
!  !
!!

Grande Escolha Herdade Fonte Paredes 2012 
Regional Alentejano 
Vinho Branco!!!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo !
Colheita: 2012 !
Castas: 100% Chardonnay. !
Prova organoléptica: Cor citrina. Excelente 
intensidade e complexidade aromática lembrando 
aromas florais. Ligeiras notas minerais que conferem 
delicadeza. Acidez fina e equilibrada que transmite a 
este vinho uma notável frescura. O seu final é longo e 
elegante. !!
Informação técnica: !
Vinha: 7 anos idade, produção 8 toneladas/ha. !
Localização da vinha: 200 m altitude, a 150 km do 
oceano Atlântico. !
Solo: Verões muito quentes, secos e invernos frios. Solo 
argiloso. !
Vinificação: Vindima manual para caixa de plástico 
durante a 3.ª semana de Agosto. Vinificação de bica 
aberta e fermentação em barrica de carvalho francês à 
temperatura de 15º C durante 20 dias. !
Estágio: Em barricas novas de 225 litros de carvalho 
francês e carvalho americano durante 3 meses. !
Quantidade produzida: 6.600 garrafas. !
Parâmetros analíticos: 
Álcool % - 13 
PH – 3,52 
Acidez total g/l – 5,60 
Açúcar residual g/l – 3,20 !
Enólogo: Eng.º Manuel Patrício

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!!

Grande Escolha Joaquim Cerejo 2011!
Regional Alentejano!
Vinho Tinto!!

!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo !
Colheita: 2011 !
Castas: 30% Touriga Nacional, 30% Alicante Bouschet, 
20% Petit Verdot,  20% Cabernet Sauvignon. !
Prova organoléptica: Concentrado na cor e no aroma, 
com notas  tostadas e fumadas da madeira, a par 
de fruta bem madura e compotas. Encorpado e 
aveludado na boca com taninos vivos e firmes, a 
mostrar grande estrutura, e com grande potencial de 
evolução em garrafa. Final de boca longo e persistente. !!
Informação técnica: !
Vinha: 11 anos idade, produção 8 toneladas/ha. !
Localização da vinha: 200 m altitude, a 150 km do 
oceano Atlântico. !
Solo: Granito–calcário e argiloso. !
Vinificação: Colheita em separado de cada casta 
durante a 2.ª semana de Setembro. Fermentação 
balseiro de carvalho francês à temperatura de 25º C 
durante 12 dias, com posterior cuvaison. !
Estágio: Em barricas novas de 225 litros, 80% em 
carvalho francês e 20% em carvalho americano durante 
12 meses. Engarrafado sem filtração nem estabilização 
para não afectar o potencial de evolução do vinho, 
estando sujeito a criar ligeiro depósito natural durante 
o estágio em garrafa. !
Quantidade produzida: 6400 garrafas. !
Parâmetros analíticos: 
Álcool % - 16 
PH – 3,57 
Acidez total g/l – 6,20 
Açúcar residual – 3,50 
  Enólogo: Eng.º Manuel Patrício

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!!
Grande Reserva 2009!
Regional Alentejano!
Vinho Tinto!!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo !
Colheita: 2009 !
Castas: 45% Touriga Nacional, 45% Alicante Bouschet, 
10% Syrah. !
Prova organoléptica: De cor granada profunda, é um 
vinho com boa presença aromática, com frutos bem 
maduros. Encorpado na boca com taninos maduros e 
firmes num final persistente. !!
Informação técnica: !
Vinha: 11 anos idade, produção 8 toneladas/ha. !
Localização da vinha: 200 m altitude, a 150 km do 
oceano Atlântico. !
Solo: Granito - calcário. !
Vinificação: Vindima manual para caixa de plástico 
durante a 2.ª e 3.ª semana de Setembro. Fermentação 
balseiro de carvalho francês à temperatura de 25º C 
durante 12 dias, com posterior cuvaison. !
Estágio: Em barricas novas de 225 litros de carvalho 
francês e americano durante 12 meses. Engarrafado 
sem filtração nem estabilização para não afectar o 
potencial de evolução do vinho, estando sujeito a criar 
ligeiro depósito natural durante o estágio em garrafa. !
Quantidade Produzida: 14.000 garrafas !
Parâmetros analíticos: 
Álcool % - 14 
PH – 3,40 
Acidez total g/l – 5,80 
Açúcar residual – 2,90 !Enólogo: Eng.º Manuel Patrício 

