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SANDEMAN 
A classe de uma marca universal

INDICADORES

• Mais de 200 anos depois do impulso criativo do seu fundador, Sandeman é uma marca que 
continua a renovar-se e a aprodundar o compromisso de conjugar a tradição com a qualidade e a 
classe superior dos seus vinhos. O que lhe vale o estatuto de marca mais universal de Vinho do 
Porto, oferecendo ainda Xerez, Madeira e Brandies Sandeman de excelência. 

•	Fundada em 1790, Sandeman foi a primeira empresa a marcar uma pipa. Em 1805, Sandeman 
começou a marcar com ferro quente a sua marca comercial GSC (George Sandeman & Co.). Foi 
também uma das primeiras empresas a rotular e a publicitar os seus vinhos, que no início do século 
XIX eram já exportados para diversos países da Europa, América do Norte e do Sul, África e Ásia. 

•	O nome Sandeman foi registado como uma marca comercial em 1877 (First Trademark Regis-
trations Act – Primeira Lei sobre o Registo de Marcas Comerciais), tornando-se assim uma das 
mais antigas marcas do mundo. 

•	Os vinhos Sandeman são distribuídos em mais de 75 mercados, liderando em vários países, 
como os Estados Unidos, Bélgica, Itália, Suíça, Áustria, Irlanda, Alemanha e Japão.

•	O “Sandeman Don” é uma das primeiras imagens de marca criada no mundo e o primeiro grande 
ícone no mundo dos vinhos. Foi concebido, em 1928, por George Massiot Brown. Com a sua capa 
negra de estudante de Coimbra, simbolizando o Vinho do Porto, e o “sombrero” típico da Andaluzia, 
para representar o vinho de Jerez, ainda hoje mantém toda a sua mística e atracção, representando 
o mistério e a sensualidade da marca Sandeman.

•	A cada minuto são hoje compradas, em média, 18 garrafas de Sandeman.

•	Desde 2002, a Sandeman faz parte do universo Sogrape Vinhos,

•As caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia, adquiridas pelo fundador da empresa em 1811, são 
ainda	hoje	o	fiel	depositário	de	mais	de	2.000	cascos	para	o	envelhecimento	dos	vinhos	da	compa-
nhia. Ainda hoje, lá repousam garrafas desde 1870…

•	Sandeman Vintage 2011 é o mais recente lançamento da Sandeman, um vinho cheio de estrutu-
ra, mas com um equilíbrio extraordinário. Um Vintage Clássico!
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HISTÓRIA

 O PRAZER COMO ASSINATURA

Ao longo de mais de dois dois séculos, Sandeman 
tem baseado o seu sucesso numa rara capaci-
dade de inovação aliada a um profundo conheci-
mento transmitido de geração em geração. Hoje, 
Sandeman é o mais famoso símbolo do Vinho do 
Porto a nível mundial. Mas oferece também Xe-
rez, Madeira e Brandies de excelência. 

O seu fundador foi George Sandeman, um jo-
vem escocês ambicioso de Perth que lançou, em 
1790, um negócio vinícola em Londres. Com um 
empréstimo de 300 libras concedido por seu Pai, 
comprou a primeira adega e começou a negociar 
Vinho	 do	Porto	 e	Vinho	Xerez	 a	 partir	 da	Tom’s	
Coffee House. 

O dinamismo e a competência de George Sandeman ditaram o rápido crescimento da empresa: em 1795 
já tinha aberto uma agência em Cádiz, Espanha, e em 1811 comprou uma cave em Vila Nova de Gaia, em  
Portugal, onde ainda hoje envelhecem, em corredores com mais de 2.000 cascos, os Vinhos do 
Porto Sandeman. No início do século XIX, os vinhos Sandeman eram expedidos para múltiplos paí-
ses na Europa, América do Norte e do Sul, África, Ásia e até mesmo para um destino tão longínquo 
como a Nova Zelândia. 

A	matriz	inovadora	de	Sandeman	ficou	desde	cedo	patente	no	facto	de	esta	ter	sido	a	primeira	em-
presa a marcar uma pipa, em 1805, usando um ferro quente para dar ao vinho que vendia um nome 
que	garantia	qualidade	e	prestígio.	Embora,	no	final	do	século	XIX,	o	conceito	de	marca	passasse	
praticamente despercebido aos consumidores, Sandeman voltou a querer ir mais longe em matéria 
de qualidade e reputação, pelo que em 1880 se tornou na primeira Empresa de Vinho do Porto a 
exportar vinhos engarrafados e rotulados. 

