
GERAL:

Proprietário: Luisa Amorim 

Winemakers: Jorge Alves e António

Cavalheiro

VINHA:

Região: Serra do Mendro, Vidigueira 

Vindima: Manual

Vinhas: 12ha

Modo de Produção: Integrada

Produção: 40hl/ha

NOTAS ADICIONAIS PRODUÇÃO

Castas: 50%Arinto; 40%Alvarinho;

10%Antão Vaz; 

Alcool: 13% alc.

Acidez: 5,6g/l

Engarrafamento: Janeiro 2020

Produção: 4968 Garrafas

VINDIMA

O ano de 2018 foi particularmente 

atípico em relação a anos 

anteriores. 

Do ponto de vista climático, o 

Inverno frio e seco advinhava 

grandes constrangimentos na 

disponibilidade de àgua. 

Após um abrolhamento tardio, o 

surgimento da tão esperada chuva, 

no ínicio da Primavera, permitiu um 

desenvolvimento vegetativo rápido e 

uma boa recuperação da vinha.

A incidência de doenças em 

momentos como o pintor, veio 

inviabilizar um bom potencial de 

produção. A acrescentar, o 

fenómeno arrasador de escaldão em 

pré-vindima veio quebrar as 

esperanças de um ano produtivo. 

Já apenas com a qualidade como 

enfoque, a colheita proporcionou 

mostos de elevada qualidade e 

estrutura, potenciando ao mesmo 

tempo, vinhos de carácter fresco e 

elegantes. 

www.aldeiadecima.com

RESERVA BRANCO 2018

Falemos da paisagem escarpada da Serra do Mendro que 

separa o Alto e o Baixo Alentejo. Este fenómeno geológico 

que aflora no sentido leste-oeste no concelho da Vidigueira, 

forma um corredor natural para os ventos do Atlântico. Foi 

aqui, olhando para o azul claro do céu, que nós criamos os 

nossos vinhos. O Reserva Branco combina o terroir desta 

terra, influenciado pelo clima mais fresco e pela diversidade 

de solos esqueléticos, e produz um vinho de equilíbrio, 

aromas fragantes de estrutura linear, alta densidade e uma 

cativante mineralidade. Apresenta um nariz com notas de 

citrinos maduros, flor de laranjeira e ameixa branca. As notas 

provenientes da madeira são muito suaves. Na boca as suas 

notas varietais também se fazem sentir, nomeadamente a 

casca de laranja. Destaca-se a sua forte untuosidade e 

largura de boca, tornando-o num vinho cheio, redondo e 

harmonioso.


