
 

QR Code

&$6$�)(55(,5,1+$�(67(9$�7,172�����
7,32��Tranquilo &25��Tinto

'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Douro 5(*,®2��Douro

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal
2�9,1+2
Esteva é um vinho tinto do Douro atractivo e elegante, que alia carácter e versatilidade a uma escolha muito
acessível, ideal para o dia-a-dia. Esteva integra a gama de vinhos da celebrada Casa Ferreirinha, a marca
com maior tradição na produção de vinhos de qualidade do Douro e uma das maiores referências mundiais
desta região.
127$6�'(�3529$
Cor rubi. Aroma de boa intensidade, com notas de frutos vermelhos, como o morango e a cereja, floral, a
violeta e a esteva, ligeiramente balsâmico, a resina, a cedro e a caixa de tabaco. Na boca tem um ataque
suave, taninos presentes mas bem polidos, acidez bem casada e um final de boa harmonia.
$12�9,7Ì&2/$
Inverno frio e seco. Primavera extremamente chuvosa, que permitiu a reposição das reservas de água no
solo, no entanto, afetou a floração e contribuiu para uma incidência anormal de doenças da vinha, dando
origem a perdas significativas. Apesar do verão quente e seco, os níveis de humidade nos solos
proporcionaram um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos de excelente
qualidade.

(1Ð/2*2��Luis Sottomayor

&$67$6��35% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% Touriga Franca, 15% Touriga Nacional

9,1,),&$d®2
Criado na Quinta do Seixo é ainda hoje, na sua maioria, vinificado nessa mesma quinta, a partir de uvas
provenientes das nossas quintas e ainda de uvas das zonas envolventes de maior altitude. Após suave
esmagamento e desengace, as uvas são encaminhadas para cubas de inox, onde se processa a
fermentação alcoólica com temperatura controlada.
0$785$d®2
Permanece em cubas de inox, após a fermentação maloláctica.No final do inverno, é submetido à
primeira trasfega, com separação dos sedimentos. O lote final, é elaborado com base na selecção de
vinhos, resultante das inúmeras provas e análises, realizadas durante toda a maturação. No sentido de
preservar a mais alta qualidade, é engarrafado após cuidadoso acabamento. Toda a sua tecnologia é
orientada para o objetivo de consumo em "estádio jovem".
*8$5'$5
Para quem aprecia as características de juventude de um vinho duriense, pode consumi-lo desde já,
embora beneficie de um estágio de 2 a 3 anos, mantendo-se contudo, no seu melhor, durante cerca de
4 a 6 anos.
6(59,5
Até ao 2º ano não necessita de algum cuidado especial, no entanto a partir dessa data recomenda-se que a garrafa deverá ser colocada ao 'alto' na
véspera e decantada antes de ser consumida. Servir entre 15ºC-17ºC.
'(6)587$5��
Ideal para acompanhar pratos de carne, peixe e massas com temperos leves.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 13% | Acidez Total: 5,1 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,5 g/L | pH: 3,7
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 78kcal (326 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos:
Não | Sem Glúten
5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$d®2
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a
Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e
segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
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QR Code

&$6$�)(55(,5,1+$�3/$1$/72�%5$1&2�5(6(59$�����
7,32��Tranquilo &$7(*25,$��Reserva &25��Branco

'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Douro 5(*,®2��Douro

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal
2�9,1+2
Planalto é hoje uma das maiores referências de vinho branco na Região Demarcada do Douro, fruto dos
profundos estudos efectuados ao longo dos anos, da criteriosa escolha das castas que o compõem e do uso
da melhor tecnologia de vinificação na sua produção.
127$6�'(�3529$
Cor brilhante com nuances esverdeadas. Aroma de boa intensidade, com notas de frutos brancos, frutas
tropicais, ligeiros citrinos, floral e com algum pedregoso. Na boca tem um ataque vivo, com acidez bem
integrada que lhe confere excelente frescura, notas de frutos brancos, frutos tropicais e um final muito
harmonioso.
$12�9,7Ì&2/$
Inverno frio e seco. Primavera extremamente chuvosa, que permitiu a reposição das reservas de água no
solo, no entanto, afetou a floração e contribuiu para uma incidência anormal de doenças da vinha, dando
origem a perdas significativas. Apesar do verão quente e seco, os níveis de humidade nos solos
proporcionaram um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos de excelente
qualidade.

