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VINHO BRANCO | WHITE WINE ALDEIA DE CIMA ALYANTIJU 

 

 
 

 
 
Vinificação: Pensar na casta Antão Vaz vindimada no 
momento certo, depois da espera pela maturação 
aromática e fenólica e fermentada em barricas de 
carvalho francês de 500 litros em conjunto com uma 
pequena percentagem de Alvarinho, leva-nos para outro 
nível enológico, onde podemos ver refletido o grande 
Alentejo  
 
 
Notas de Prova: Neste vinho podemos ver o Alentejo 
refletido na mineralidade e nos aromas doces e especiais 
das flores das searas e do sol brilhante. Mais à frente 
encontramos gravidade, frescura, tensão e linearidade de 
despedida longa e precisa. Por fim, percecionamos que o 
Alentejo pode caber dentro de uma pequena garrafa 
 
 
 
Vai bem com…Saladas, Peixes e Marisco 

 
 
 

 
Castas: Antão Vaz (90%) e Alvarinho (10%) 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 

Enologia: Jorge Alves e António Cavalheiro 
 
Teor Alcoólico: 13,1% 
 
Acidez Total: 6,4 g/L  

 
 

 

 

 

Vinification: Thinking about the grape variety Antão Vaz 

harvested at the right time, after waiting for the aromatic 

and phenolic maturation and fermented in 500 litres 

French oak barrels together with a small percentage of 

Alvarinho, takes us to another oenological level, where we 

can see reflected the great Alentejo 

 

 

Tasting Notes: In this wine we can see the Alentejo 

reflected in the minerality and in the sweet and special 

aromas of the flowers of the cornfields and the bright sun. 

Further on we find gravity, freshness, tension and linearity 

of long and precise farewell. Finally, we perceive that the 

Alentejo can fit inside a small bottle 

 

 

It goes well with… Salads, Fish and Seafood 

 
 
 
 
Grape Varieties: Antão Vaz (90%) and Alvarinho (10%) 
 

Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Jorge Alves and António Cavalheiro 
 
Alcohol Content: 13,1% 
 
Total Acidity: 6,4 g/L  
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