
   

 

Comunicado de Imprensa  

19 Abril 2016 

 

Vinho Herdade São Miguel, Colheita Selecionada, 2015, veste-se de cor-de-

rosa para o Dia da Mãe 

  

Casa Agrícola Alexandre Relvas cria “Pink Edition” e doa 1€ por 

garrafa a associação de apoio ao cancro da mama 

 

“Por elas vestimos de cor-de-rosa”, é a frase que o vinho Herdade São Miguel, Colheita 

Selecionada, 2015, produzido pela Casa Agrícola Alexandre Relvas, vai ter no seu rótulo 

para homenagear todas as Mães e Mulheres portuguesas e apoiar a Associação 

Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama (APAMCM). 

Vestida a rigor, com um rótulo de cor rosa forte, a garrafa do Herdade São Miguel, 

disponível no mercado a partir desta semana, é uma edição limitada, pensada e 

desenvolvida pela empresa produtora de vinho regional alentejano para prestar um 

tributo às Mães e Mulheres. 

Durante esta ação, a Casa Agrícola Alexandre Relvas irá doar o valor angariado na venda 

do “Pink Edition” (1€ por cada garrafa) à APAMCM, que será aplicado na aquisição de  

https://www.facebook.com/APAMCM/photos/a.426488731125.227456.134313181125/10151633676751126/?type=3&source=11


   

 

 

materiais consumíveis e descartáveis para a consulta, gratuita e aberta à população, de 

Rastreio Mamário e Ginecológico que funciona, semanalmente, nas instalações da 

APAMCM, associação que tem como missão prestar os melhores cuidados de saúde, de 

forma especializada e inovadora, às mulheres com cancro da mama. 

O Herdade São Miguel, Colheita Selecionada, foi o primeiro vinho criado pela Casa 

Agrícola Alexandre Relvas, refletindo o espirito de perfeição e melhoria continua da 

empresa na produção de vinho regional alentejano. 

O Herdade São Miguel “Pink Edition” vai ser comercializado no Continente, Modelo e 

Bonjour, com um pvp de 4.99 Euros. 

Para além desta ação pontual com a APAMCM, a Casa Agrícola Alexandre Relvas apoia, 

há já vários anos, a “Cozinha com Alma”, um pronto a comer solidário, que através de 

uma Bolsa Social proporciona a várias famílias com dificuldades uma refeição diária 

completa para cada elemento do agregado, e o CADin, um Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Infantil, sem fins lucrativos, que dá assistência e apoio a crianças e 

adolescentes com problemas no desenvolvimento neurológico, psicológico e psiquiátrico. 

www.herdadesaomiguel.com 
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Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da Casa Agrícola Alexandre Relvas: 

 

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

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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