
 

 
Mais informações / inscrições na secretaria do clube Galp Núcleo Norte 

"Boa é a vida, mas melhor é o vinho" FERNANDO PESSOA 



 

 

INFO #cgnorte 

      08 de fevereiro 

                  Pelos Caminhos do Alvarinho  

MONÇÃO E MELGAÇO – Caminhos do Alvarinho 

O MINHO, do rio e da região, vem-nos um apelo forte a         

paisagem, uma certa doçura de clima, gastronomias              

harmoniosas, a vizinhança galega, mais as gentes,                  

naturalmente, e depois um “ex-libris” o vinho  Alvarinho. 

Entre Monção e Melgaço, cada vez mais a vinha,  se torna 

uma evidência e produto de uma região. Tudo junto, apetece 

partir para Norte. Deixando marcadas algumas notas prévias: 

há uns 50 / 60 anos, o Minho era mais de 90 por cento de vinho tinto contra uns nove de vinhedos     

brancos. 

É a principal estrela do Minho, uma das grandes castas portuguesas, celebridade incontestada das castas 

brancas portuguesas… apesar de a sua paternidade ser reclamada, com igual veemência, por minhotos e 

galegos. É uma casta antiga, com referências gravadas desde o século XVIII, uma casta do noroeste       

peninsular que dá origem a vinhos únicos e facilmente identificáveis, vinhos de personalidade e            

temperamento forte. 

O Alvarinho proporciona vinhos de elevado potencial alcoólico, muito acima dos padrões tradicionais da 

região. É uma casta extraordinariamente aromática e perfumada, distinta e delicada, que acomoda    

aromas tão variados como o marmelo, pêssego, banana, limão, maracujá, líchia, maçã, casca de laranja, 

jasmim, flor de laranjeira, erva-cidreira e avelã. 

Por ora, as suas fronteiras ainda estão demarcadas no Minho, na sub-região de Monção, mas a sua      

expansão para as demais regiões portuguesas é inevitável. Por todo o país, com o Alentejo destacado à 

cabeça, experimenta-se a casta Alvarinho, por vezes em locais improváveis e, aparentemente, pouco    

recomendáveis.  

O futuro a curto prazo irá encarregar-se de mostrar os frutos desta verdadeira casta “Alvarinho-mania“! 

Boa é a vida, mas melhor é o vinho”. Fernando Pessoa 
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Vinhos à Lupa 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente   08 de fevereiro 
              Pelos Caminhos do Alvarinho 

  

Programa: 

 Saída da Refinaria às 08:00H 

 Destino Monção 

 Visita ao Palácio da Brejoeira c/ prova de um vinho Alvarinho 

 Visita ao Museu do Vinho Alvarinho 

 Almoço Restaurante Típico (com o famoso Cordeiro à moda de Monção “Foda à Monção” 

 Após Almoço segue-se para Melgaço 

 Visita à parte histórica  

 Visita ao Solar dos Vinhos Alvarinho 

 Prova de Vinhos e Lanche / produtos locais 

 

 

Inclui: 

 Almoço em Restaurante Típico (menu completo, bebidas + café)  

 Entradas nos locais previstos para visitas 

 Lanche 

 Seguro 

 Transporte 

 Sujeito a nº mínimo  

 Preço  

Associados Adultos 65 € 

Não Associados  70 € 

Crianças > 03 a 12 anos - 40 € 

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     
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