O nome Sandeman foi registado como uma marca comercial em 1877 (First Trademark Registra-
tions Act – Primeira Lei sobre o Registo de Marcas Comerciais), tornando-se assim uma das mais 
antigas marcas do mundo. 

O primeiro agente da marca foi nomeado em 1903 e, em 1914, a Sandeman tinha já uma rede de 
agentes nomeados que vendiam os seus vinhos por todo o mundo. 
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PIONEIRISMO TAMBÉM NA PUBLICIDADE

Sandeman tornou-se uma das primeiras 
empresas vinícolas a rotular e a publicitar os 
seus vinhos. 

Sandeman apostou ainda, de forma pioneira, no início do século XX, na divulgação ao mundo dos 
seus produtos. Tornou-se, desta forma, uma das primeiras empresas vinícolas a rotular e a publici-
tar os seus vinhos. O seu primeiro investimento publicitário remonta a 1905, mas entretanto cam-
panhas mais elaboradas e substanciais se seguiram. Um enorme anúncio no jornal “Irish Times” foi 
acompanhado pela comunicação de um comerciante de que um “Estojo” de seis vinhos Sandeman 
estava disponível por 15s (75p) “entregue em casa do cliente”. Entretanto, publicidade semelhante 
começou a aparecer na Europa Continental, nos EUA e nos países que eram então conhecidos 
como “as Nações do Império Britânico”. 

Em 1914, a Sandeman anunciou uma lista dos seus agentes nomeados no jornal The Times. A lista 
incluía nomes em Paris, Berlim, Moscovo, Estocolmo, Nova Iorque, Montreal, Sidney, Wellington, 
Joanesburgo e Tientsin. 

O primeiro reclamo luminoso da Sandeman, colocado bem alto em Piccadilly Circus, no topo do 
Café	Monico,	foi	ligado	em	1921.	O	jornal	London	Evening	News	ficou	impressionado,	tendo	escrito:	
“Deixa as gargantas dos homens a desejar”. 

Nesta altura a publicidade não era comum no mercado de luxo e os anúncios da Sandeman causa-
ram indignação no negócio. Os concorrentes chegaram até a cortar relações com o director-geral 
da marca da altura! No entanto, revelando um estilo e um posicionamento verdadeiramente ino-
vadores, o alegado escândalo foi visto não como um problema, mas sim como uma oportunidade. 

Em	1928,	o	desenhador	escocês	George	Massiot	Brown	criou	para	a	marca	uma	figura	misteriosa	
que seria depois baptizada de “Don”: um personagem vestido como os cabelleros espanhóis de 
Jerez, usando uma capa de estudante universitário português e um chapéu de abas largas. Uma 
imagem poderosa que se tornaria parte integrante dos rótulos das garrafas e da publicidade da 
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marca desde os anos 30 do século passado, altura em que Sandeman engarrafou ela própria o seu 
primeiro	Vintage	e	o	Wine	and	Spirit	Trade	Record	reconhecia	“o	início	do	fim	dos	Vinhos	do	Porto	
Vintage engarrafados por comerciantes”. 

A cada minuto que passa são hoje compradas em mé-
dia 18 garrafas de Sandeman.

O negócio continuou a prosperar e, em 1965, Sandeman começou a estar presente em publicidade 
na televisão, contando ainda com a presença do “Don” numa série de anúncios criativos. 

	A	Casa	Sandeman	foi	a	primeira	a	receber,	entre	1995	e	1996,	o	Certificado	de	Qualidade	ISO	
9002,	e	foi	também	a	primeira	Empresa	de	Vinho	do	Porto	a	ser	certificada	pelo	Governo	Português	
em	conformidade	com	o	Instituto	Português	de	Qualidade.	

A cada minuto que passa são hoje compradas em média 18 garrafas de Sandeman – uma marca 
mundial distribuída em mais de 75 mercados e uma marca líder de mercado em países como a 
Bélgica, Itália, Estados Unidos da América, Suíça, Irlanda, Alemanha e Japão. 

Em Junho de 2002 a Sandeman passou a integrar o universo empresarial da Sogrape Vinhos, um 
grupo líder em Portugal que tem sabido acolher unidades de raiz familiar com total respeito pela 
sua história e tradição. Hoje, representando a sétima geração da família fundadora, George San-
deman, que é também administrador da Sogrape Vinhos, sustenta que o maior prazer de estar no 
negócio do vinho do Porto é-lhe transmitido “pela consciência de pertencer a uma família que há 
tanto tempo faz vinhos capazes de darem prazer a tantas pessoas”.   

