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VINHO VERDE NORTE BRANCO

História da Empresa
A empresa Manuel da Costa Carvalho 
Lima & Filhos, Lda. localizada no Nor-
te de Portugal deve o seu nome ao seu 
fundador, que juntamente com os seus 
filhos, oficializou em 1971 a sua activida-
de no sector dos vinhos.
O percurso desta empresa de cariz fami-
liar foi pautado por várias etapas onde 
procurou sempre aliar a tradição do vi-
nho à inovação no sector.
Deste percurso ascendente destacam-se 
a construção de uma moderna adega de 
vinificação em 2005 que impulsionou a 
criação de vinhos singulares.
Sedeada na sua origem, na Aldeia de 
Várzea Cova, Concelho de Fafe, recebe 
em 2007 a 3ª geração da família que 
define como objectivo para os próximos 
três anos uma internacionalização foca-
da em mercados alvo.

Marca Norte
A marca Norte nasce da vontade de ce-
lebrar a região norte de Portugal – berço 
do país, também conhecida pela hos-
pitalidade do seu povo e as suas paisa-
gens verdejantes. Foi aqui que nasceu 
o Vinho Verde, leve e frutado, do qual a 
marca Norte é uma excelente expressão.

Company History
Located in Northern Portugal, Manuel da 
Costa Carvalho Lima & Filhos Lda. bears 
the name of its founder who, together 
with his sons, officially established the 
company in 1971.
Innovation and differentiation, blended 
with traditional values of winemaking, 
have always been the secret for the pro-
gress of this family business.
In 2005 the company invested in a state-
of-the-art winery which prompted the 
creation of new and singular wines.
Operating from the village of Várzea 
Cova, where it all began, the company 
embraced the third generation in 2007. 
Today, the main goal for the next three 
years is an internationalization focused 
on strategic markets.

Norte Brand
The brand “Norte” was developed to ce-
lebrate the northern region of Portugal 
– cradle of the country, so well known 
for the hospitality of its people and the 
romantic landscapes. It was here that Vi-
nho Verde was born, light and fruity, of 
which Norte wine is an excellent symbol.

Notas de prova
O Vinho Verde Norte Branco é um vinho 
fresco e jovem, de leve cor citrina com 
aromas de frutos e um paladar delicado, 
final refrescante e efervescente. Este vi-
nho é um óptimo aperitivo e acompanha 
pratos de peixe grelhado e saladas. Deve 
ser consumido jovem a uma temperatura 
entre os 6º - 8ºC.

Tasting notes
The White Vinho Verde Norte is a fresh 
and young wine, pale citric in color with 
fruit on the nose and a delicate and re-
freshing trace on the mouth with a crispy 
ending. This wine goes well as an aperitif 
or with fish and salads. Should be consu-
med young at a temperature of 6º - 8ºC.
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ENÓLOGO | OENOLOGIST
Guilherme Pereira

CASTAS | GRAPE VERIETIES
Loureiro, Trajadura, Arinto

ÁLCOOL |  ALCOHOL
9%

ACIDEZ TOTAL | TOTAL ACIDITY
Ácido Tartárico | Tartaric Acid
6,5 – 7,5 g /dm3 

AÇÚCAR RESIDUAL | RESIDUAL SUGAR
< 5 g
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