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Avintes, 14 de janeiro de 2019 – Sandeman foi reconhecida 

internacionalmente com dois prémios no âmbito da edição 2019 

dos ‘Best of Wine Tourism’. As caves Sandeman, remodeladas 

em 2018, receberam o prémio na categoria de Arte e Cultura, e 

The House of Sandeman Hostel & Suites foi reconhecido na 

categoria de Alojamento com o prémio ‘Global Best of Wine 

Tourism 2019’.  

 

Sandeman, a marca de Vinho do Porto com maior distinção internacional, viu agora estes dois 

projetos enoturísticos serem reconhecidos no âmbito dos prémios ‘Best of Wine Tourism 

2019’. A iniciativa é promovida pela rede Great Wine Capitals – Rede de Capitais de Grandes 

Vinhedos – e visa distinguir os agentes promotores de enoturismo de cada cidade-membro em 

termos de excelência das suas infra-estruturas. 

 

As Caves Sandeman foram consideradas o melhor projeto na categoria de Arte e 

Cultura, depois de em 2018 aceitarem o desafio de redimensionar o seu produto turístico, 

proporcionando uma experiência Sandeman única. O The House of Sandeman Hostel & 

Suites, sai triunfante desta competição ao ser reconhecido com o prémio de melhor projeto na 

categoria de Alojamento, uma das 6 categorias atribuídas por um júri nacional, e também 

com o prémio de Global Winner, este atribuído pelo júri internacional de entre todos os 

vencedores de cada região.  

 

Segundo João Gomes da Silva, Administrador da Sogrape Vinhos, “estas distinções premeiam 

a estratégia para o enoturismo seguida pela marca em 2018. A remodelação das Caves 

Sandeman e a abertura do primeiro ‘branded hostel’ no edifício das Caves servem o 

propósito maior de criar um verdadeiro roteiro de experiências Sandeman sofisticadas, 

descontraídas e únicas. Além de vir reconhecer esse esforço, estes prémios ‘Best of Wine 

Tourism 2019’ vêm reforçar o posicionamento de Sandeman enquanto líder mundial na 

categoria de Vinho do Porto”, conclui o responsável pela marca com mais de 225 anos de 

história.  

 

Recorde-se que o The House of Sandeman Hostel & Suites nasceu de uma parceira entre o The 

Independente Collective e a Sogrape, tendo sido inaugurado em maio de 2018 no edifício das 

Caves Sandeman. “Esta distinção é um reconhecimento deste projeto pelo mercado do 

enoturismo, e também um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver ao 

longo deste ano, e como tal, é muito recompensador para nós”, afirma Bernardo D’Eça Leal, 

sócio-fundador do grupo de hospitalidade criativa The Independente Collective e 

administrador do The House of Sandeman Hostel & Suites.   

 

Os prémios internacionais ‘Best of Wine Tourism’ destacam todos os anos o que de melhor se 

tem feito na área do enoturismo. O galardão é atribuído desde 2003 pela rede Great Wine 

Capitals, entidade que reúne dez cidades cujas regiões vitivinícolas do Velho e Novo Mundo 
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são reconhecidas internacionalmente, a saber: Adelaide|South Australia, Bilbao|Rioja 

(Espanha), Bordéus (França), Lausanne (Suíça), Mainz|Rheinhessen (Alemanha), Mendoza 

(Argentina), Porto (Portugal), São Francisco|Napa Valley (EUA), Valparaíso|Casablanca Valley 

(Chile) e Verona (Itália). 

 

 
Caves Sandeman 
Reservas: sandemam.visitors@sandeman.eu 

+351 22 374 05 34 

www.sandeman.com  

Largo Miguel Bombarda 3, 

4404-507 Vila Nova de Gaia 

Portugal 

Horários:  
Março a outubro, todos os dias: 10H00 - 20H00 
Novembro a fevereiro, todos os dias: 10H00 - 18H00 

 

Sobre a Sandeman 
 

The House of Sandeman foi fundada em 1790, em Londres, por George Sandeman, um jovem escocês 

que decidiu investir 300 libras, emprestadas pelo pai, na criação de um negócio de comercialização de 

Vinhos do Porto (Portugal) e de Jerez (Espanha). A capacidade de inovação desde a primeira hora 

acabaria por projetar a Sandeman para uma posição de destaque no setor das bebidas alcoólicas, sendo 

hoje, uma das marcas de Vinho do Porto mais reconhecida internacionalmente.  

Sempre na vanguarda, a Sandeman foi a primeira companhia a marcar uma pipa a fogo com o seu nome. 

Em 1805, a assinatura GSC (George Sandeman & CO) era um selo de garantia. Foi também uma das 

primeiras empresas a rotular e publicitar os seus vinhos, que no início do século XIX eram já exportados 

para diversos países da Europa, América do Norte e Sul, África e Ásia.   

O “Sandeman Don” foi uma das primeiras imagens de marca criadas no mundo e o primeiro grande 

ícone no mundo dos vinhos. Foi pintado em 1928, por George Massiot Brown e, com a sua capa negra de 

estudante de Coimbra e o “sombrero” típico de Jerez, ainda hoje mantém a mística e atração da marca 

Sandeman.  

Em 2002, a Sandeman passou a integrar o universo Sogrape Vinhos, reforçando o seu estatuto de 

grande operador internacional no sector dos vinhos. 

 

Sobre o Grupo The Independente Collective: O projeto que arrancou em 2011, conta hoje com 4 

unidades de alojamento entre Lisboa e Porto, incluindo o primeiro branded hostel do mundo - o The 

House of Sandeman Hostel & Suites, e as unidades The Independente Hostel, The Independente Suites e 

The Indy House. Reúne também 3 conceitos de restauração inovadores em Lisboa e no Porto – The 

Decadente, The Insólito, The George. O The Independente Collective nasceu pela mão de quatro irmãos 

empreendedores com percursos distintos, Martim, Bernardo e Duarte d’Eça Leal, e Afonso Queiroz. 

Para eles o objetivo era claro: liderar projectos de hospitalidade criativa, inserindo-se no segmento não 

hoteleiro de alojamento, ao oferecer opções irreverentes num mercado gerido de forma bastante 

tradicional e, em simultâneo, apresentar restaurantes cujos conceitos procuram surpreender e desafiar 

os clientes locais e viajantes. 

The House of Sandeman Hostel & Suites 
Reservas: reservations@thehouseofsandeman.pt 

+351 22 099 70 22 

+351 22 099 31 12 

www.thehouseofsandeman.pt 

Largo Miguel Bombarda 3, 

4404-507 Vila Nova de Gaia 

Portugal 
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