De facto, há mais de 200 anos que Sandeman tem vindo a transmitir conhecimento de geração em 
geração para preservar a excelência dos seus vinhos, apreciados com prazer em todo o mundo 
pela sua qualidade e sabor, mistério e sedução. Uma marca cuja assinatura é hoje, precisamente, 
FAMOUS FOR PLEASURE.
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A FIGURA

“DON”: MISTÉRIO E SENSUALIDADE 

O forte carácter pioneiro e inovador da marca Sandeman 
está fielmente espelhado na figura do “Don” – um perso-
nagem misterioso e sensual envolto numa capa negra do 
estudante português de Coimbra e com um “sombrero” de 
cavaleiro espanhol da região de Jerez.      

Concebido pelo criativo escocês Massiot Brown em 1928, 
isto numa época em que no mercado das artes pontifica-
vam os ilustradores franceses, o “Don Sandeman”, como 
ficou popularizada a figura negra misteriosa que ainda 
hoje perdura, é justamente considerada uma das primei-
ras imagens de marca, um dos primeiros logótipos criados 
no mundo, assinalando seguramente a primeira vez que 
uma bebida criou um conceito de marca comercial para a 
uma abordagem ao mercado global.

Esta figura negra e dramática, com o seu copo de Vinho 
do Porto na mão, passou a fazer parte das campanhas 
publicitárias e dos rótulos da Sandeman desde 1930, sen-
do reconhecido mundialmente como símbolo de prestígio 
e de qualidade. A imagem tem sido retocada ao longo dos 
anos, mas consegue ainda hoje unir a mística e a atrac-
ção que despertou desde que viu a luz do dia, sendo um 
dos ícones com mais elevado reconhecimento de marca 
no mundo das bebidas – o que diz bem da sua importân-
cia na afirmação da Sandeman como a única marca de 
Vinho do Porto verdadeiramente global. 

O “Don” foi assim baptizado em 1935, quando a imagem 
foi incluída no rótulo de um Porto Tawny lançado pouco 
antes com o nome de Dry Don. A partir dessa altura, tor-
nou-se uma silhueta com presença constante nos rótulos 
Sandeman. 

Em 1965, o “Don” apareceu pela primeira vez na televi-
são, com o famoso anúncio: Encontre o Don e irá encon-
trar Sandeman. O logótipo mais famoso do negócio dos 
vinhos passou da uma figura estática nos anúncios na 
imprensa, rótulos e cartazes exteriores, para uma perso-
nalidade sedutora corporizada num anúncio na televisão 
que ainda é lembrado por muitos. 

Vários outros filmes publicitários foram produzidos nos 
anos seguintes em diferentes mercados, mas todos eles 
incluindo a famosa figura misteriosa que para sempre fi-
cou associada ao prazer de beber Sandeman.
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O ENÓLOGO

SABER E PAIXÃO  

Luis Sottomayor sustenta que o segredo dos grandes 
vinhos assenta na paixão daqueles que escrevem a sua 
história nas vinhas e nas adegas.

Luís Sottomayor é o enólogo que assume hoje a enorme responsabilidade de dar continuidade à 
genial obra secular que fez de Sandeman uma das maiores referências do Douro Vinhateiro e a 
marca mais universal de Vinho do Porto. 

Discípulo de mestre Fernando Nicolau de Almeida, Luís Sottomayor aprendeu que a enologia é, aci-
ma de tudo, um mundo de paixão, arte e verdadeira dedicação, ao qual os conhecimentos técnicos 
e	científicos	emprestam	um	suporte	indispensável.

Estabelecendo para a Região do Douro objectivos ambiciosos e dignos dos seus antecessores, 
este enólogo já hoje integrado na elite da Sogrape Vinhos é o garante da continuidade da excelên-
cia dos vinhos do Porto Sandeman. 

De facto, quando em 1989 entrou na empresa, na equipa de enologia liderada pelo mestre Fer-
nando Nicolau de Almeida, Luís Sottomayor sabia que estava na casa certa para poder participar 
na produção dos melhores vinhos do Porto e do Douro. Hoje, reconhecidas as suas capacidades e 
comprovada a qualidade do seu trabalho, dirige a equipa de Enologia de todas as marcas de Vinho 
do Porto e Douro da Sogrape Vinhos, responsabilidade que assumiu em janeiro de 2007.

