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A HISTÓRIA
A EMPRESA
Criada em 2004 pela vontade comum de diferentes
entidades, a Sociedade Agrícola Garantia das Quintas
dedica-se preferencialmente à elaboração e
comercialização de vários produtos na área da
vitivinicultura.

Fruto de uma grande paixão e dedicação dos seus
membros pelo setor, os produtos elaborados e
representados pela Garantia das Quintas prestigiam a
empresa, fazendo valer o sentido do seu nome: Garantia.

Os atuais e principais sócios, acentuam a índole familiar
que lhe deu origem: António Pinto, Rosa Maria Pinto e a
filha de ambos, Mónica Pinto.

A vasta vinha, com 60 hectares e uvas certificadas em
Produção Integrada e GlobalG.A.P., está situada
maioritariamente em Celorico de Basto.

Esta quinta é também a denominação do principal vinho
integrante do portfólio de produtos, para além da marca
Séquito e da Santa Cristina (esta última lançada em
março 2013).

Os serviços administrativos são descentralizados
relativamente à quinta, situando-se em Leça do Balio.



A HISTÓRIA

A REGIÃO
A Região Demarcada dos Vinhos Verdes é uma
das maiores e mais antigas regiões demarcadas
do mundo.

Situada no Noroeste de Portugal, encerra em si a
experiência acumulada de gerações na arte de
elaborar vinhos distintos.

A região de Basto, pela sua localização dentro da
Região Demarcada, ocupa com mérito próprio,
um lugar de destaque na produção de vinhos
verdes.

A Garantia das Quintas tem localizadas as suas
vinhas nos melhores solos e exposições para a
produção dos seus vinhos que, resultado de um
trabalho minucioso de vinificação, obtém vinhos
harmoniosos, distintos e modernos, capazes de
transmitirem plenos prazeres ao serem
consumidos.



A HISTÓRIA

A ADEGA
Foi construída de raiz, uma adega na Quinta de Santa 
Cristina, em Celorico de Basto, que permite a visita de 
todos os curiosos e interessados.

A produção começa pela escolha criteriosa da uva e 
transporte da mesma em caixas perfuradas de 20 kg.

Para a produção do vinho tinto, recorre-se ao processo 
tradicional de pisa-a-pé em lagar.

Nos restantes vinhos (branco, rosé e espumante) é
utilizado um processo inovador: uma prensagem
suave com prensa pneumática e fermentação com
temperaturas controladas e controlo automático.

É sempre efetuada uma cuidada seleção de lotes.



PRINCIPAIS CASTAS

Arinto

A uva Arinto tem a maturação tardia e produz vinhos
elegantes, com aromas de maçã e limão. Quando
jovem, ela oferece sabor fresco ao vinho.

A Arinto capaz de suportar altas temperaturas e está
presente em várias regiões de Portugal, como Alentejo.
Em Vinho Verde, a Arinto é conhecida como Pedernã.
Essa casta possui uma acidez natural alta e é capaz de
produzir bons espumantes. Azal

A casta Azal Branco é uma casta de qualidade cultivada
na região dos Vinhos Verdes, principalmente nas sub-
regiões de Penafiel, Amarante e Basto.

Os cachos da Azal Branco são de tamanho médio e
constituídos por bagos grandes de disposição
compacta. É uma casta muito produtiva, de maturação
tardia e os seus bagos apresentam uma cor esverdeada
mesmo no final de maturação. Atinge o seu nível de
qualidade plantada em terrenos secos e bem expostos.

Os vinhos que possuem a casta Azal Branco na sua
composição apresentam aromas frutados pouco
intensos.



PRINCIPAIS CASTAS

Loureiro

A casta Loureiro produz vinhos de elevada acidez e com
aromas florais, minerais e frutados muito acentuados.
Além de originar vinhos "monovarietais" (uma só casta)
é frequentemente combinada com as castas Trajadura
e Arinto. Trajadura

É uma variedade de ciclo muito longo, de
abrolhamento precoce e maturação tardia, com cachos
compactos de dimensão mediana, compostos por
bagos verde-amarelados, proporcionando rendimentos
muito elevados. Proporciona aromas discretos a
pêssego, alperce, maçã e pêra madura, assistidos por
agradáveis sensações a flor de laranjeira. Por permitir
um grau alcoólico elevado e uma acidez moderada, é
frequentemente utilizada em lotes, como ferramenta
útil no amaciamento dos vinhos da região. O lote que a
associa com o Alvarinho, da mesma forma que os lotes
que a associam com o Loureiro e Arinto ganharam uma
popularidade crescente.



PRINCIPAIS CASTAS

Espadeiro

A casta Espadeiro é cultivada a região dos vinhos
verdes e produz vinho muito apreciado na região. Pode
adotar outras denominações de acordo com o local
onde é cultivada: Espadão, Espadal, entre outras
designações. Esta casta é muito produtiva e apresenta
cachos de grande dimensão, compactos e constituídos
por bagos médios e uniformes. Os vinhos produzidos
com esta casta são acídulos e de cor rosada clara ou
rubi muito aberta (quando submetidos ao processo de
curtimenta prolongada). Algumas adegas produzem
vinho rosê a partir da casta Espadeiro.

