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Herdade São Miguel “Reserva”, 2011 

 

Jornalistas internacionais consideram vinho da Herdade de São 

Miguel como o “melhor tinto do sul de Portugal” 

 

A colheita de 2011 do vinho Herdade São Miguel “Reserva”, da Casa Agrícola Alexandre 

Relvas (CAAR), foi, pela segunda vez, considerado como o “melhor vinho tinto do sul de 

Portugal” por um grupo de jornalistas, da International Federation of Wine and Spirit 

Journalists and Writers. 

 

O concurso, que decorreu no ViniPax - Vinhos e Sensações (integrada na RuralBeja - 

Feira de Outono), no passado mês de outubro, já havia distinguido anteriormente o 

Herdade São Miguel com a colheita de 2007. 

 

A International Federation of Wine and Spirit Journalists and Writers, criada em 1989, 

conta com 60 países como membros e visa promover o contacto entre 

jornalistas/escritores e o vinho. 

 

Para a CAAR, para além do orgulho por tamanho galardão, é importante que os seus 

vinhos sejam provados e distinguidos por jornalistas estrangeiros, que acabam por 



                                                                                       

 

 

 

promover um vinho das nossas herdades, bem como dar a conhecer o Alentejo fora de 

portas. 

 

Só este ano, a empresa do Redondo já arrecadou mais de 30 prémios nas mais diversas 

provas nacionais e internacionais. Um dos exemplos mais recentes aconteceu em junho, 

quando a prestigiada publicação norte americana “Wine Enthusiast” voltou a distinguir 

seis vinhos da CAAR, classificando dois deles como “Best Buy” e quatro com uma 

pontuação superior a 90 pontos. 

 

Ficha técnica: Herdade São Miguel “Reserva”, Colheita 2011 

Solo: Argilo - Xistoso 

Castas: Alicante Bouschet, Aragonez e Cabernet Sauvignon 

Vinificação: Vindima manual. Desengaço total. Maceração pré-fermentativa durante 48 horas. 

Fermentação alcoólica com temperatura controlada (22-28ºC) em lagares com piegage. 

Fermentação Malolática em barrica 

Estágio: 12 Meses em barricas de carvalho francês de 400 L 

Cor: Grenat intenso;  

Aroma: Exuberante e complexo aroma de frutos negros bem integrados com notas de mentol e 

tabaco;  

Paladar: Frescura remarcável, excelente estrutura de taninos e equilíbrio. Final complexo, 

mostrando grande elegância e persistência 

 

Sobre a CAAR 

A CAAR foi fundada em 1997, por Alexandre Relvas, e dedica-se à produção e comercialização de 
vinho regional alentejano, através da exploração de 350 hectares de vinha, dos quais 100 são de 
vinhas próprias. 
 



                                                                                       

 

 

 

Com sete gamas de vinho (Herdade São Miguel, Herdade da Pimenta, Ciconia, São Miguel 
Descobridores, AYA, Segredos de São Miguel e Monte dos Amigos), este ano, a CAAR estima 
alcançar a produção de 3 milhões de garrafas e ver as suas vendas crescerem cerca de 20%. 
 
A prioridade estratégica da empresa produtora de vinho continua a ser o mercado externo, que 
equivale 70% por cento do seu volume de negócios. Consolidando a presença nos mercados onde 
já está presente (EUA, Brasil, Bélgica, Áustria, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Angola, 
China, França e Timor), o objetivo da CAAR é chegar a novos mercados, levando cada vez mais 
longe os seus vinhos. 

 

 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da CAAR: 

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

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

www.jervispereira.pt 
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