
	
	
	
			
	

																													 	
 
 



A AB Valley Wines surge em 2016 
fruto de uma parceria entre António 
Sousa, enólogo da região, e Bernardo 
Lencastre, vigneron na região e um 
perfeito winelover. O prazer de fazer 
vinho e transpor os limites de um 
certo status quo vínico, que impera 
um pouco por toda a região, levou 
estes dois amigos de longa data a 
implementar um projeto que traduz a 
irreverência face a um paradigma e a 
necessidade de transpor os limites da 
experiência, exponenciando o 
conhecimento adquirido, na produção 
e na vinha. Se por um lado, António 
empresta o know-how ao projeto, 
Bernardo empresta a irreverência, o 
desafio constante dos horizontes 
definidos e a experiência na difusão e 
marketing da marca. 
 

The AB Valley Wines arise in 2016, a fruit of a partnership between António Sousa, winemaker in the region, and 
Bernardo Lencastre, vigneron in the region and a perfect wine lover. The pleasure of making wine and transposing the 
boundaries of a certain status quo, that takes a little over the whole region, led these two long-time friends to implement a 
project that translates the irreverence towards a paradigm and the need to transpose the boundaries of experience, by 
exponentially acquired knowledge, in the production and in the vineyard. If on the one hand, Antonio lends the know-how to 
the project, Bernardo lends the irreverence, the constant challenge of the defined horizons and the experience in the 
diffusion and marketing of the brand. 

 
 
 



Desde o início que a nossa ideia é produzir vinhos que expressem o potencial das nossas castas autóctones e do terroir da Sub-
região de Amarante nos Vinhos Verdes. Este terroir é ideal para o desenvolvimento de castas como o Avesso, Arinto e Azal, nas 
castas brancas, e Espadeiro e Vinhão, nas castas tintas, devido ao rico solo calcário e a uma proteção contra a influência do Atlântico. 
O resultado é uma uva mais amadurecida, com boa acidez e um nível de álcool mais elevado, comparativamente ao resto da região. 
Este terroir, juntamente com as castas referidas, possibilita experiências únicas e diversas o que permite a obtenção de vinhos 
diferentes, sendo esse o grande objectivo do projeto. 
 
 

Since the beginning, our idea was to make wines that express the potential of our autochthonous grape varieties 
and the terroir of Vinhos Verdes Sub-
region of Amarante. This terroir is ideal for 
the development of grape varieties such 
as Avesso, Arinto and Azal, in the white 
wine grapes, or Espadeiro and Vinhão, in 
the red wine grapes, because of the rich 
soil and the protection against the 
influence of the Atlantic Sea. The result is 
a more matured grape, a good acidity and 
a higher alcohol level, when compared to 
the rest of the region. This terroir, 
alongside with those grape varieties, allow 
unique and diverse experiments that 
enable different wines which is the aim of 
our project. 



	

GI Minho 
Opção – Alvarinho 2017                                    
 
Casta / Grape Variety 
Alvarinho 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
 
De cor cítrica, este Alvarinho apresenta um aroma muito frutado e 
complexo. Na boca revela estrutura e harmonia. 
 
Citric color, this Alvarinho presents a fruit flavor aroma and complexity. In 
the mouth reveals structure and harmony. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
13% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
7,2 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,5 g/L 
 
pH / pH 
3.47 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 

								 			

					 	



	

DOC Vinho Verde 
Opção – Avesso 2017 
 
Casta / Grape Variety 
Avesso 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
 
De cor cítrica, este Avesso apresenta um aroma frutado e harmonioso. Na 
boca revela corpo e persistência. 
 
Citric color, this Avesso presents a fruit flavor aroma and harmony. In the 
mouth reveals full-bodied and persistence. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
13% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
3,0 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,7 g/L 
 
pH / pH 
3.31 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 

								 	



	

DOC Vinho Verde 
Opção – Azal 2017 
 
Casta / Grape Variety 
Azal 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
 
De cor citrica, este Azal apresenta um aroma floral, elegante e complexo. 
Na boca revela corpo e excelente acidez. 
 
Citric color, this Azal presents a floral flavor aroma, elegancy and 
complexity. In the mouth reveals full-bodied and excellent acidity. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
12,5% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
5,7 g/L 
 
Acidez / Acidity 
5,8 g/L 
 
pH / pH 
3.34 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 

								 	



	

DOC Vinho Verde 
Opção – Arinto 2017 
 
Casta / Grape Variety 
Arinto 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
 
De cor cítrica, este Arinto apresenta um aroma muito frutado e 
mineralidade. Vinho Jovem e fresco ideal para o verão. 
 