(1Ð/2*2��Luís Sottomayor

&$67$6��
20% Viosinho, 20% Malvasia Fina, 15% Gouveio, 15% Arinto, 15% Códega, 10% Rabigato, 5%
Moscatel

9,1,),&$d®2
Uvas de castas selecionadas provenientes das zonas altas da região do Douro. Nestas zonas de
elevada altitude são escolhidas as uvas com a maturação e acidez desejada para este tipo de vinho.
Após suave desengace, as uvas são prensadas, segue-se uma decantação a baixa temperatura com
rigoroso controlo enológico. Obtida a limpidez necessária segue-se a longa fermentação alcoólica a
temperatura controlada entre os 16ºC e 18ºC. Os vinhos são armazenados na Adega de Vila Real,
separados por casta ou vinha. 
0$785$d®2
Durante o período que medeia a fermentação alcoólica e a execução do lote final, os lotes existentes
são submetidos a inúmeras provas e análises, no sentido de apurar a sua qualidade. O lote final é
elaborado após apurada selecção e submetido ao tratamento de clarificação e estabilização antes do
engarrafamento.
*8$5'$5
A plena qualidade deste vinho pode ser apreciada 3 meses após o engarrafamento mantendo-se nas melhores condições durante 2 a 3 anos desde que
conservado na posição horizontal a temperaturas de 10ºC a 15ºC.
6(59,5
Não necessita de ser decantado. Servir entre 9ºC-11ºC.
'(6)587$5��
deal para acompanhar pratos de peixe e saladas e carnes brancas.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 12,5% | Acidez Total: 5,2 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,8 g/L | pH: 3,3
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 9.9g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 73kcal (307 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim
| Sem Glúten
5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$d®2
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a
Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e
segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@casaferreirinha.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v1. 2019-04-17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=2
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=4
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=7
http://www.sograpevinhos.com/sogrape/vinho_moderacao_consumo_saudavel
http://winesofportugal.info/?market=1
http://www.tcpdf.org


 

QR Code

&$6$�)(55(,5,1+$�3$3$�),*26�7,172�����
7,32��Tranquilo &25��Tinto

'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Douro 5(*,®2��Douro

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal
2�9,1+2
De cores vivas e atraentes, o Papa Figos é uma das mais raras aves do Douro. O carácter único e raro desta
ave é a inspiração perfeita para este magnífico vinho tinto da Casa Ferreirinha. Papa Figos é um vinho
elegante e ao mesmo tempo vibrante, clássico mas moderno, que traduz os valores da Casa Ferreirinha, a
casa com maior tradição na produção de vinhos de qualidade do Douro e uma das maiores referências
mundiais desta região.
127$6�'(�3529$
É um vinho de cor rubi, com nuances violeta. Tem um aroma intenso e complexo, com notas de frutos
pretos, frutos vermelhos e alguns frutos de caroço, combinadas com aroma balsâmico, a urze e a resina,
cacau e chocolate. Na boca, tem um bom volume, taninos redondos e acidez bem integrada. Sobressaem
as notas de frutos vermelhos e ligeiro cacau. O final é longo e muito elegante.
$12�9,7Ì&2/$
O Inverno foi frio e seco. A Primavera extremamente chuvosa permitiu a reposição das reservas de água
no solo. No entanto, a precipitação elevada obrigou a um reforço dos trabalhos de intervenção na vinha,
na fase da floração. Apesar do Verão quente e seco, os níveis de humidade nos solos proporcionaram
um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos de excelente qualidade.

