


FAMILY ESTATE



A dream one can live and breath
Um sonho que se vive e se respira



HERDADE | ESTATE



Em 1519 o rei D. Manuel I atribui o título de conde da Vidigueira a
Vasco da Gama. Será no sossego desta bonita vila alentejana, en-
tre searas, sobreiros, oliveiras e vinhas que o homem que desco-
briu o caminho marítimo para a Índia viverá feliz com a sua família
durante alguns anos.

Os 1.600 hectares da Herdade do Sobroso fazem parte desta paisa-
gem ímpar, povoada de reminiscências históricas e patrimoniais, 
agora fortemente marcada pela proximidade do maior lago artifi-
cial da Europa, a Barragem de Alqueva

Enquadrada pela singular beleza da Serra do Mendro e dos 3 Kms
do Rio Guadiana que percorrem a propriedade, encontramos um 
lugar único de Alma Romana e o cenário perfeito para uma expe-
riência inesquecível.

A HERDADE THE ESTATE
In 1519, King D. Manuel I bestowed the title of Count of Vidigueira 
on Vasco da Gama. It would be in the calmness of this little Alentejo 
town set amongst the vast golden plains, cork trees, olive grooves 
and vineyards that the man that discovered the sea route to India 
would live happily with his family for some years.  

Herdade do Sobroso is set into this unique landscape full of his-
torical reminiscences and heritage, now strongly influenced by its
proximity to the largest artificial lake in Europe, the Alqueva Dam.

Framed by the unique beauty of the Serra do Mendro and 3Kms 
of the Guadiana River that runs through the property, we find a 
unique place with Roman Soul and the perfect setting for an un-
forgettable experience.  



Adquirida em 2000, pelo arquitecto portuense António Ginestal Ma-
chado, a Herdade do Sobroso, com os seus 1600 hectares de terras 
de cultivo, montado, floresta e vinha, veio conjugar a produção de 
vinho de grande qualidade com um acolhedor e luxuoso Hotel de 
Charme, onde a vida corre mansa e pode ser degustada com prazer.

A HISTÓRIA

THE HISTORY
In 2000, this property was acquired by Architect António Ginestal 
Machado. It has 1600 hectares of arable land, and a cork oak forest, 
as well as forest and vineyards. It has also combined the produc-
tion of great quality wine with a charming and luxury Hotel where 
life flows peacefully and can be pleasurably enjoyed.  



Cada garrafa do nosso vinho encerra mais de 2000 anos de história
e tradição.

Já no tempo em que os Romanos povoavam a Vitigéria, que signifi-
ca “Terra do Vinho”, região alentejana onde se insere a Herdade do
Sobroso, se produzia vinho junto ao Rio Guadiana.

O LEGADO DOS ROMANOS

Each bottle of our wine contains more than 2000 years of history 
and tradition. 

Since the time ancient Romans started settlements in Vitigéria, lit-
erally “Land of Wine”, and where Herdade do Sobroso is nowadays 
located that wine as been produced near Guadiana river. 

THE LEGACY OF ROMANS



Com condições edafoclimáticas de exceção entre a Serra do Men-
dro e o Rio Guadiana, apresenta a singularidade de ser a única re-
gião do Alentejo interior a ser influenciada pelo Oceano Atlântico.

Caracterizada por apresentar grandes amplitudes térmicas, que 
não só favorecem o perfeito amadurecimento das uvas como tam-
bém um perfil de grande frescura aromática nos nossos Vinhos.

REGIÃO DOC VIDIGUEIRA

DOC VIDIGUEIRA REGION
With exceptional edaphoclimatic conditions settled between the 
Serra do Mendro and the Guadiana River, it presents the singulari-
ty of being the only region of the interior Alentejo to be influenced
by the Atlantic Ocean.

Characterized by having great thermal amplitudes, that favor the
perfect ripening of the grapes and also the great aromatic fresh-
ness profile of our Wines.



O Rio Guadiana é um elemento diferenciador e único, influenciando
o perfil aromático de todos os nossos Vinhos, conferindo- lhes uma 
frescura e profundidade inconfundíveis.

AnAs, que em latim quer dizer “Patos”, foi o nome com que os Roma-
nos batizaram este rio, que percorre mais de 3 km na Herdade do 
Sobroso, e que juntamente com os seus solos em seixo rolado, criam
um terroir perfeito para vinhos genuínos e de grande carácter.

