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VINHO BRANCO | WHITE WINE HERDADE ALDEIA DE CIMA RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação: Com uma biodiversidade singular, na 
Herdade da Aldeia de Cima a implantação de 20 ha de 
vinha, projetada até 2020, segue as diferentes curvas 
de nível das encostas e vales, em dois terroirs 
distintos: um no planalto com cotas de 289 a 300 
metros e outro na Serra do Mendro com cotas de 300 
a 380 metros, numa orografia invulgar que permite a 
zonagem de 24 micro terroirs. Os vinhos são 
desenhados na vinha onde procuram o saber antigo, 
a diversidade, a mineralidade dos solos e as texturas 
sedosas que a história nos contou e revelou. Estágio 
por 9 meses, 80% em barricas novas de carvalho 
francês e 20% em barricas usadas. 
 
 
 
Notas de Prova: Combina o terroir da terra, 
influenciado pelo clima mais frio e pela diversidade 
de solos esqueléticos, e produz um vinho equilibrado, 
aromas perfumados de estrutura linear, alta 
densidade e mineralidade cativante. 
 
Vai bem com…. Ideal com massas, saladas, pratos de 
peixe, frutos do mar, grelhados ou apenas por si. 
 
Castas: Arinto,Alvarinho,Antão Vaz 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Jorge Alves e Sónia Pereira 
 
Teor Alcoólico: 14% 

 

Vinification: With a unique biodiversity, at Herdade da 

Aldeia de Cima, the implantation of 20 ha of 

vineyards, projected until 2020, follows the different 

contour lines of the slopes and valleys, in two distinct 

terroirs: one on the plateau with 289 to 300 metres 

and the other in the Serra do Mendro with 300 to 380 

metres, in an unusual orography that allows the 

zoning of 24 micro-terroirs. The wines are designed in 

the vineyard where we seek the ancient knowledge, 

the diversity, the minerality of the soils and the silky 

textures that history has told us and revealed to us. 

Aged for 9 months, 80% in new French oak barrels and 

20% in used barrels. 

 

Tasting Notes: It combines the terroir of the land, 

influenced by the cooler climate and the diversity of 

skeletal soils, and produces a balanced wine, 

perfumed aromas of linear structure, high density and 

captivating minerality. 

It goes well with… Ideal with pasta, salads, fish dishes, 

seafood, grilled food or just by itself. 

 
Grape Varieties: Arinto,Alvarinho,Antão Vaz 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Jorge Alves and Sónia Pereira 
 
Alcohol Content: 14% 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