Autor das mais recentes preciosidades da Sandeman, nomeadamente o Sandeman Vintage 2011, 
Luís Sottomayor manifesta um enorme orgulho por ter a possibilidade de dar continuidade a uma 
história de sucesso, enaltecendo a ousadia e a criatividade daqueles que, sem a ajuda das condi-
ções	tecnológicas	atuais,	logravam	produzir	vinhos	de	excelência	que	desafiam	o	tempo.	
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Natural	de	Moreira	da	Maia,	casado	e	pai	de	três	filhos,	Luís	Sottomayor	tem	uma	completa	forma-
ção académica que inclui cursos de Enologia pela Universidade de Dijon, na Borgonha, e pela Uni-
versidade Charles Sturt, na Austrália, para além de uma pós-graduação em Enologia pela Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, em Portugal. 

Sustentando que o segredo dos grandes vinhos assenta na paixão daqueles que escrevem a sua 
história nas vinhas e nas adegas, Luís gosta de sublinhar o esforço que é feito na Sogrape Vinhos 
para preservar e engrandecer a herança recebida de grandes e prestigiadas marcas, através da 
conjugação dos valores da tradição com os anseios e as tendências que se desenham para o futuro.

REGIÃO

O PATRIMÓNIO VINÍCOLA DO DOURO 

A Região do Douro é desde 1756 uma das primeiras e 
mais  
importantes regiões demarcadas do mundo.

A Região do Douro, onde são produzidos os vinhos do Porto Sandeman, é desde 1756 uma das 
primeiras e mais importantes regiões demarcadas do mundo. 

O início da cultura da vinha na região perde-se na poeira dos tempos, sendo conhecido o seu in-
cremento no período da ocupação romana. No século XII, a partir da independência de Portugal, 
inicia-se o desenvolvimento da viticultura no Vale do Douro e as primeiras exportações, para Fran-
ça, remontam ao século XIII. Não obstante, é só no século XVII que surge a primeira referência à 
denominação “Vinho do Porto”, aplicada ao Vinho do Douro. 

A Região Demarcada do Douro situa-se no nordeste do território português e desenvolve-se pelo 
vale do rio Douro, tendo como limites a norte, oeste e sul sistemas de cadeias montanhosas e a 
fronteira com Espanha a este. Estende-se por 250 000 hectares, dos quais apenas cerca de 18,3% 
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são ocupados por vinha, que ocupa uma área aproximada de 48 000 hectares, distribuídos por 
cerca de 40 000 viticultores. Domina o minifúndio e a região está essencialmente dependente da 
vinha, sendo também muito presente a tradição de produção de azeite e de amêndoa. Nas zonas 
limítrofes a oeste, a cereja é uma cultura relativamente difundida e a sul, nas zonas mais altas, 
também se cultiva maçã de forma intensiva.

Em	termos	climáticos,	os	sistemas	montanhosos	a	oeste	e	o	 forte	encaixe	da	 rede	hidrográfica	
permitem	a	existência	de	um	microclima	onde	a	influência	do	Atlântico	é	atenuada.	Geralmente,	os	
invernos são menos húmidos e os verões são quentes e secos. A região caracteriza-se pela secura 
e	a	distribuição	sazonal	da	precipitação	concentra-se	no	fim	do	outono	e	início	do	inverno,	com	um	
máximo secundário em março ou abril.

A	Região	Demarcada	do	Douro	está	dividida	em	três	sub-regiões	definidas	em	virtude	das	varia-
ções climáticas: Baixo Corgo (sub-região ocidental); Cima Corgo (sub-região central) e Douro Su-
perior (sub-região oriental, que no seu limite nascente faz fronteira com Espanha). 

As castas predominantes na região são principalmente Tintas, com grande incidência em Touriga 
Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão e Tinta amarela. Mas a grande di-
versidade	de	variedades	existentes	no	Douro	confirma	a	força	da	região	e	reflete	as	suas	condições	
ótimas para a cultura da vinha.

Nas oito quintas da Sogrape Vinhos, que vão desde o Cima Corgo ao Douro Superior, as castas 
que ocupam mais área de vinha nos mais 400 hectares plantados pela empresa são a Tinta Amare-
la, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinto Cão, nas tintas, e Malvasia 
Fina, Viosinho, Donzelinho e Gouveio nas brancas. Nas novas plantações, contudo, foi decidido 
optar por um número mais reduzido de variedades que foram eleitas pelas suas características 
particulares,	como	Touriga	Nacional,	Touriga	Franca,	um	clone	específico	de	Tinta	Roriz,	chamado	
Pé de Perdiz, Sousão, Alicante Bouschet, Donzelinho, Tinta Francisca e Touriga Brasileira. Nas 
brancas, nas novas plantações encontramos principalmente Visionho, Arinto e Códega do Larinho.