RIO GUADIANA

GUADIANA  RIVER
The Guadiana River is a differentiating and unique element that
influences the aromatic profile of all our wines, giving them an un-
mistakable freshness and depth.

AnAs, which in Latin means “Ducks”, was the name used by the Ro-
mans to baptize this river, which runs for more than 3 km through
Herdade do Sobroso, and that together with its rolled pebble soils,
creates a perfect terroir for genuine wines full of character



A falha da Vidigueira é um relevo natural que se eleva a 420 metros
de altitude e marca a fronteira entre o alto e o baixo Alentejo.
Esta notável geologia cria um microclima único que retém a humi-
dade e regula a temperatura do ar criando condições excepcionais
para o desenvolvimento das melhores uvas.

Com uma mistura de solos de xisto e pedregosos, característicos 
de antigo leito de rio, elevadas amplitudes térmicas e uma varie-
dade de castas criteriosamente seleccionadas, a Herdade do So-
broso apresenta-se como tendo um terroir ímpar, responsável por
vinhos frescos, vibrantes, minerais e elegantes.

TERROIR ÚNICO

UNIQUE TERROIR
The Vidigueira fault is a natural relief that rises to 420 meters in 
altitude and marks the border between the upper and the lower 
Alentejo.
This remarkable geology creates a unique microclimate that re-
tains moisture and regulates air temperature creating exceptional
conditions for the development of the best grapes.

With a mixture of stony and shale soils, high thermal amplitudes 
and a variety of carefully selected grape varieties, Herdade do So-
broso has a unique terroir, responsible for fresh, vibrant, mineral
and elegant wines.



Inserida num terroir único, nas margens do Rio Guadiana e antigo
leito do Rio, a nossa vinha respeita e integra-se de forma magistral
no Ecossistema e na Biodiversidade existente, assumindo-se como
o Coração da Herdade do Sobroso.

As castas tintas predominantes são Aragonez, Alicante Bouschet,
Syrah, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Trincadeira, Alfrocheiro e Petit Verdot enquanto os vinhos brancos
provêm das Castas Antão Vaz, Arinto, Alvarinho, Verdelho e Per-
rum.

A SINGULARIDADE  
DA NOSSA VINHA

THE SINGULARITY
OF OUR VINEYARD

Inserted in a unique terroir, on the banks of the Guadiana River 
and former riverbed, our Vineyard respects and integrates in a 
masterful way in the existing Ecosystem and Biodiversity, assum-
ing itself as the Heart of Herdade do Sobroso.

The predominant red grape varieties are Aragonez, Alicante Bous-
chet, Syrah, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Touriga Fran-
ca, Trincadeira, Alfrocheiro and Petit Verdot while white wines 
come from the Antão Vaz, Arinto, Alvarinho, Verdelho and Perrum
varieties.



A Herdade do Sobroso, nos seus 1600 hectares, concilia a produ-
ção de vinho com a fruição do espaço e da natureza, utilizando-os
enquanto centro de lazer. Situada no concelho alentejano da Vidi-
gueira, a Herdade do Sobroso está delimitada pela serra do Men-
dro a norte, pelo Guadiana a leste e a sul pela enorme planície que
se estende até perder de vista. É nesta harmonia geográfica que 
assenta a riqueza das suas terras e é neste enquadramento que se
encontra a adega.

ADEGA

WINERY
Amid its 1600 hectares, Herdade doSobroso merges its wine produc-
tion with the pleasures of its surroundings and nature, operating as a 
leisure centre. Located in Vidigueira, Alentejo, Herdade do Sobroso is 
bordered by the Mendro mountain range to the north, the River Gua-
diana to the east and to the south is a vast plain that stretches as far 
as the eye can see. It’s here, amongst this harmonious geography that 
the winery is located.



Respeitando a Arquitectura Tradicional Alentejana, apresenta-se 
perfeitamente integrada na paisagem, sendo um espaço onde a 
modernidade e a funcionalidade convivem de forma perfeita, pro-
duzindo vinhos de qualidade ímpar.

Um projecto de Arquitectura de GINESTAL MACHADO, fundador 
da Herdade do Sobroso.

