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Duas medalhas para vinhos da Herdade de Espirra 

Os vinhos tintos Herdade de Espirra Reserva 2008 e Herdade de Espirra 2009 acabam de 

conquistar duas medalhas de prata no prestigiado “Bacchus 2014”, que decorreu em 

Madrid, distinguindo-se assim entre os 1559 vinhos apreciados pelo júri.

Se é Importador, Atacadista, Garrafeira ou Adega

distribuidores de vinhos e desejam representar 

vinhos Portugueses, nós estamos ao dispor para 

vos informar de marcas de todas as regiões, que 

ainda não estejam representados no Brasil.

Se é especialista ou simplesmente apreciador de 

vinhos, ficamos á disposição para todas as 

informações sobre vinhos e suas regiões em 

Portugal.
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Estes dois vinhos foram produzidos com uvas da casta Castelão oriundas dos 32 hectares 

de vinhas velhas existentes na Herdade de Espirra, uma propriedade da região de Pegões 

detida e gerida pelo grupo Portucel Soporcel, que ali desenvolve diversas atividades 

agrícolas para além exploração florestal.

Os dois monocastas agora distinguidos são assinados pela enóloga residente Ana 

Varandas, que conta com o apoio do consultor Rui Reguinga. “É sempre um motivo de 

orgulho ver os nossos vinhos aplaudidos em certames internacionais tão 

importantes”, sublinha Ana Varandas.

A Herdade de Espirra tem 37 hectares de vinhas e produz na sua Adega uma média anual 

de 120.000 garrafas.

Fonte: http://www.dorestaurante.net/index.php?option=com_content&view=article&id=622:duas-medalhas-para-vinhos-da-herdade-de-espirra
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