Citric color, this Arinto presents a fruit flavor aroma and minerality. Young 
and fresh wine ideal for the summer. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
12,5 % vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
6,4 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,2 g/L 
 
pH / pH 
3.25 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	 	

DOC Vinho Verde 
Opção – Superior 2017 
 
Casta / Grape Variety 
Loureiro & Alvarinho 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
 
De cor cítrica, este Superior apresenta um aroma muito frutado com 
notas florais. É um vinho jovem, fresco e irreverente. 
 
Citric color, this Alvarinho presents a fruit flavor with floral notes. It’s a 
young, fresh and irreverent wine. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
12% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
8,2 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,0 g/L 
 
pH / pH 
3.38 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	

DOC Vinho Verde 
Opção – Rose 2017 
 
Casta / Grape Variety 
Espadeiro & Touriga Nacional 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
 
De cor rosa, este Rose apresenta um aroma de frutas vermelhos 
bastante harmonioso, revelando-se na boca, jovem, fresco e persistente. 
 
Rose color, this Rose presents a harmonious red fruit flavor. This great 
wine reveals its young, fresh and persistent character. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
11,5% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
8,3 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,1 g/L 
 
pH / pH 
3.37 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	

GI Minho 
Opção – Alvarinho Reserve 2016  
 
Casta / Grape Variety 
Alvarinho 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
 
De cor citrica, este Alvarinho apresenta um aroma complexo com notas 
de fruta tropical e tostado. Na boca revela grande estrutura e 
persistência. 
 
Citric color, this Alvarinho presents a complex aroma with notes of tropical 
fruit and toast. In the mouth reveals great structure and persistence. 
 
Servir entre / Serve Between 
9ºC / 11ºC 
 
Álcool / Alcohol 
13% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
4,7 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,6 g/L 
 
pH / pH 
3.22 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	 	
	

DOC Vinho Verde 
Opção – Avesso Reserve 2016 
 
Casta / Grape Variety 
Avesso 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
Envelhecido em barricas de carvalho francês, reflete um aroma vivo e 
complexo, dominado pelo frutado cítrico e seco ao qual se une um 
intenso, mas subtil floral. 
Avesso, aged in French oak barrels, has bold and unique flavors. Full of 
citrus aromas and subtle floral undertones. This great wine reveals its 
strong structure and harmony with a long and persistent finish. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
13% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
7,2 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,5 g/L 
 
pH / pH 
3.47 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	
	

	 	

DOC Vinho Verde 
Opção – Colheita Tardia 2016 
 
Casta / Grape Variety 
Alvarinho 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
Elaborado a partir de Botrytis Fungus, Podridão Nobre, este Colheita 
Tardia apresenta um aroma a compotas e figos maduros. Na boca revela-
se redondo e cheio apresentando uma excelente acidez e vivacidade. 
Made from Botrytis Fungus, Noble Rot, this Late Harvest presents a 
fragrance of jams and ripe figs. In the mouth it reveals round and full 
presenting an excellent acidity and liveliness. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
13% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
66,0 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,7 g/L 
 
pH / pH 
3.29 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	 	

DOC Vinho Verde 
Opção – Sweet Azal 2017 
 
Casta / Grape Variety 
Azal 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
Com fermentação incompleta, este Azal apresenta toda a frescura e 
exuberância da casta, revelando um aroma frutado e uma excelente 
acidez final. Ideal para sobremesas 
With incomplete fermentation, this Azal presents all the freshness and 
exuberance of the varietal, revealing a fruity aroma and an excellent final 
acidity. Ideal for desserts. 
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
9% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
74,7 g/L 
 
Acidez / Acidity 
6,8 g/L 
 
pH / pH 
3.06 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	 	

DOC Vinho Verde 
Opção – White Vinhão 2017 
 
Casta / Grape Variety 
Vinhão 
 
Notas de Prova / Tasting Notes 
Vinho branco produzido a partir da casta Vinhão, apresenta um aroma 
fresco e um perfil jovem revelando na boca uma untuosidade suave e 
notas de frutos vermelhos.  
White wine produced from Vinhão, presents a fresh aroma and a young 
profile revealing in the mouth a smooth greasiness and red fruit 
undertones.  
 
Servir entre / Serve Between 
7ºC / 9ºC 
 
Álcool / Alcohol 
13,5% vol. 
 
Açúcar Residual /Residual Sugar 
1,5 g/L 
 
Acidez / Acidity 
5,3 g/L 
 
pH / pH 
3.52 
  
Região / Region 
Sub-Região de Amarante – Vinhos Verdes 
 
Enólogo / Winemaker 
António Sousa 



	
	

	
	 	

 
 
 
 
 

AB Valley Wines, Lda. 

Trav. De Eirastos, 167 
4600-661 Amarante 

Tel: 255090212 
 
 

Com o apoio de: 

 
 

          
@abvalleywines 

         
www.abwines.pt 

                       
www.facebook.com/ABValleyWines 

          
#abvalleywines 


