
 
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 
VINHO TINTO | RED 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. 
Envelhecimento de partes dos lotes durante 9 meses em 
barricas de carvalho francês, cimento e argila. 
 
 
 
Notas de Prova: O vinho resulta da pesquisa de variedades 
tradicionais de uva e do uso do processo mais simples 
possível que transmite claramente as emoções locais e o 
terroir. A ambição era transmitir a natureza da região e foi 
bem-sucedida na mistura final. 
 
 
Vai bem com….  Polvo à Lagareiro, tentáculos de polvo em 
batatas assadas com azeite e alho. Sopa de pão de porco. 
Guisado de grão-de-bico alentejano com hortelã. 
 
Castas: Trincadeira,Alfrocheiro,Aragonêz 
 
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 they seek out 

ancient knowledge, diversity, the minerality of the soils and 

the silky textures that history has told us and revealed to 

us. Aging of parts of the blends for 9 months in French oak, 

cement and clay barrels. 

 

Tasting Notes: The wine results from researching 

traditional grape varieties and using the simplest possible 

process that clearly conveys local emotions and terroir. The 

ambition was to convey the nature of the region and 

succeeded in the final blend. 

 

It goes well with… Polvo à Lagareiro, octopus tentacles in 

roasted potatoes with olive oil and garlic. Pork bread soup. 

Alentejo chickpea stew with mint. 

 
Grape Varieties: Trincadeira,Alfrocheiro,Aragonêz 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Jorge Alves and Sónia Pereira 
 
Alcohol Content: 14% 
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