,
aromático e persistente.

With citrus colored tones and delicate floral
scents, with a hint of ripe fruits and tropical
fruits. It is full-bodied on the palate, with
great structure and complexity.

Citrus tones with straw highlights, the nose
is made up of notes of orchard fruits, plum
and pear. Character, structure and a longlasting finish come across in the mouth.

Com tonalidade vermelho granada com
reflexos violáceos, o seu aroma é vinoso
e com notas de frutos do bosque. Na boca
é intenso, estruturado com taninos suaves
e agradável persistência.

The result of blending the grape varieties Loureiro, Trajadura e Arinto, citrus tones emerge.
Its aroma is delicate, floral with notes of
citrus and tropical fruits, bringing about a
crisp wine, full of youth and very alive.
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With citrus tones, intense on the nose with
tropical notes. On the palate it is young,
alive, exuberant and irreverent.

Salmon tones with intensive notes of young
red fruits such as blackberry and raspberry.
This rosé offers a light and fragrant body,
with a refreshing and vibrant finish.

With vibrant red tones of pomegranate
and violet highlights, the nose reveals hints
of wild berries. In the mouth, it is intense,
structured with light tannins and a long,
pleasant finish.
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curvos
Vinho Verde

colheita selecionada
BRANCO

De cor citrina, fruto da combinação das
castas Avesso e Loureiro é um vinho que
apresenta notas de frutas brancas com um
toque de especiarias. Na boca é encorpado,
com grande estrutura e complexidade.
With a lovely citrus color, the result of
blending the grape varieties Avesso and
Loureiro, this wine bears scents of white
fruits with a hint of spices. On the palate,
it is full-bodied with great structure and
complexity.
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curvos
Vinho Verde

RESERVA tinto
VINHÃO

Elaborado a partir de uvas cuidadosamente
selecionadas, de casta Vinhão, este vinho pretende ser algo diferente tendo-se para isso inovado ao nível da vinificação. Apresenta-se com
uma cor intensa, aroma marcado por notas de
frutos vermelhos, com toque de especiarias,
tudo isso balanceado por uma forte estrutura.
Produced with carefully selected grapes of the
Vinhão variety, this wine aims to be different,
trough innovation during the winemaking
process. That´s how it gets its intense color and
the red fruits on the nose with a slight touch of
spices, all balanced out by a strong structure.
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curvos
Vinho Verde

RESERVA
BRANCO

Com tons citrinos e nuances alouradas,
feito a partir de uma criteriosa seleção
de uvas de casta Avesso, este é um vinho
que apresenta um aroma rico e complexo,
sobressaindo o aroma de fruta de pomar
madura perfeitamente harmonizada com
notas abaunilhadas, resultantes da fermentação e estágio em barricas novas de
carvalho francês. Na boca tem grande estrutura, carácter e persistência.
With citrus color, crafted from the finest selection of Avesso variety grapes, this
wine has a rich and complex aroma. Ripe
orchard fruits stands out, coming together
in perfect harmony with just a tinge of vanilla, a result of fermentation and aging in
new French oak barrels. Character, structure and a long-lasting finish come across
in the mouth.
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curvos
Espumante

curvos reserva
espumante bRUTO

De cor amarelo citrino, brilhante, com bolha fina e persistente. Revela-se harmonioso, intensamente frutado,
com notas de frutas de polpa branca, suave citrino e chá
verde. Na boca tem uma frescura assinalável, mantém
o perfil frutado, musse envolvente, deixando um final
prolongado e apelativo.
Bright and lemon in color, with fine, persistent bubbles.
The bouquet shows harmonious yet intense fruitiness,
with notes of white pulp fruits, soft citrus and green tea.
In the mouth, there is remarkable refreshment, keeping
the fruity profile and a thick mousse, while leaving
a long-lasting and beautiful finish.
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curvos
Espumante

curvos

ESPUMANTE de vinho verde
branco BRUTO
De tons citrinos, apresenta um aroma
fresco com notas de frutas maduras. Na
boca revela complexidade e uma mousse
delicada.
Citrus-colored tones with notes of ripe
fruits. Great struture and complexity on
the palate, with a delicate mousse.
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AFECTUS
Vinho Verde

ALVARINHO
De tons citrinos com nuances alouradas e
de aroma floral delicado, com notas de frutas maduras e tropicais. Mineral, encorpado, com grande estrutura e complexidade.
With Citrus tones and blond shades. Delicate floral aroma, along with notes of ripe
and tropical fruits. Mineral and full-bodied
on the palate, with an excellent structure
and complexity.