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!
Herdade Fonte Paredes -  Reserva 2007!
Regional Alentejano!
Vinho Tinto!
!!!!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2007 

Castas: Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Syrah. !
Vinificação: Vindima manual para caixa de plástico 

durante a 3.ª semana de Setembro. Fermentação 

balseiro de carvalho francês à temperatura de 25º C 

durante 12 dias, com posterior cuvaison. !
Estágio: Em barricas novas de 225 litros de carvalho 

francês e americano durante 12 meses. Engarrafado 

sem filtração nem estabilização para não afectar o 

potencial de evolução do vinho, estando sujeito a criar 

ligeiro depósito natural durante o estágio em garrafa. !
Prova organoléptica: Cor granada, aromas de frutos 

de bosque (aromas maduros), com toque floral e algum 

chocolate. A estrutura de boca é possante e com 

acidez equilibrada e taninos de excelente volume a 

conferirem untuosidade e a marcarem um final longo. !
Sugestões gastronómicas: Queijos fortes, caça e 

carnes vermelhas, grelhadas e condimentadas. !
Quantidade produzida: 10.000 garrafas !
Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 14 

PH – 3,50 

Acidez total g/l – 5,40 

Açúcar residual – 2,60 !Enólogo: Eng.º Manuel Patrício 

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!!

Herdade Santa Ana - Reserva 2012!
Regional Alentejano !
Vinho Branco!

!!!!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

!
Região: Alentejo 

Colheita: 2012 

Castas: Verdelho e Chardonnay. !
Vinificação: Vindima durante a 2.ª semana de Agosto. 

Fermentação em cuba de inox de pequena capacidade 

e parte em barricas de carvalho francês Allier novo, à 

temperatura de 16º C durante 16 dias. !
Prova organoléptica: De cor citrina, apresenta um 

aroma bastante exuberante, vivo e jovem. Na boca um 

perfil idêntico com muita fruta, frescura e boa acidez, 

com um final suave e equilibrado. !
Sugestões gastronómicas: Acompanha bem pratos de 

peixe grelhado e marisco. 

Deverá ser servido à temperatura de 12º C. !
Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13,5 

PH – 3,40 

Acidez total g/l – 6,10 

Açúcar residual – 2,30 !
Enólogo: Eng.º Manuel Patrício  

!

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!
Herdade Santa Ana - Reserva 2011!
Regional Alentejano !
Vinho Tinto!!!!!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2011 !
Castas: Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Syrah e 

Cabernet Sauvignon. !
Vinificação: Vindima na 3.ª semana de Setembro. 

Fermentação lagares de inox de pequena capacidade à 

temperatura de 24º C, após desengace total. !
Estágio: Parte do lote estagia em barricas de 225 litros 

de carvalho francês e americano durante 6 meses e em 

garrafa cerca de 3 meses. Engarrafado sem filtração 

nem estabilização para não afectar o potencial de 

evolução do vinho, estando sujeito a criar ligeiro 

depósito natural durante o estágio em garrafa. !
Prova organoléptica: Cor rubi viva, aromas bem 

definidos de bagas de bosque e toque de chocolate 

preto. Boca bastante atractiva e aveludada, com 

taninos maduros e muito equilibrados a marcarem a 

prova e final de boca de média persistência. !
Sugestões gastronómicas: Acompanha bem pratos de 

caça e outras carnes bem condimentadas, bem como 

queijos de pasta mole. !
Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 14 

PH – 3,40 

Acidez total g/l – 5,50 

Açúcar residual – 2,00 !Enólogo: Eng.º Manuel Patrício  

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!
Fuscaz 2009!
Regional Alentejano !
Vinho Tinto!
!!!!

________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2009 

Castas: Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, 

Aragonez, Castelão. !
Vinificação: Vindima manual para caixa de plástico. 