(1Ð/2*2��Luís Sottomayor

&$67$6��35% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% Touriga Franca, 15% Touriga Nacional

9,1,),&$d®2
Uvas provenientes da sub-região do Douro Superior, nomeadamente da Quinta da Leda e de
viticultores que possuem vinhas, preferencialmente, de exposição a norte e de maior altitude. Após
desengace e suave esmagamento, as uvas são encaminhadas para cubas inox, onde se processa a
fermentação alcoólica. Durante esta fase, procede-se a macerações suaves, com temperatura
controlada.
0$785$d®2
Após as fermentações de acabamento, segue-se a maturação em cubas de inox e cimento. O lote é
elaborado com base nas provas e análises realizadas durante este período. Para preservar a mais alta
qualidade, apenas é submetido a uma ligeira colagem e filtração antes do engarrafamento.
*8$5'$5
Papa Figos Tinto está pronto a ser consumido. No entanto, beneficiará com um estágio de 2 a 3 anos
após a colheita, mantendo-se no seu melhor durante cerca de 4 a 6 anos, desde que conservado na
posição horizontal e em  local seco e fresco.
6(59,5
O vinho está pronto a consumir. Após o 2º ano do engarrafamento, é natural a formação de depósito em garrafa. Assim,  recomenda-se que a garrafa
seja colocada na vertical na véspera, e decantada, antes do vinho ser consumido. Servir entre 16ºC-18ºC.
'(6)587$5��
Ideal para acompanhar pratos de carne. Sendo um vinho muito gastronómico, pode também acompanhar carnes brancas ou peixe assado no forno.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 13,5% | Acidez Total: 6,1 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,6 g/L | pH: 3,7
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 10.7g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 81kcal (340 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos:
Não | Sem Glúten
5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$d®2
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a
Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e
segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@casaferreirinha.com
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QR Code

&$6$�)(55(,5,1+$�3$3$�),*26�%5$1&2�����
7,32��Tranquilo &25��Branco

'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Douro 5(*,®2��Douro

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal
2�9,1+2
De cores vivas e atraentes, o Papa Figos é uma das mais raras aves do Douro. A fêmea do Papa Figos,
vestida de tons esverdeados, é a imagem perfeita para evocar este vinho único da Casa Ferreirinha. É um
vinho elegante e ao mesmo tempo vibrante, clássico mas moderno, que traduz os valores da Casa
Ferreirinha, a casa com maior tradição na produção de vinhos de qualidade do Douro e uma das maiores
referências mundiais desta região.
127$6�'(�3529$
Papa Figos Branco tem uma cor citrina brilhante. No nariz, é intenso e complexo, com notas de frutos
brancos, ligeiramente floral e leves notas de citrinos. Na boca, tem bom volume, acidez firme e bem
integrada, notas de frutos brancos e de citrinos. O seu final é muito harmonioso.
$12�9,7Ì&2/$
Inverno seco e frio. Na primavera, à excepção do mês de abril, os valores de precipitação ficaram abaixo
da normal climatológica e as temperaturas foram amenas, o que permitiu um abrolhamento em boas
condições. No verão, as temperaturas foram suaves, sem grandes picos de calor, com alguns episódios
de precipitação, o que favoreceu um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos
de elevada qualidade.

(1Ð/2*2��Luis Sottomayor

&$67$6��
45% Rabigato, 20% Viosinho, 15% Arinto, 12% Códega do Larinho, 5% Gouveio, 3% Moscatel

9,1,),&$d®2
Uvas de castas selecionadas, provenientes das zonas altas da sub-região do Douro Superior,
nomeadamente das nossas propriedades. Nestas zonas de elevada altitude são escolhidas as uvas
com a maturação e acidez desejada para este tipo de vinho. Após desengace, as uvas são suavemente
prensadas e o mosto clarificado, por decantação estática. Segue-se a longa fermentação alcoólica, em
cubas de inox, com temperatura controlada.
0$785$d®2
Maturação em cubas de inox, por um período de cerca de 6 meses, ao longo dos quais os lotes
existentes são submetidos a inúmeras provas e análises, no sentido de apurar a sua qualidade. O lote
final é elaborado, após criteriosa seleção, e submetido ao tratamento de clarificação e estabilização
antes do seu engarrafamento.
*8$5'$5
Papa Figos Branco está pronto a consumir. Beneficia, contudo, de um estágio em garrafa, mantendo-se no seu melhor por um período bastante longo. A
garrafa deve ser conservada na posição horizontal, ao abrigo da luz e do calor.
6(59,5
Deve ser servido entre 9ºC-11ºC.
'(6)587$5��
Ideal para servir como aperitivo ou para acompanhar pratos de peixe e saladas.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 13% | Acidez Total: 5,9 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1 g/L; pH: 3,25
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 76kcal (319 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos:
Sim | Sem Glúten
5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$d®2
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a
Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e
segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@casaferreirinha.com
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QR Code