Vinhão

É a cor que singulariza e diferencia o Vinhão, de cachos
de tamanho médio com bagos médios e uniformes de
cor negro-azulada, produzindo vinhos pretos, escuros e
opacos, fechados e quase impenetráveis à luz. Foram
estas características tão peculiares que a tornaram tão
apetecível no Douro, graças à necessidade de extrair
rapidamente a cor para o Vinho do Porto. É a casta
tinta mais cultivada na região do Vinho Verde,
oferecendo vinhos rústicos, de acidez muito elevada,
notórios pela acidez inquieta.



Desde 1914

A visão pioneira de Venâncio da Costa
Lima

O fundador desta adega, Venâncio da Costa
Lima, nasceu em 1892 na Quinta do Anjo,
terra de bom queijo, bom pão e bom vinho.



Quinta de Santa Cristina



Quinta de Santa Cristina

Vinho Verde & 
Enoturismo



DICAS

COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.

 Geladeira: 2 a 3 horas.

Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
maior a complexidade, maior a temperatura de
serviço.

TIPOS DE TAÇA

As taças ideais para o consumo de vinhos brancos
e rosés devem considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa, assim, não
devemos usar taças muito grandes, tão pouco
servir quantidades muito grandes de vinho que
facilitem seu aquecimento!

Temperatura Ideal para vinhos de verão
Recomendado uma temperatura de serviço 

de 6ºC a 10ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada, permite mostrar o verdadeiro
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.

Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Santa Cristina Branco

Teor Alcoólico: 11% vol.

Castas: Azal, Trajadura, Arinto e
Loureiro

Vinificação: Vinho branco produzido
a partir das melhores castas da
Região Demarcada dos Vinhos
Verdes.

Apreciação: De caráter frutado, leve
e fresco, de cor citrina e bastante
equilibrado.

Harmonização: Acompanha bem
todo o tipo de entrada, peixe e
carnes brancas.

Santa Cristina Rosé

Teor Alcoólico: 11% vol.

Castas: Vinhão e Espadeiro

Vinificação: Vinho rosé elaborado a
partir de uma seleção adequada das
melhores uvas.

Apreciação: Aroma jovem e fresco,
com notas de frutos vermelhos. Na
boca é equilibrado e macio.

Harmonização: Acompanha bem
todo o tipo de entradas, saladas,
pratos leves de peixe e carnes
brancas.



CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES

Quinta de Santa Cristina
Branco Reserva

Teor Alcoólico: 14% vol.

Castas: Recomendadas

Vinificação: Vinho branco produzido
a partir das melhores castas da
Região Demarcada dos Vinhos
Verdes.

Apreciação: De caráter frutado, leve
e fresco, de cor citrina e bastante
equilibrado.

Harmonização: Acompanha bem
pratos elaborados, todo o tipo de
peixes, carnes brancas, caça ou
outras pouco condimentadas.

Quinta de Santa Cristina
Grande Escolha Branco

Teor Alcoólico: 12,5% vol.

Castas: Azal, Trajadura, Arinto e
Loureiro

Vinificação: Vinho branco, vinificado
a partir de uma seleção cuidada das
melhores castas recomendadas na
Região Demarcada dos Vinhos
Verdes, fermentou a temperaturas
controladas, de forma a enaltecer e
revelar todo o aroma das castas
utilizadas.

Apreciação: Revela todo o aroma
das castas utilizadas. Na boca
revela bom equilíbrio, macio, com
um final de boca suave e muito
agradável.

Harmonização: Acompanha bem
entradas, peixe, bacalhau e carnes
brancas.



Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Quinta de Santa Cristina, uma empresa,
reconhecida internacionalmente e produz vinhos do Minho com tradição e tecnologia inovadora. Conheça nossos produtos e
surpreenda-se!

A DOCWINE é uma jovem importadora de vinhos, localizada no Rio de Janeiro, mas que nasceu em Portugal, país que tem o
mais antigo sistema de região demarcada do mundo, “a do Douro”. Com a expansão para França e Itália surgiram parcerias de
tradição e prestigio, capazes de trazer vinhos agradáveis, de alto valor e excelente custo benefício. Nossa missão é surpreender
nossos clientes com rótulos que transmitam a alma e a qualidade dos vinhos do Velho Mundo!

A Cave D'Or é um charmoso bistrô localizado no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Oferecemos uma grande variedade
de vinhos e bebidas finas de diversos países, além de uma deliciosa delicatessen que surpreende com as mais inesquecíveis
harmonizações. Disponibilizamos cursos, festivais, confrarias, além de eventos fechados para grupos ou empresas, sempre com
a qualidade da Cave D’or.

Elaborado por Cave D’Or Bistrô e Beer Garden  |  Contato: +55 21 98187 8188