34

35

AFECTUS
Vinho Verde

Avesso

LOUREIRO

EARLY Harvest

branco

ROSÉ

vinhão

De cor citrina, com reflexos dourados. O
seu aroma é composto por notas de frutas
brancas, ameixa e pêra. Com caráter, estrutura e persistência na boca, traduzindo-se num final encorpado.

De cor citrina, revela-se bastante mineral,
com notas de louro e fruta tropical. Na
boca é fresco, equilibrado, vivo e até irreverente.

Resultante da combinação das primeiras uvas
vindimadas da casta Loureiro e Trajadura, é
um vinho de cor citrina, muito leve, floral com
notas cítricas e tropicais. Na boca é vivo, equilibrado e com alguma doçura.

Fruto da combinação das castas Loureiro, Trajadura e Arinto apresenta-se com tons citrinos.
O seu aroma é floral, com notas de frutos cítricos e tropicais. É um vinho fresco, leve e muito
vivo, que nos presenteia com alguma salinidade.

De tons rosa salmão, apresenta notas de
frutos vermelhos e compota de morango.
Na boca é fresco, aromático e persistente.

De cor vermelho granada, apresenta-se
com um aroma vinoso e notas de frutos
vermelhos, como morango e amora. Na
boca, revela uma equilibrada acidez, com
taninos suaves e agradável persistência.

Resulting from the combination of the first
grapes harvested from the Portuguese grape
varieties Loureiro and Trajadura, this wine
with citrus color is light and with floral and
fruity aroma. In the mouth, it is lively but balanced and showing some sweetness.

Resulting from the combination of the grape
varieties Loureiro, Trajadura e Arinto with
citric tones. On the nose, it is floral with hints
of citrus and tropical fruits. It is a refreshing
wine, light and very alive, with a slight touch
of saltiness from the sea breezes.

Citrus with light golden hues. The nose
brings together fruits like plums and pears.
Character, structure and persistent aftertaste in the mouth, showing a full-bodied
finish.
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With Citrus color, showing a good deal
of minerality combined with notes of bay
leaves and tropical fruits. On the palate,
it is fresh, balanced and with an irreverent touch.

With salmon tones, presents notes of ripe
berries and strawberry jam. In the mouth
it is fresh, aromatic and persistent.

Pomegranate red in color, this is a wine
with a an aroma that bears notes of ripe
berries such as strawberry and blackberry.
A balanced acidity with soft tannins and
a persistent finish.
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AFECTUS
Espumante

AFECTUS

ESPUMANTE BRUTO
Disponível brevemente
Available soon
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AFECTUS
Douro

AFECTUS

DOURO . TINTO
De cor vermelho intenso, com reflexos violáceos. O seu aroma é complexo, composto por
notas de fruta vermelha madura, amora e um
toque de especiarias. Apresenta-se estruturado, macio com taninos longos e suaves.
Intense red tones with violet reflections. Complex aroma with notes of ripe red fruits, blackberry and a touch of spices. With a structured
body, smooth with long soft tannins.
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PROVA CEGA
Douro

PROVA CEGA

PROVA CEGA RESERVA

De um vermelho intenso com reflexos violáceos, complexo, com notas fruta vermelha madura, amora e um toque de especiarias. É um vinho
estruturado, macio com taninos longos e suaves.

Fruto da Seleção dos melhores lotes da colheita
de 2013, nasce este vinho de aroma rico e complexo, em que sobressaem os aromas de fruta
vermelha, perfeitamente casados com notas fumadas e abaunilhadas resultantes do estágio em
barricas de carvalho francês.

TINTO

Intense red tones with violet reflections. Complex aroma with notes of ripe red fruits, blackberry and a hint of spices. It is a wine with a
structured body, smooth and long soft tannins.
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TINTO

Result from a selection of the best lots of 2013 harvest, this wine bears a rich and complex aroma,
most notably of red fruits, perfectly joined with
smoky and vanilla notes from aging in new French
oak barrels. An intense red color wine with violet
reflections with structured body, complexity and
with long soft tannins.

43

WWW.QUINTADECURVOS.PT

QUINTA DE CURVOS - SOCIEDADE AGRÍCOLA, S.A.
Lugar de Cerqueiral . 4740-435 Forjães, Esposende . Portugal
T. +351 253 048 032 . Tm. +351 964 770 088 . geral@quintadecurvos.pt
GPS. 41º36’034’’N 8 º44’23.0’W

