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Art.Terra Biológico e Herdade São Miguel Reserva 

Casa Agrícola Alexandre Relvas sugere para o “Dia do Pai” 2 vinhos 

distinguidos pelo mais influente crítico do mundo 

 

Pela sua qualidade e singularidade, a Casa Agrícola Alexandre Relvas, produtora de 

vinho regional alentejano, sugere para o “Dia do Pai” dois vinhos: o Art.Terra Biológico, 

by Herdade de São Miguel, e o Herdade São Miguel, Reserva. 

Distinguidos por Robert Parker, o mais influente crítico de vinhos do mundo, o Art.Terra 

Biológico e o Herdade São Miguel, Reserva, são dois vinhos únicos, ideais para partilhar 

com todos os mentores masculinos as “histórias” que cada garrafa tem para contar.  

Na newsletter vínica, Wine Advocate, Robert Parker colocou o Herdade São Miguel, 

Reserva, 2013, ao lado dos melhores do mundo (com 92 pontos em 100) e deu ao 

Art.Terra Biológico, 2014, o primeiro vinho biológico da empresa do Redondo, lançado 

no final de 2015, 90 pontos. 

A semana passada, a prestigiada revista americana Wine Enthusiast distinguiu o Herdade 

São Miguel, Reserva, 2014, como “Excelente” (94 pontos). Na edição de março de 2016, 

o Herdade São Miguel, Reserva, também já tinha sido distinguido pela publicação do 

setor como “Excelente” (92 pontos). 

O Herdade São Miguel, Reserva, é um tinto produzido com as castas Alicante Bouschet, 

Aragonez e Cabernet Sauvignon, que mostra grande elegância e persistência. De cor 

grenat intensa, este vinho apresenta um aroma exuberante e complexo de frutos negros, 

bem integrados com notas de mentol e tabaco. Acompanha com harmonia pratos de 

caça, carnes vermelhas e guisados. 



                                                                                       

 

 

 

O Art. Terra Biológico, by Herdade São Miguel, produzido com uvas da Herdade de São 

Miguel, é um tinto que junta a Syrah e a Touriga Nacional. Fruto do bom clima 

alentejano - com pouca precipitação - e da composição dos terrenos - com muito xisto -, 

o Art. Terra Biológico nasce da conjugação perfeita destes dois elementos, ideais para a 

produção de vinhos biológicos. 

Herdade de São Miguel foi a primeira linha de vinhos criada pela Casa Agrícola Alexandre 

Relvas. São vinhos produzidos exclusivamente com uvas da herdade (com o mesmo 

nome), que refletem toda a dedicação com que a empresa produtora de vinho 

alentejano tem vindo trabalhar ao longo dos últimos anos. 

Localizada no Redondo, a Casa Agrícola Alexandre Relvas dedica-se à produção e 

comercialização de vinho regional alentejano. Fundada em 1997, por Alexandre Relvas, 

explora 300 ha de vinhas, dos quais 100 ha de vinhas próprias. 

Com mais de 150 clientes, o grande objetivo desta empresa situada entre Évora e 

Redondo continua a ser o mercado externo, que equivale a cerca de 65% da sua 

atividade (EUA, Brasil, Bélgica, Áustria, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Angola, 

China, França, Timor, Coreia, Japão, Moçambique, Cabo Verde, Namíbia e África do 

Sul). 

 

www.herdadesaomiguel.com 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da CAAR: 

 

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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