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Décima primeira colheita do Herdade São Miguel chega aos 

mercados nacional e internacional 

 

A Casa Agrícola Alexandre Relvas (CAAR) acaba de lançar a décima primeira colheita do 

vinho Herdade São Miguel, Tinto, 2014, que chega este mês aos mercados nacional e 

internacional. 

O Herdade São Miguel, a primeira marca lançada pela Casa Agrícola Alexandre Relvas, 

com a colheita de 2003, foi batizado com o nome da herdade onde nasceu (Herdade São 

Miguel) e é um dos vinhos mais premiados da empresa produtora de vinho regional 

alentejano. 

Nos últimos 11 anos, o Herdade São Miguel já recebeu mais de 50 prémios. Em 2005, foi 

distinguido com a “Grande Medalha de Ouro”, no Concours Mondial de Bruxelles. No ano 

seguinte, em 2006, a medalha de Ouro veio da Suíça, no ExpoVina, e em 2009, o Ouro 

voltou às mãos da CAAR nos Prémios Arribe, na Ribeira del Duero. Em 2010, é 

considerado pela prestigiada publicação de vinhos, Wine Enthusiast, como “uma das 100 

melhores compras” e há três anos, em 2012, a mesma revista classificou o Herdade de 

São Miguel com 90 pontos, considerando-o uma escolha “Excelente”. 

A colheita de 2014 do Herdade São Miguel, que agora chega ao mercado, também já foi 

premiada com duas medalhas de Ouro no Berliner Wine Trophy e no China Wine and 

Spirit Awards. 

Para Alexandre Relvas, proprietário e administrador da empresa produtora de vinho 

regional alentejano, “a marca Herdade de São Miguel reflete a dedicação e o espírito de 

melhoria contínua que toda a equipa da CAAR tem na produção de vinho”. 



                                                                                       

 

A Herdade São Miguel, uma propriedade de 175 hectares, localizada no Redondo, foi 

adquirida por Alexandre Relvas em 1995, com o objetivo de produzir vinhos de quinta de 

grande qualidade. Nestes terrenos, de argila e xisto, imperam as uvas tintas das castas 

Aragonês, Trincadeira, Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon 

e as uvas brancas Arinto, Viognier, Verdelho e Antão Vaz. 

 

Em anexo: Ficha Técnica do HSM, Tinto, Colheita Selecionada 2014. 

 

www.herdadesaomiguel.com 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da CAAR: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436 

Isa Martins - isa.martins@jervispereira.pt - 21 3916600 

www.jervispereira.pt 
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