Na região do Douro, a Sogrape Vinhos está presente nos locais de eleição para a produção de 
Vinho	do	Porto	e	vinhos	DOC,	com	Quintas	na	sub-região	do	Cima	Corgo	e	Douro	Superior.	No	
caso	da	Sandeman,	a	Quinta	mais	emblemática	é	a	lindíssima	Quinta	do	Seixo,	situada	num	local	
privilegiado do vale do Douro, entre a cidade da Régua e a vila do Pinhão.
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A QUINTA 

SEIXO: O DOURO EM “ECRÃ” GIGANTE 

A	Quinta	do	Seixo,	uma	das	maiores	e	mais	emblemáticas	quintas	no	coração	do	Douro,	é	a	ver-
dadeira	sala	de	visitas	da	Sandeman	na	região.	Beneficiando	de	uma	localização	privilegiada	na	
margem Sul do rio Douro, situada entre a cidade da Régua e a vila do Pinhão, e referenciada desde 
o	século	XVII	na	produção	de	Vinho	do	Porto,	os	65	hectares	de	vinha	da	Quinta	do	Seixo	foram	
marcando a paisagem do Douro, através do trabalho árduo de gerações e gerações, e são hoje o 
berço dos melhores vinhos Sandeman.

Em	patamares	de	xisto	pré-filoxéricos,	em	terraços	modernos	ou	vinha	ao	alto,	aqui	estão	plantadas	
dezenas de castas tradicionais da Região Demarcada do Douro, com especial predominância para 
a	Tinta	Roriz	e	a	Touriga	Nacional,	mas	numa	mistura	única	e	irrepetível	que	define	esta	Quinta	e	
a qualidade dos seus vinhos. 

É das vinhas velhas, com cerca de 100 anos de idade e vista privilegiada para o rio, que se extraem 
as uvas que entrarão nos lotes dos melhores Vinhos do Porto Sandeman.

UMA ADEGA NO MEIO DO XISTO

Num	projecto	de	vanguarda	tecnológica	e	de	grande	versatilidade,	em	2007	nasce	na	Quinta	do	
Seixo	uma	adega	equipada	com	a	mais	avançada	tecnologia	de	vinificação,	perfeitamente	integra-
da na paisagem duriense e respeitando a tradição na produção de vinhos de grande qualidade.

A vanguarda tecnológica é visível desde os tegões, onde é feita a primeira recepção e selecção das 
uvas na altura das vindimas, até às cubas suspensas de aço inoxidável, facilitando a monitorização 
de	todo	o	trabalho	de	vinificação,	passando	pelos	lagares	em	granito.	O	recipiente	de	fermentação	
é escolhido consoante o tipo de vinho a produzir, pois se nas cubas de aço inoxidável se produzem 
vinhos mais intensos e elegantes, nos lagares podem ser produzidos vinhos mais clássicos, mais 
robustos, que resultam naturalmente de uma melhor extracção.
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A Quinta do Seixo, uma das maiores e mais emblemáti-
cas quintas do coação do Douro, é a verdadeira sala de 
visitas da Sandeman na região. 

A	versatilidade	está,	portanto,	essencialmente	nos	vários	métodos	de	vinificação	disponíveis	na	
Quinta	do	Seixo,	bem	como	na	possibilidade	de	produção	de	diferentes	tipos	de	vinhos	consoante	
os objectivos comerciais e enológicos.

A	adega	da	Quinta	do	Seixo	foi	equipada	para	poder,	todas	as	vindimas,	vinificar	um	total	de	2,5	
milhões de quilos, com múltiplas técnicas disponíveis de acordo com os vinhos a produzir. Logo à 
chegada existem quatro tegões que permitem a descarga de uvas por reboques basculantes, por 
tinas ou por caixas de 20 quilos, com tapete de escolha para vinhos topos de gama. A fermentação 
pode fazer-se entre 28 cubas e 12 lagares com diferentes capacidades, recorrendo a quatro tipos 
de maceração possível, nomeadamente remontagens manuais, robots, Turbo Pigeur e Delestage.

Privilegiando	sempre	a	gravidade,	numa	adega	onde	apenas	se	vinificam	vinhos	tintos,	depois	da	
fermentação a equipa de enologia tem ainda ao dispor três tipos de prensagem: prato móvel verti-
cal, prato móvel horizontal e pneumática.