&$6$�)(55(,5,1+$�9,1+$�*5$1'(�7,172�����
7,32��Tranquilo &25��Tinto

'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Douro 5(*,®2��Douro

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal
2�9,1+2
Vinha Grande Tinto é um vinho do Douro, clássico e intenso, de carácter bem marcado, que reflecte toda
a riqueza e qualidade da região na criação dos melhores vinhos de lote. Vinha Grande integra a gama de
vinhos da Casa Ferreirinha, a casa com maior tradição em vinhos de qualidade no Douro e uma das
suas maiores referências mundiais.
127$6�'(�3529$ 3529$�'(������
Cor rubi profunda. Aroma intenso de boa complexidade, com notas florais, a esteva, balsâmicas, a
urze, caixa de tabaco e folha de eucalipto, frutos vermelhos frescos, com uma madeira discreta e bem
integrada. Na boca tem um ataque suave, acidez bem integrada, taninos vivos, mas redondos e de boa
qualidade, fruta vermelha viva, com final muito longo e harmonioso.
$12�9,7Ì&2/$
Inverno frio e seco. Primavera extremamente chuvosa, que permitiu a reposição das reservas de água
no solo, no entanto, afetou a floração e contribuiu para uma incidência anormal de doenças da vinha,
dando origem a perdas significativas. Apesar do verão quente e seco, os níveis de humidade nos
solos proporcionaram um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos de
excelente qualidade.
(1Ð/2*2��Luis Sottomayor
&$67$6��40% Touriga Franca, 30% Touriga Nacional, 25% Tinta Roriz, 5% Tinta Barroca

9,1,),&$d®2
É vinificado nas adegas da Quinta do Seixo, no Cima Corgo, e da Quinta da Leda, no Douro
Superior, com tecnologia apurada. Após suave esmagamento e desengace, as uvas são
encaminhadas para cubas de inox, onde se processa a fermentação alcoólica. Durante esta fase,
procede-se a macerações suaves, com temperatura controlada, de forma a extrair os compostos que
contribuem para a cor, aroma e sabor do vinho.
0$785$d®2
Maturação em barricas usadas, de carvalho francês, durante um período de cerca de 12 meses. O
lote final é elaborado com base nas seleções efetuadas, durante as inúmeras provas e análises
realizadas, neste período. No sentido de preservar a mais alta qualidade, apenas é submetido a
uma filtração antes do engarrafamento.
*8$5'$5
Pronto a consumir. Beneficia de um estágio em garrafa entre 3 a 5 anos, mantendo-se, contudo, no
seu melhor por vários anos. Conservar a garrafa na posição horizontal, ao abrigo da luz e do calor.
6(59,5
É natural a formação de depósito em garrafa. Após o 2º ano, do seu engarrafamento, recomenda-se
que o vinho seja decantado, antes de ser consumido. Servir entre 16ºC-18ºC.
'(6)587$5��
Ideal para acompanhar pratos de carne, como o tradicional cozido à portuguesa ou carnes vermelhas grelhadas, mas sendo um vinho muito
gastronómico poderá inclusive acompanhar carnes brancas ou peixe assado no forno.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 14% ±0,5 | Acidez Total: 5,8 g/L ±0,5  (ácido tartárico)  | Açúcares Totais: 0,9 g/L ±0,5 | pH: 3,6 ±0,1
,1)250$d®2�1875,&,21$/��9$/25(6�7Ì3,&26�3$5$�����P/�
Álcool: 11,1 g | Açúcares: 0,1 g | Valor Energético: 85 Kcal (355 kJ) | Vegan: Sim | Vegetariano: Sim | Glúten: Não
'$7$�(1*$55$)$0(172��2020-03-01  *$55$)$6�352'8=,'$6��386.667
&$3$&,'$'(6�',6321Ì9(,6��750 mL, 1.500 mL
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QR Code