ADEGA

WINERY
Respecting the Traditional Architecture of Alentejo, it is perfectly in-
tegrated into the landscape, being a space where modernity and func-
tionality coexist perfectly, producing wines of unparalleled quality.

An Architecture project by GINESTAL MACHADO, founder of Herdade
do Sobroso.



O respeito pela Natureza, o Equilíbrio e a Sustentabilidade Am-
biental são o fio condutor da Herdade do Sobroso desde o primeiro
momento. Acreditamos numa Agricultura sustentável onde a pro-
teção do meio ambiente assume o papel principal.

Na Herdade do Sobroso, nas margens do Rio Guadiana junto a Al-
queva, onde confluem o Alto e o Baixo Alentejo foram plantados
nos últimos anos 660.000 sobreiros.

SUSTENTABILIDADE 

SUSTAINABILITY
The respect for Nature, Balance and Environmental Sustainability
have been the guiding principle of Herdade do Sobroso since the
beginning. We believe in sustainable Agriculture where the pro-
tection of the environment takes the main role.

At Herdade do Sobroso, on the banks of the Guadiana River next to 
the Alqueva Dam, where the Upper and Lower Alentejo converge,
up to 660.000 cork trees were planted in recent years.





VINHOS | WINES

FILIPE TEIXEIRA PINTO - ENÓLOGO I WINEMAKER
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Os nossos vinhos Our Wines

Intensos e elegantes, de grande complexidade aromática e
frescura natural, os Vinhos da Herdade do Sobroso resultam
do respeito pela Natureza e do Terroir único da nossa vinha

nas margens do Rio Guadiana.

OS NOSSOS VINHOS
Intense and elegant, with great aromatic complexity

and natural freshness, Herdade do Sobroso Wines are a
result of the respect for Nature and the unique Terroir of our

vineyard on the banks Guadiana River.

OUR WINES



Cada garrafa do nosso vinho encerra mais de 2000 anos de história e tradição.
Já no tempo em que os Romanos povoavam a Vitigéria, que significa “Terra do Vinho”,
região alentejana onde se insere a Herdade do Sobroso, se produzia vinho junto ao 
Rio Guadiana. AnAs foi o nome com que batizaram este rio, que percorre mais de 3 km
na Herdade do Sobroso, e que juntamente com os seus solos em seixo rolado, criam 
um terroir perfeito para vinhos únicos.

ANAS

RED REDWHITEWHITE

Each bottle of our wines encompasses more than 2000 years of history and tradition. 
Back in the time when the Romans settled in Vitigéria, which means “Land of Wine”,  
the Alentejo region where Herdade do Sobroso is located, That wine as been produced 
alongside the Guadiana River. Anas was the name given to this river, which runs for 
more than 3 km through Herdade do Sobroso, and coupled with its pebble soil, forms 
the perfect terroir for producing unique wines. 



RIO DOS PATOS

REDWHITE

Homenagem a mais de 2000 anos de história e tradição na produção de vinho junto 
ao Rio Guadiana. Os Romanos, que introduziram a vinha na região DOC da Vidigueira,
onde se insere a Herdade do Sobroso, chamavam-lhe o “Rio dos Patos”.

A tribute to more than 2000 years of history and tradition of wine producing on the 
banks of the River Guadiana. The Romans, who introduced the vine into the DOC Vi-
digueira region, where Herdade do Sobroso is situated, called it “River of the Ducks”
(Rio dos Patos).



RED WHITE ROSE

SOBROSO
A floresta de Sobreiros, conhecida também como Montado de SOBRO, é um dos mais
ricos ecossistemas do Mundo. Na Herdade do Sobroso foram plantados nos últimos 
anos 660 000 sobreiros.
Com o nome SOBROSO homenageamos a árvore que se confunde com a história do
Alentejo.

The Sobro forest is one of the most diverse eco-systems in the world.
With the name SOBROSO we wished to pay tribute to the tree that is intertwined 
with the history of Alentejo. In recent years 660 000 cork trees have been planted at 
Herdade do Sobroso.



REDWHITE

HERDADE DO SOBROSO RESERVA

Selecção dos nossos vinhos estagiados em pipos de carvalho francês, onde a essência
do Alentejo e o respeito pelas castas Portuguesas se cruzam de forma singular. Ho-
menagem a mais de 2000 anos de história e tradição na produção de vinho junto ao
Rio Guadiana.

