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Tipo de vinho
Contacto Alvarinho é obtido a partir da 
casta nobre Alvarinho exclusivamente 
produzidas na sub-região de Monção e 
Melgaço. A localização desta sub-região 
faculta-lhe um microclima particular 
estando rodeada por um conjunto de 
serras que permitem uma conjugação 
única entre a pluviosidade, a temperatu-
ra e luminosidade necessárias à perfeita 
maturação das uvas. Para a elaboração 
deste vinho são selecionados vinhedos 
próximos do rio, a baixa altitude e com 
solos profundos com elevado teor de 
pedra rolada. O vinho tem complexidade, 
mineralidade e amargor próprio da casta.

Pontos-chave
Uvas colhidas manualmente em caixas 
pequenas e transportadas para a adega 
num curto espaço de tempo. Desengace 
total. Curta maceração pelicular. Clarifica-
ção mediana feito pelo frio. Fermentação 
longa a baixa temperatura: 14-18ºC. 

Notas de prova
Aroma delicado, com nuances florais e 
minerais. Boca untuosa com notas florais. 
Lima, salino e pedra molhada. Termina 
longo e untuoso.  

  (EN)

Type of wine
Contacto Alvarinho is obtained from the 
noble Alvarinho grape variety, grown 
exclusively in the sub-region of Monção 
and Melgaço. The localization of this 
sub-region provides it a particular micro-
climate surrounded by a range of moun-
tains which allows a unique combination 
between precipitation, temperature and 
luminosity required for the perfect mat-
uration of the grapes. For the production 
of this wine vineyards alongside the river 
were selected at a low altitude and with 
deep soils with a high content of pebbles. 
The wine has complexity, minerality and 
the bitterness of Alvarinho. 

Key points
Handpicked grapes into small boxes and 
carried to the winery in a short period 
of time. Total de-stemming. Short skin 
maceration. Medium cold clarification. 
Long fermentation at low temperatures: 
14-18ºC. 

Tasting notes
Delicate nose with floral and mineral hints. 
Full bodied mouth with floral notes. Lime, 
salty and wet stone. Long finish.

Denominação (Denomination)
DOC Vinho Verde 

Alvarinho, Monção e Melgaço

Castas (Varieties) 
100% Alvarinho

Produção (Production) 
230.000 

Garrafas (bottles)

Álcool (Alcohol)
12,5% vol.

pH
 3,33

Acidez Total (Total acidity) 
6,7 g/L 

Tempo aceitável de guarda 
Acceptable storage time 

10 anos (years)
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