
 
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 
VINHO VERDE | GREEN WINE SOALHEIRO PRIMEIRAS VINHAS ALVARINHO 

 
 
 

 
Vinificação:  As uvas, exclusivamente da casta 
Alvarinho, são colhidas manualmente em caixas de 
pequena capacidade e transportadas para a adega 
num curto espaço de tempo. Após a prensagem, o 
mosto obtido decanta durante 48 horas, segue-se a 
fermentação, a temperatura controlada. A 
fermentação ocorre essencialmente em inox (cerca 
de 15% do volume total fermenta em cascos usados 
de carvalho), com manutenção das borras finas até 
início de Maio, mês em que ocorre o 
engarrafamento. Nesta colheita integramos ainda no 
lote Alvarinho com estágio em pipa de carvalho de 
grande dimensão. 
 
 
Notas de Prova: Cor amarela citrina, aroma elegante 
e cheio que cresce no copo, tornando-se cada vez 
mais persistente. O sabor é encorpado, fresco e com 
grande complexidade gustativa. 

 
 
Vai bem com…  Mariscos, peixe grelhado, carne 
branca, queijo curado, carne fumada, bem como 
pratos de cozinha asiática e mediterrânica. 
 
Castas: Alvarinho 
 
Região: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Enologia: António Luís Cerdeira. 

 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
Acidez Total: 6,7 g/L 

 

 

Vinification: The grapes, exclusively from the 

Alvarinho variety, are manually harvested in small 

capacity boxes and transported to the winery in a 

short period of time. After pressing, the must 

obtained decants for 48 hours, followed by 

fermentation at a controlled temperature. 

Fermentation takes place essentially in stainless steel 

(about 15% of the total volume ferments in used oak 

casks), with the fine lees remaining until the 

beginning of May, the month in which bottling takes 

place. In this harvest we still integrate in the lot 

Alvarinho with stage in big oak barrels. 

 

Tasting Notes: Citrine yellow colour, elegant and full 

aroma that grows in the glass, becoming more and 

more persistent. The taste is full-bodied, fresh and 

with great complexity of flavour.. 

 

It goes well with… Seafood, grilled fish, white meat, 

cured cheese, smoked meat, as well as Asian and 

Mediterranean dishes. 

 

Grape Varieties: Alvarinho 
 
Region: Vinhos Verdes, Portugal 
 
Oenology: António Luís Cerdeira. 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 6,7 g/L 
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