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Tipo de vinho
Vinhão Anselmo Mendes é obtido a 
partir da típica casta Vinhão produzida 
em Ponte da Barca na sub-região do 
Lima com solos graníticos, profundos e 
pobres em matéria orgânica. As vinhas 
são em meia encosta com exposição a sul 
e influência marcadamente Atlântica. A 
vindima tem lugar em Outubro por forma 
a garantir uma total e perfeita maturação 
das uvas garantindo em simultâneo a 
preservação da sua acidez particular. 
 Estas características vão assim acentuar 
a frescura e intensidade aromática desta 
casta.

Pontos-chave
Uvas colhidas manualmente em caixas 
pequenas e transportadas para a adega 
num curto espaço de tempo. Desengace 
total .  Curta maceração pel icular. 
Clarificação a frio 48h-72h. Fermentação 
longa a baixa temperatura: 14-18°C.
 
Notas de prova
Cor violácea carregada. Aromas a frutos 
silvestres e vermelhos, particularmente 
ameixa e cereja. Acidez bem vincada 
mas redonda com taninos presentes mas 
macios e bem integrados.  

(EN)

Type of wine
Vinhão Anselmo Mendes is obtained from 
the typical grape variety Vinhão, grown in 
Ponte da Barca on the Lima sub-region 
with granitic soils, deep and poor in 
organic matter. The vineyards are in half-
hillside with a south-facing aspect and 
with a markedly Atlantic influence. The 
harvest takes place in October in order 
to ensure a total and perfect maturation 
of the grapes ensuring simultaneously 
its particular acidity. These features will 
increase the freshness and aromatic 
intensity of this variety.  

Key points
Handpicked grapes into small boxes and 
carried to the winery in a short period 
of time. Total de-stemming. Short skin 
maceration. Cold clarification for 48-72h. 
Long fermentation at low temperatures 
of 14-18°C. 

Tasting notes
Deep purple color. Black and red berries 
aromas, namely plum and cherry. Stressed 
but round acidity with present tannins but 
soft and well integrated.

Denominação (Denomination)
DOC Vinho Verde

Castas (Varieties) 
100% Vinhão 

Produção (Production)
13.000 

garrafas (bottles)

Álcool (Alcohol)
12,5% vol.

pH
 3,37

Acidez Total (Total acidity) 
7,9 g/L

Tempo aceitável de guarda 
Acceptable storage time 

? anos (years)

Vinhão
am exp. 
2015