&$6$�)(55(,5,1+$�9,1+$�*5$1'(�526e�����
7,32��Tranquilo &25��Rosé

'(6,*1$d®2�'(�25,*(0��DOC Douro 5(*,®2��Douro

3$Ì6�'(�25,*(0��Portugal 9,7,&8/785$�6867(17É9(/��Sim
2�9,1+2
Vinha Grande Rosé é caracterizado pela aliança entre uma boa intensidade aromática e uma notável acidez
que lhe confere uma extraordinária elegância. Revela no seu melhor todo o potencial da região do Douro na
produção de vinhos Rosé de alta qualidade.
127$6�'(�3529$
Cor rosa pálido. Aroma de boa intensidade, com notas de frutos vermelhos, como o morango e a cereja, e
notas florais, como a violeta e a esteva. Na boca, tem uma acidez viva e refrescante, onde se destacam as
notas de frutos vermelhos, sobretudo morango. O seu final é longo e harmonioso.
$12�9,7Ì&2/$
Inverno seco e frio. Na Primavera, à excepção do mês de Abril, os valores de precipitação ficaram abaixo
da normal climatológica e as temperaturas foram amenas, o que permitiu um abrolhamento em boas
condições. No Verão, as temperaturas foram suaves, sem grandes picos de calor, com alguns episódios
de precipitação, o que favoreceu um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos
de elevada qualidade.

(1Ð/2*2��Luís Sottomayor

&$67$6��100% Touriga Nacional

9,1,),&$d®2
As uvas são seleccionadas nas parcelas de Touriga Nacional, plantadas acima dos 500 m de altitude,
da Quinta do Sairrão. Após selecção na vinha, são transportadas em caixas para a adega, onde as uvas
são prensadas suavemente e é seleccionado apenas o mosto de melhor qualidade. Depois de uma
decantação a baixa temperatura, segue-se uma longa fermentação alcoólica, em cubas de inox, com
temperatura controlada.
0$785$d®2
Durante o período que medeia a fermentação alcoólica e a execução do lote final, os vinhos são
submetidos a inúmeras provas e análises no sentido de apurar a sua qualidade. Após um curto estágio,
em depósitos de inox, de forma a preservar todos os aromas varietais e fermentativos, o lote final é
elaborado após apurada selecção de vinhos, clarificado e estabilizado pelo frio, antes do seu
engarrafamento.
*8$5'$5
Pronto a consumir. A plena qualidade deste vinho pode ser apreciada no imediato, mantendo-se nas
melhores condições durante cerca de 2 anos após engarrafamento. Conservar a garrafa na posição
horizontal, ao abrigo da luz e do calor.
6(59,5
Deve ser servido entre 8ºC-10ºC.
'(6)587$5��
O seu perfil fresco e elegante torna este vinho ideal para servir como aperitivo, acompanhar pratos leves de peixe ou saladas.
'(7$/+(6�7e&1,&26
Álcool: 11,5% | Acidez Total: 6,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,3 g/L | pH: 3,77
,1)250$d®2�1875,&,21$/
Álcool: 9.1g/100mL | Açucar: 0g/100mL | Valor Energético: 67kcal (281 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim |
Sem Glúten
352'8d®2�,17(*5$'$
As uvas utilizadas neste vinho foram produzidas em conformidade com as diretrizes de Produção Integrada de Agricultura Sustentável, tal como definido
pela Organização Internacional de Luta Biológica contra Organismos Nocivos (OILB/IOBC): www.iobc-wprs.org/ip_ipm/IOBC_IP_principles.html. O
rigoroso cumprimento dessas práticas é certificada por uma organização independente, reconhecida pelo Estado Português.
5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$d®2
Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a
Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e
segurança alimentar.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@casaferreirinha.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v1. 2020-01-13

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=1
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=2
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=4
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=7
http://www.sograpevinhos.com/sogrape/vinho_moderacao_consumo_saudavel
http://winesofportugal.info/?market=1
http://www.tcpdf.org

