


Num lugar onde as vinhas se perdem ao largo do vale do Rio Minho, encontramos
a Adega Rolan. Localizada no concelho fronteiriço de Valença, onde o rio actua

como vínculo de união entre galegos e portugueses, a adega desempenha
a sua atividade na elaboração de vinhos desde o ano 2002. 

A Adega Rolan é mais do que uma adega ou marca de vinhos, é uma forma de ser
e de viver inspirada na personalidade do seu fundador, Víctor Rolán, de origem galega, 
pessoa de carácter amigável, alegre, positivo, inteligente, lutador, visionário, sonhador,

mas acima de tudo nobre e de grande coração. Começou a trabalhar aos 14 anos na apanha
dos meixões no Rio Minho e a partir daí construiu o seu património através da compra

e venda de terrenos e posteriormente na plantação de vinhas. No ano 1995 ficou
apaixonado pelas aldeias da Silva e São Julião em Valença onde acabou por adquirir

a Quinta da Pertigueira local onde está sediada a Adega Rolan.

Victor Rolán



Um lugar
onde as vinhas se
perdem no vale.



A Adega Rolan é uma empresa situada na Região dos Vinhos Verdes especializada 
na produção de vinhos da casta Alvarinho. Conta actualmente com uma capacidade 
produtiva de 150.000 garrafas de vinho branco, onde predominam as castas regionais 
de Alvarinho (90%), Loureiro e Trajadura (9%) e Caínho (1%).

O constante esmero e cuidado leva a Adega Rolan a manter os níveis de qualidade 
elevados, e as condições de higiene são analisadas frequentemente para garantir 
que assim seja.

A Adega Rolan dispõe da tecnologia mais avançada para a elaboração dos seus 
vinhos. 

A ADEGA



A REGIÃO

Valença do 
Minho

Valença do Minho, é uma cidade raiana que se situa a norte de Portugal, fazendo fronteira 
com a cidade de Tuy - Espanha. Valença é uma terra lendária e fortificada, no seu Brasão 
conseguimos visualizar a presença de folhas de videiras e cachos de uvas que remonta às 
suas tradições vinícolas.

A Adega Rolan está situada no Vale do Rio Minho onde encontramos um microclima 
único que nos proporciona vinhos distintos e com características singulares, por um lado 
temos a água que é vida e abundância e por outro as montanhas que nos protegem da frente 
marítima e de climas adversos.



AS VINHAS
A Adega Rolan tem 30 hectares de vinha no vale do Rio Minho. Plantadas num solo 
caracterizado pela composição granítica, as videiras recebem durante o dia uma intensa 
exposição solar. Este elevado nível de sol faz com que as uvas produzidas sejam de muito 
boa qualidade.

As castas plantadas são todas brancas predominando o Alvarinho (90%) seguido pela 
Trajadura o Loureiro e o Cainho com uma percentagem inferior (10% restante).



OS VINHOS



ALVARINHO

VINHO REGIONAL MINHO

100% ALVARINHO

Aspeto límpido e cor citrina com nuances 
aloiradas. Intenso aroma frutado, notas

exóticas e ligeiro floral, encorpado,
persistente e elegante final de boca.

É ideal como aperitivo ou a acompanhar
peixes, marisco, carnes brancas,

aves e queijos.

Clear appearance and citrine color
with auburn hue. Intense fruity aroma,
notes exotic and light floral, full-bodied,

persistent and elegant aftertaste.

It is ideal as an aperitif or to accompany
fish, seafood, white meat, poultry and cheese.

ALVARINHO

VINHO REGIONAL MINHO

100% ALVARINHO
 

Aspeto límpido e cor citrina com nuances 
aloiradas. Intenso aroma frutado em que

se destacam notas cítricas, flor de laranjeira
e pêssego. Vinho guloso, encorpado,
persistente e elegante final de boca.

É ideal como aperitivo ou a acompanhar
peixes, marisco, carnes brancas, cabrito,

cordeiro, aves, queijos e sobremesas.

Clear appearance and citrine color with
auburn hue. Intense fruity aroma in which

stand out citrus notes, orange blossom
and peach. Greedy, full-bodied wine,

persistent and elegant aftertaste.

It is ideal as an aperitif or to accompany
fish, seafood, white meat, kid, lamb,

poultry, cheese and desserts.

COLHEITA SELECIONADA
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FAMILY ESTATE
Vineyards in the Minho River valley



LOUREIRO ESCOLHA

VINHO VERDE

100% LOUREIRO

Aspeto límpido e cor citrina brilhante.
Aroma frutado, notas exóticas de manga

e papaia, delicado e mineral.

É ideal como aperitivo ou a acompanhar
peixes, marisco, carnes brancas,

aves e queijos.

Clear appearance and bright citrine color.
Fruity aroma, exotic mango notes
and papaya, delicate and mineral.

It is ideal as an aperitif or to accompany
fish, seafood, white meat, poultry and cheese.

VINHO VERDE

75% ALVARINHO
25% TRAJADURA E LOUREIRO

 
Cor citrina brilhante. Intenso aroma

frutado com tons de maçã, notas
exóticas, fresco e delicado.

É ideal como aperitivo ou a acompanhar peixes, 
marisco, carnes brancas, aves e queijos.

Clear appearance and citrine color with au-
burn hue. Intense fruity aroma in which
stand out citrus notes, orange blossom
and peach. Greedy, full-bodied wine,

persistent and elegant aftertaste.

It is ideal as an aperitif or to accompany fish, 
seafood, white meat, poultry and cheese.
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SUSTENTABILIDADE
Preocupados desde o minuto zero com o impacto ambiental, a Adega Rolan tenta 
que os seus vinhos sejam produzidos com o mínimo de produtos químicos. 

A Adega Rolan tenta minimizar em todo o momento a intervenção das acções 
mecânicas e a utilização de fitofármacos na produção das suas uvas, tenta reverter 
os efeitos da acção humana e minimizar a utilização de recursos desnecessários na 
sua produção agrícola.

Toda a água utilizada na laboração é proveniente de minas naturais, recursos 
hídricos que possuí nos seus campos em abundância.





WWW.ROLAN.PT

Quinta da Pertigueira, 68 Codeceiro - Silva (Valença)
4930-525 Silva VLN . Portugal

adegarolan@gmail.com