Selection of our wines aged in French Oak barrels, where the essence of Alentejo and
the respect for the Portuguese grape variety meet in a unique way. A tribute to more
than 2000 years of history and the tradition of wine-making on the banks of the Gua-
diana River.



RED WHITE ROSE

CELLAR SELECTION

Revelam o carácter moderno, único e apaixonante da Herdade do Sobroso.

Reveals the modern, unique and passionate character from Herdade do Sobroso.



RED

GRANDE RESERVA
Concentrado na cor, na boca revela-se fresco com taninos firmes mas suaves, final 
prolongado e elegante.
Expressão máxima do terroir da nossa vinha nas margens do Rio Guadiana.

Concentrated colour, fresh with firm but smooth tannins, with a prolonged and
elegant finish.
This wine fully expresses the terroir of our vineyard on the banks of Guadiana River



ARCHÉ
Este Vinho, o grande ÍCONE da Herdade do Sobroso, é um tributo ao nosso Fundador,
Arquitecto Ginestal Machado.
ARCHÉ, palavra Grega que significa “principal” e que juntamente com “Tékton”, que 
significa “construção”, compõem a palavra “arquitecto”, isto é, o CONSTRUTOR PRIN-
CIPAL.
Aroma mentolado, com frutos de bosque compotados. Na boca é equilibrado, elegan-
te, com taninos aveludados e final de boca intenso e persistente.

This Wine, the great ICON of Herdade do Sobroso, is a tribute to our founder, Architect
Ginestal Machado.
We gave the name ARCHÉ, a term that comes from Greek meaning “Main” and togeth-
er with “Tékton”, which means “creator”, formes the word “architect”, that is to say, the
MAIN CREATOR.
Mentholy aroma, with berries. In the mouth is balanced, elegant, with velvety tan-
nins, intense and persistent.



ARCHÉ
Destilação lenta e harmoniosa. Envelhecida durante mais de
10 anos em Barricas de Carvalho Francês Allier.

Slow and harmonious distillation and aged for more than 10
years in Allier French Oak Barrels.

AGUARDENTE VELHA | OLD PORTUGESE BRANDY



GOURMET | GOURMET



De cor amarelo-esverdeado e aroma frutado e doce, no paladar
apresenta um equilibrio complexo de amargo, picante e doce.

Yellow-green hue with a fruity and sweet aroma, its taste
forms a complex balance of bitter, spicy and sweet.

AZEITE VIRGEM EXTRA

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL



Produto natural, elaborado a partir de vinho branco, com con-
hecidos benefícios para a saúde.

Natural product, made from white wine, with recognized health 
benefits.

VINAGRE

VINEGAR



Doces apetecíveis, genuínos, artesanais, elaborados com 
frutas frescas e para serem apreciados num delicioso pe-
queno almoço ou num reconfortante lanche.

Appetizing, genuine, homemade jams, made from fresh fruit,
to be enjoyed over a delicious breakfast or a comforting snack.

COMPOTAS

JAM



Produto biológico, silvestre com origem em floração predom-
inante de rosmaninho. Com um tom claro, puro, possui aroma 
doce e profundo.

Biological product, from predominantly wild rosemary flow-
ers. With a clear, pure hue, it possesses a sweet and profound 
aroma.

MEL ROSMANINHO

HONEY



As tisanas e as infusões são os métodos mais usuais de prepa-
rar “chás de ervas”. Para além de saborosos, contribuem para o 
relaxamento e para melhorar o nosso bem-estar

Herbal tea and infusions are the methods of choice to prepare 
teas. As well as their great taste, they help us to relax and im-
prove our well-being.

INFUSÕES E TISANAS

INFUSIONS AND HERBAL TEA



ENOTURISMO | WINETOURISM



A Herdade do Sobroso transmite encanto e evasão. Inspiram-se os
quentes aromas alentejanos e outros tão exóticos provenientes de
África e com toque oriental. De grande qualidade estética e arqui-
tectónica, oferece um wine hotel e experiências de enoturismo úni-
cas. Desfrute deste sublime exotismo.

Herdade do Sobroso transmits charm and escape. Breathe in the 
warm Alentejo aromas, together with others from Africa that are 
exotic with an oriental touch. With great aesthetic quality and ar-
chitecture, we offer a Boutique Wine hotel and unique oenotourism
experiences. Enjoy this sublime exoticism.