Fermentação em cuba 

de inox de pequena capacidade à temperatura de 26º 

C, após desengace total. !
Estágio: Em barricas de 225 litros de carvalho francês 

e americano durante 

6 meses e em garrafa durante 3 meses. Engarrafado 

sem filtração nem estabilização para não afectar o 

potencial de evolução do vinho, estando sujeito a criar 

ligeiro depósito natural durante o estágio em garrafa. !
Prova organoléptica: Cor rubi violáceo, aromas 

maduros de frutos de bosque e algum floral. A 

estrutura de boca é bastante untuosa, redonda e 

equilibrada com taninos maduros e de boa qualidade a 

marcarem o final de boca. !
Sugestões gastronómicas: Queijos de pasta mole, 

carne de porco com amêijoas, pato. !
Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13,5 

PH – 3,50 

Acidez total g/l – 5,40 

Açúcar residual – 2,60 !Enólogo: Eng.º Manuel Patrício 

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!!

Monte Fuscaz 2013 
Regional Alentejano 
Vinho Branco !!!!

!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2013 

Casta: Antão Vaz e Verdelho  !
Vinificação: Vindima durante a 2.ª semana de Agosto. 

Fermentação em pequena cuba de inox de pequena 

capacidade à temperatura de 15º C durante 17 dias. 

                       

Estágio: Em cuba durante 3 meses. !
Prova organoléptica: Cor citrina. Revela aromas 

muito finos a fruta citrina, combinados com notas 

vegetais. Apresenta uma estrutura envolvente com 

uma acidez fina e bem enquadrada. O seu final é 

longo 

e elegante. 

  

Sugestões gastronómicas: Acompanha bem pratos de 

peixe grelhado e marisco. 

Deverá ser servido à temperatura de 12º C. 

   

Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13 

PH – 3,35 

Acidez total g/l – 6,50 

Açúcar residual – 1,80 !
Enólogo: Eng.º Manuel Patrício

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!

Monte Fuscaz 2011 
Regional Alentejano  
Vinho Tinto !!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2011 

Castas: Cabernet Sauvignon, Trincadeira, Aragonês e 

Syrah. !
Vinificação: Vindima na 2.ª e 3.ª semanas de 

Setembro. Fermentação em cuba inox de pequena 

capacidade à temperatura de 24º C, após desengace 

total. 

                       

Estágio: Em cuba de inox durante 3 meses  e em 

garrafa durante 2 meses. 

Engarrafado sem filtração nem estabilização para não 

afectar o potencial de evolução do vinho, estando 

sujeito a criar ligeiro depósito natural durante o 

estágio em garrafa. !
Prova organoléptica: Cor rubi violácea, aromas 

intensos de frutos maduros boca bastante atractiva e 

redonda com taninos suaves e muito equilibrados a 

marcarem a prova com final de boca de média 

persistência. !
Sugestões gastronómicas: Acompanha bem pratos de 

cozinha tradicional e moderna, queijos de pasta mole 

e churrasco. !
Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13 

PH – 3,56 

Acidez total g/l – 5,40 

Açúcar residual – 2,40 !Enólogo: Eng.º Manuel Patrício

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!

Pêro D’Alter 2013 
Regional Alentejano  
Vinho Branco !!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo !
Colheita: 2013 !
Casta: Antão Vaz e Chardonnay. !
Vinificação: Vindima durante a 2.ª semana de Agosto. 

Fermentação em pequena cuba de inox de pequena 

capacidade à temperatura de 15º C durante 17 dias. 

                       

Estágio: Em cuba durante 3 meses. !
Prova organoléptica: Cor citrina. Apresenta bons 

aromas tropicais com algumas notas minerais. 

Extremamente equilibrado, com um bom volume de 

boca, que lhe confere um final longo e agradável. 

  

Sugestões gastronómicas: Acompanha bem pratos de 

peixe grelhado e marisco. 

Deverá ser servido à temperatura de 12º C. 

   

Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13 

PH – 3,35 

Acidez total g/l – 6,00 

Açúcar residual – 2,00 !Enólogo: Eng.º Manuel Patrício

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!
Pêro D’Alter 2013!
Regional Alentejano !
Vinho Rosé!!!

!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2013 

Castas: Touriga Nacional !
Vinificação: Vindima durante a 3.ª semana de Agosto. 

Após sangria teve fermentação em pequena cuba de 

inox de pequena capacidade à temperatura de 15º C 

durante 16 dias. 