 
 O VINHO DO PORTO

O	vinho	do	Porto	é	um	vinho	naturalmente	doce	e	rico,	fortificado,	produzido	exclusivamente	com	
uvas da região do Douro, no Norte de Portugal. A sua produção e comercialização estão sujeitas 
a	regulamentação	específica	da	denominação	de	origem	“Porto”	e	ao	controle	e	supervisão	dos	
organismos competentes.

 Desde a pré-história que a vinha e o vinho são conhecidos na região do Douro, mas foi durante os 
períodos Romano e Visigodo que ambos conheceram maior expressão. 

 O Tratado de Methuen (1703), celebrado entre Portugal e Inglaterra, foi crucial para o futuro do 
vinho do Porto uma vez que, entre outros acordos, concedia taxas preferenciais aos produtos Por-
tugueses (incluindo os vinhos) na entrada em Inglaterra. 
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O vinho do Porto, tal qual o conhecemos hoje, ainda não existia. Os vinhos produzidos no Douro - 
encorpados, com grande intensidade de cores e aromas – tinham alguma tendência para fermentar 
durante os transportes por barco. Para evitar estas fermentações, adicionou-se aguardente para es-
tabilizar o vinho durante a viagem e assim, por uma necessidade do acaso, nasceu o vinho do Porto.

Devido ao acidentado do terreno a vindima, normalmente entre Setembro e Outubro, é feita à mão, 
tradicionalmente por mulheres, enquanto os homens carregavam as uvas em grandes cestos de 
verga que chegavam a pesar 60Kgs cada. 

Actualmente, as uvas são transportadas em pequenas caixas empilháveis, que evitam o esmaga-
mento e consequente fermentação prematura das uvas, permitindo um tratamento mais cuidado e 
de maior qualidade.

As uvas seguiam então para os lagares (tanques abertos em granito) onde eram pisadas por ho-
mens. Mas hoje, à chegada à adega, as uvas são avaliadas em termos de qualidade geral, sepa-
radas do pé (desengaçadas) e esmagadas. A massa resultante é transferida para cubas de aço 
inoxidável ou lagares robóticos onde ocorre a fermentação, sob temperaturas controladas. 

A Fermentação é o processo natural pelo qual o açúcar natural das uvas se transforma em álcool, 
e o que torna o vinho do Porto diferente dos outros vinhos é o facto de a sua fermentação não ser 
completa. Esta é parada numa fase anterior pela adição de aguardente vínica na proporção de 1:5. 
Trata-se de uma aguardente neutra, de aroma natural e sem cor, com cerca de 77º álcool, destilada 
de vinho e não envelhecida. 

Quando	a	 fermentação	atinge	os	níveis	de	açúcar	desejados,	o	mosto	ainda	em	fermentação	é	
transferido para uma cuba e ao mesmo tempo é-lhe adicionada a aguardente vínica. Esta deve ser 
rapidamente misturada com o mosto para neutralizar e parar a fermentação. O resultado é um vinho 
naturalmente	doce	(c.	100	gms./ltr),	fortificado	(c.	20º	de	álcool),	produzido	com	uvas	da	região	do	
Douro – ou seja, vinho do Porto. 

O novo vinho do Porto necessitará ainda de envelhecer durante um mínimo de cerca de três anos 
antes de ser comercializado. Inicialmente, o vinho é guardado no Douro, em grandes cubas de 
madeira de carvalho ou em aço inox. Os vinhos são posteriormente transferidos para as tradicio-
nais caves de envelhecimento da Sandeman em Vila Nova de Gaia. Antigamente, o transporte dos 
vinhos era feito em pipas a bordo dos típicos barcos rabelo. Hoje, este transporte é feito em cami-
ões cisterna de aço inoxidável. Estes são devidamente controlados e selados pelas autoridades 
competentes e garantem a melhor qualidade de transporte. 

À chegada a V.N.Gaia, os vinhos são provados e armazenados. Nesta fase, os vinhos apresentam 
diferentes potenciais de envelhecimento (mais rápido ou mais lento) e são guardados de acordo 
com o seu destino.
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 MARCAS 

UMA OFERTA RIQUÍSSIMA 

 

Para além dos seus valiosos vinhos do Porto, o portfólio  
Sandeman inclui também vinhos de Jerez, da Madeira  
e Brandies Sandeman de excelência, uma oferta riquíssima  
em diversidade e qualidade.