ALENTEJO AUTÊNTICO

AUTHENTIC ALENTEJO



Deixe-se apaixonar pela serenidade do Alentejo autêntico e viva a
experiência de dormir num verdadeiro Monte Alentejano, onde a 
modernidade e o conforto se cruzam de forma inigualável.

Fall in love with the serenity of authentic Alentejo and live the expe-
rience of sleeping in a true Alentejo farmhouse, where modernity
and comfort meet in an incomparable way.

LUXURY BOUTIQUE HOTEL

LUXURY BOUTIQUE HOTEL







Assente no conceito “Farm to Table”, oferecemos 
o melhor da Gastronomia Tradicional Alentejana 
harmonizada com os nossos Vinhos.
Na nossa horta biológica, produzimos as ervas 
aromáticas, os morangos, os pimentos, as alfaces,
os tomates e tantos outros ingredientes que uti-
lizamos na preparação dos pratos genuínos do 
nosso Restaurante, que privilegia a frescura dos
produtos da Terra.

RESTAURANTE

RESTAURANT
Based on the concept “Farm to Table”, we offer the
best of Traditional Alentejo Gastronomy harmo-
nized with our Wines.
In our organic garden,we produce aromatic herbs, 
strawberries, peppers, lettuces, tomatoes and so 
many other ingredients that we use in the prepara-
tion of genuine local cuisine in our Restaurant, which 
privileges the freshness of the Earth products.



Preparamos uma grande variedade de actividades de luxo à disposição dos nossos hós-
pedes, desde passeios de balão ao amanhecer a sobrevoar o Rio Guadiana e o Grande 
Lago do Alqueva, a passeios a cavalo pela Vinha, onde poderá percorrer caminhos 
assinalados com os diferentes tipos de castas aqui plantadas e fazer uma pausa para 
provar os saborosos frutos que temos nas árvores em redor da vinha, fazer um Safari 
fotográfico em Jipe e acompanhado pelo nosso Guarda, observar a exuberante fauna 
e flora que nos rodeia e tantas outras actividades que o deixarão apaixonado por este 
“nosso” Alentejo.

We prepared a wide range of luxurious activities for our guest, from a hot air balloon 
ride at sunrise over the Guadiana River and the Great Alqueva Lake, to horseback riding 
through the Vineyard, where you can follow any of the various trails signalled with the 
different grape varieties planted here and take a break to sample the tasty fruits from the 
trees we have planted around the vineyard, go on a photographic Safari by Jeep while ac-
companied by our Keeper, observe the exuberant fauna and flora that surrounds us and
many other activities that will make you fall in love with “our” Alentejo.

EXPERIÊNCIAS ÚNICAS 

UNIQUE EXPERIENCES



Nos 1600 hectares da Herdade do Sobroso, em plena Serra do Mendro, pode-
mos encontrar uma fascinante Vida Selvagem, da qual fazem parte, Veados, 
Gamos, Muflões, Javalis, Lebres, diversas Aves e um número infindável de Pa-
tos Reais.
Deixe-se apaixonar pela beleza única da paisagem inconfundível da Herdade
do Sobroso.

Within the 1600 hectares of Herdade do Sobroso, in the heart of Serra do Men-
dro, we can find a fascinating Wildlife, which includes, Deer, Fallow Deer, Mou-
flons, Boars, Hares, several Birds and an endless number of Mallards. Let your-
self fall in love with the unique beauty of the unmistakable landscape of
Herdade do Sobroso.

VIDA SELVAGEM 

WILDLIFE



A Herdade do Sobroso surge pelo amor ao Alentejo,  
pela forte ligação “à Terra”, pela paixão pelos vinhos e pelo 
forte desejo de criar algo para “deixar” às próximas gerações.  

Para nós, a Herdade do Sobroso,  
é uma forma de estar na Vida...”

Herdade do Sobroso arose from a love of Alentejo,  
from a deep rooted connection “to the Land ”,  

from a passion for wine and from a strong desire  
to create something to “leave” to future generations.  

Personally, a Herdade do Sobroso, is a way of Life...”

Sofia Ginestal Machado  
& Filipe Teixeira Pinto



Aqui Somos Felizes!
Here We Are Happy!
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COMO CHEGAR | GETTING THERE