                       

Estágio: Em cuba durante 3 meses e em garrafa 

durante 2 meses. !
Prova organoléptica: Cor rosada. Aroma limpo e de 

boa intensidade, lembrando morango e framboesa. Na 

boca continua evidente a fruta vermelha, bem 

conjugada com uma acidez equilibrada, conferindo a 

este vinho uma grande frescura.  

   

Sugestões gastronómicas: Pratos de peixe, marisco, 

saladas e carnes brancas. 

Deverá ser servido à temperatura de 8º C. 

   

 Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 12,5 

PH – 3,27 

Acidez total g/l – 5,60 

Açúcar residual – 3,30 !
Enólogo: Eng.º Manuel Patrício

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!

Pêro D’Alter 2012 
Regional Alentejano 
Vinho Tinto !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo !
Colheita: 2012 

Castas: Touriga Nacional, Trincadeira, Aragonez e 

Syrah. !
Vinificação: Vindima na 2.ª semana de Setembro. 

Fermentação em cuba inox de pequena capacidade à 

temperatura de 24º C, após desengace total. 

                       

Estágio: Em cuba de inox durante 3 meses e em garrafa 

durante 2 meses. 

Engarrafado sem filtração nem estabilização para não 

afectar o potencial de evolução do vinho, estando 

sujeito a criar ligeiro depósito natural durante o 

estágio em garrafa. !
Prova organoléptica: Cor rubi-violeta, aroma intenso a 

frutos maduros, boca bastante atractiva e redonda. 

Acidez equilibrada e boa persistência. !
Sugestões gastronómicas: Acompanha bem pratos de 

cozinha tradicional e moderna, queijos de pasta mole e 

churrasco. !
Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13 

PH – 3,68 

Acidez total g/l – 5,20 

Açúcar residual – 2,60 !Enólogo: Eng.º Manuel Patrício 

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!
Val D’Eira 2011 
Regional Alentejano 
Vinho Tinto !!
!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2011 

Castas: Trincadeira, Aragonez, Syrah e Castelão. !
Vinificação: Vindima na 2.ª semana de Setembro. 

Fermentação em cuba inox de pequena capacidade à 

temperatura de 24º C, após desengace total. 

                       

Estágio: Em cuba de inox durante 3 meses  e em 

garrafa durante 2 meses. 

Engarrafado sem filtração nem estabilização para não 

afectar o potencial de evolução do vinho, estando 

sujeito a criar ligeiro depósito natural durante o 

estágio em garrafa. !
Prova organoléptica: Cor rubi-violeta, aroma intenso a 

frutos maduros, boca bastante atractiva e redonda. 

Acidez equilibrada e boa persistência. !
Sugestões gastronómicas: Acompanha bem pratos de 

cozinha tradicional e moderna, queijos de pasta mole 

e churrasco. !
Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13 

PH – 3,60 

Acidez total g/l – 5,20 

Açúcar residual – 2,60 !
Enólogo: Eng.º Manuel Patrício 

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt


!  !
!!!

Pêro D’Alter 2012  
Regional Alentejano  
Vinho Branco 
Bag-in-Box!

!!!

_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Região: Alentejo 

Colheita: 2012 

Casta: Antão Vaz e Chardonnay. !
Vinificação: Vindima durante a 2.ª semana 

de Agosto. Fermentação em pequena cuba 

de inox de pequena capacidade à 

temperatura de 15º C durante 17 dias. 

                       

Estágio: Em cuba durante 3 meses. !
Prova organoléptica: Cor citrina. Apresenta 

bons aromas tropicais com algumas notas 

minerais. Extremamente equilibrado, com 

um bom volume de boca, que lhe confere 

um final longo e agradável. 

  

Sugestões gastronómicas: Acompanha bem 

pratos de peixe grelhado e marisco. 

Deverá ser servido à temperatura de 12º C. 

   

Parâmetros analíticos: 

Álcool % - 13 

PH – 3,35 

Acidez total g/l – 6,00 

Açúcar residual – 2,00 !
Enólogo: Eng.º Manuel Patrício !

mailto:comercial@herdadefonteparedes.pt
http://www.herdadefonteparedes.pt
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