No que diz respeito ao Vinho do Porto, Sandeman apresenta uma vasta gama que se divide nas 
gamas Classic, Premium, Deluxe e Rare Wines, marcando uma forte presença nos quatro tipos 
principais	de	Vinho	do	Porto:	o	‘Branco’,	por	norma	jovem	e	feito	de	castas	brancas;	o	‘Ruby’,	que	
é armazenado em balseiros de grande dimensão e tem um envelhecimento rápido, ganhando, nor-
malmente,	aromas	a	frutos	vermelhos	e	chocolate;	o	‘Tawny’,	que	envelhece	nas	típicas	pipas	de	
carvalho	ganhando,	devido	ao	seu	processo	oxidativo,	aromas	de	nozes	e	frutos	secos;	e,	finalmen-
te,	o	‘Vintage’,	conhecido	como	o	melhor	que	o	vinho	tem	para	oferecer,	nascido	apenas	de	anos	
extraordinários e com a capacidade de envelhecer na garrafa, chegando mesmo a estar guardado 
por	décadas	a	fio.

Na gama Premium, referência para os Founders Reserve e Imperial Reserve, destacando-se na 
gama Deluxe os Tawnies 10 Anos e 20 Anos, Late Bottled Vintage e Vau Vintage, enquanto na 
gama Rare Wines sobressaem os Sandeman Vintage, e Tawnies 30 e 40 Anos.  

De grande qualidade são também os brandies Sandeman de Jerez – um produto exclusivo da 
Denominação de Origem Jerez-Sherry-Xérès no Sul de Espanha. O Brandy de Jerez é especial 
porque envelhece em pipas de madeira características e em condições climatéricas singulares da 
região onde é produzido. Trata-se de uma bebida espirituosa produzida a partir de vinho destilado 
nas condições únicas das bodegas de Jerez, com recurso a barris de carvalho e envelhecido no 
tradicional processo de solera. A gama de brandies Sandeman oferece quatro opções: Capa Negra; 
Capa Real, Imperial e WO Solera Gran Reserva. 
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Quanto	aos	vinhos	desta	mesma	região	do	sul	de	Espanha,	a	oferta	Sandeman	inclui	uma	dezena	
de	opções	de	fortificados	que	vão	do	Sandeman	Character	ao	Sandeman	Royal	Esmeralda	20	YO.	
São vinhos produzidos a partir de apenas três castas – Palomino, Pedro Ximenez e Moscatel – e 
envelhecidos nas tradicionais “bodegas” de Jerez de la Frontera. 

A Sandeman orgulha-se, também, da elevada qualidade e notoriedade do seu Vinho Madeira, cuja 
oferta inclui o Madeira Fine Rich e o Madeira Rainwater. Trata-se de um vinho natural, generoso, 
produzido a partir de uvas cultivadas na Ilha da Madeira, em pleno Atlântico, das castas Malvasia, 
Verdelho	ou	Sercial,	cujo	carácter	único	lhe	é	dado	pela	vinificação	e	estágio	em	“estufas”,	antes	de	
ser transferiudo para pipas de madeira onde é arnazenado durante anos. 

  

ENOTURISMO

MUSEUS COM VIDA

Locais dedicados à herança, tradição e inovação da Sandeman podem ser encontrados nas Caves 
Sandeman	e	Museu	do	Vinho	do	Porto,	em	Vila	Nova	de	Gaia,	e	também	na	Quinta	do	Seixo,	no	
Vale do Douro, no Norte de Portugal. 

A Casa Sandeman, que alberga as Caves e o Museu da marca, situa-se na marginal de Vila Nova 
de Gaia, a dois passos do rio Douro e bem em frente ao Centro Histórico do Porto, num emblemá-
tico edifício de granito adquirido pelo fundador da Sandeman em 1811.

Ali, os visitantes são convidados para uma experiência plena de mistério e sensualidade na des-
coberta dos segredos e dos sabores do Vinho do Porto e de uma marca que se transformou num 
ícone mundial. 
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No	Museu	Sandeman,	inaugurado	em	1992	e	único	no	género,	o	visitante	é	desafiado		a	“viajar”	até	
Londres, nos tempos idos de 1790, quando George Sandeman se lançou no negócio do comércio 
de vinhos do Porto e Jerez. E a proposta é que o visitante se deixe transportar pela extraordinária 
história	que	lhe	é	contada	por	uma	exposição	fascinante	de	pintura,	fotografias,	cerâmicas,	e	outras	
peças reunidas ao longo dos anos pelas várias gerações da família Sandeman, nomeadamente 
uma coleção de garrafas raras produzidas entre os séculos XVII e XIX.  

A	antecipar	a	prova	final,	os	visitantes	são	guiados	através	das	Caves	onde	os	vinhos	envelhecem	
lentamente em pipas e tonéis de madeira, pressentindo-se no silêncio húmido que os rodeia o papel 
de protagonista que o tempo joga na criação do prazer que tais vinhos proporcionam. O percurso 
culmina num auditório com um diaporama em ecrã gigante a sublinhar (em 11 línguas) o especta-
cular	cenário	do	Vale	do	Douro	e	os	aspectos	mais	significativos	do	processo	produtivo	do	Vinho	
do Porto.  

Já	na	Quinta	do	Seixo,	o	mais	 recente	projecto	de	enoturismo	da	Sandeman,	galadoardo	 inter-
nacionalmente, pode encontrar-se uma oferta inovadora e contemporânea com visitas, provas de 
vinhos e combinações gastronómicas a contribuírem para um maior entendimento e satisfação do 
Vinho do Porto. Um passeio pela vinha e uma visita guiada à adega, garrafeira e lagares robóticos, 
seguida de prova numa sala ampla e luminosa, aberta para o rio, é o mais simples dos programas 
propostos num projecto especialmente destinado a dar a conhecer uma panorâmica completa so-
bre a história e o processo produtivo do Vinho do Porto Sandeman. 
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A ARTE DO CONSUMO 

MODERAÇÃO E RESPONSABILIDADE

Como consumir, como servir ou como guardar um vinho nas melhores condições? 

A resposta à primeira questão reclama uma pré-condição imprescindível: a melhor forma de con-
sumir um vinho é sempre, mas sempre, com moderação e responsabilidade. Por isso mesmo, 
a Sandeman orgulha-se de integrar um Grupo – a Sogrape Vinhos – que é signatário, desde a 
primeira hora, do projeto europeu denominado “Wine in Moderation” (Vinho com Moderação) e 
de ser membro fundador do Fórum Nacional Álcool e Saúde, entidade que visa reforçar, a nível 
nacional, as ações necessárias à minimização dos danos provocados pelo consumo nocivo de 
álcool. 

Para além da inclusão da mensagem “Seja responsável. Beba com moderação” de forma legí-
vel, bem como do logótipo do projeto “Wine in Moderation” (Vinho com Moderação) em toda a 
comunicação da Sandeman com o consumidor, a Sogrape Vinhos edita e distribui uma pequena 
brochura intitulada “Por um consumo saudável do vinho”, na qual se divulgam os principais obje-
tivos do projeto “Wine in Moderation by Sogrape Vinhos” e se difundem conselhos e orientações 
para um consumo responsável. 

Tendo pois sempre presente que o consumo do vinho deve ser feito de forma moderada e res-
ponsável, importa também conhecer alguns segredos que nos permitam retirar o máximo prazer 
quando bebemos um vinho, como seja a escolha da comida mais acertada para o acompanhar, 
mas que passa ainda por controlar a arte de o bem servir, no copo e à temperatura ideais, e de o 
guardar em garrafeira nas condições mais recomendáveis. 

Para retirar o máximo prazer do consumo de um vinho importa começar por compreendê-lo. E 
para compreender os vinhos da Sandeman há que analisar as várias marcas existentes no seu 
portefólio, a começar pelo clássico Vintage 2011. 
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COMPREENDER E SERVIR SANDEMAN

Para retirar o máximo prazer do consumo de um vinho importa começar por compreendê-lo. E 
para compreender Sandeman em plenitude há que analisar as várias categorias e gamas exis-
tentes no seu vasto portefólio, percebendo que existe sempre um vinho para cada momento e 
que pode ser consumido das mais diversas formas.  

Servir um vinho com o necessário requinte exige conhecimentos e o respeito por regras algo 
complexas, dada a diversidade dos vinhos existentes e dos momentos em que são servidos, o 
que multiplica por uma infinidade de opções tudo o que se refere à escolha de copos, tempe-
raturas e acompanhamentos ideais para cada vinho. O mesmo se diga, aliás, do que se refere 
às opções de guarda em garrafeira, totalmente dependentes das características específicas de 
cada vinho, nomeadamente da sua capacidade de envelhecimento em garrafa. 

Por tudo isto, se o conselho a uma leitura atenta à ficha técnica é válido para qualquer vinho, 
ele é absolutamente imprescindível quando falamos de vinhos com a complexidade e a história 
da Sandeman. 

No caso concreto da Sandeman é possível encontrar essas fichas técnicas na consulta ao 
portefólio da marca em www.sograpevinhos.eu e ali “beber” os conselhos de quem sabe sobre 
como servir ou guardar estes vinhos.

Para mais informações p.f. contactar: 
Joana Pais  -  22 785 03 00
joana.pais@sogrape.pt
www.sograpevinhos.eu


