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Esporão Private Selection Branco 2018
com 95 pontos na Wine Enthusiast
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O Esporão Private Selection Branco 2018 recebeu 95 pontos na Wine Enthusiast e foi considerado Editors’ Choice,
classificação atribuída aos vinhos de excelente qualidade.
A Wine Enthusiast destaca o envelhecimento em madeira, que concede ao Esporão Private Selection Branco 2018 notas
a frutos tropicais, especiarias e a tosta: “É um exemplo raro de um vinho 100% Sémillon de Portugal, talvez inspirado
pelas origens australianas do enólogo David Baverstock. Envelhecido em madeira e digno de nota, é rico em frutos
tropicais, especiarias e tosta”.
O Esporão Private Selection Branco 2018, produzido a partir de uvas provenientes da vinha das Palmeiras na Herdade
dos Perdigões, propriedade do Esporão, foi lançado em Portugal em Março de 2020. Com aspecto cristalino, apresenta
uma cor de palha. No nariz destacam-se os aromas a alperce e casca de limão confitado, misturados com notas de
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cravinho, noz moscada e algum chocolate branco e um palato amplo e rico, em que predomina a fruta de polpa branca
pontuada com notas de pimenta branca. No palato mostra-se untuoso, com um final longo e elegante.
Além do Esporão Private Selection Branco 2018, a Wine Enthusiast pontou outros vinhos do Esporão: Canto do Zé Cruz
2014, Aragonez com 93 pontos, o Vinho de Talha Vinhas Velhas 2016 com 91 pontos e o Esporão Reserva Tinto 2017
com 91 pontos.
Sobre o Esporão: Fundado em 1973 por José Roquette e Joaquim Bandeira, é uma das mais importantes empresas de vinhos em Portugal.
Determinante na afirmação nacional e internacional do Alentejo e do Douro, o Esporão é também hoje um embaixador da cultura Portuguesa,
desenvolvendo a sua atividade dentro dos limites da sustentabilidade e construindo relações próximas com clientes e consumidores em todo o
mundo. Na região do Alentejo, o Esporão produz vinhos tão emblemáticos como o Esporão Reserva e o Monte Velho, assim como azeites virgemextra. Aberto desde 1997, o Enoturismo da Herdade do Esporão é referenciado como um projecto pioneiro em Portugal e considerado pela Revista
Wine – A Essência do Vinho, o ‘Melhor do Ano 2016’. Em 2017 a Herdade do Esporão assinalou 750 anos da sua delimitação. O Esporão alargou,
em 2008, a sua presença e oferta à região do Douro com a compra da Quinta dos Murças, onde são produzidos vinhos de terroir com selo de
garantia Esporão. 2018 fica marcado pela abertura do Enoturismo na Quinta dos Murças e pela aquisição da cerveja artesanal Sovina. Em 2019 o
Esporão compra a Quinta do Ameal, na região dos vinhos verdes, onde são produzidos vinhos brancos de excelência a partir da casta Loureiro. O
Esporão comercializa os seus produtos em todo o tipo de lojas e restaurantes em mais de 50 países em todo o mundo. A abordagem holística na
adaptação de uma alargada gama de práticas sustentáveis inovadoras do Esporão tem conduzido a vários reconhecimentos nacionais e
internacionais, de onde se destacam os prestigiados prémios “Sustainability of the year award” nos “The Drinks Business Green Awards 2013” e o
“European Business Awards for the Environment” na categoria de “Produtos e Serviços”, em 2014. Em 2018, José Roquette, foi reconhecido com
o Prémio ‘The Green lifetime Achievement’, no ‘The Drinks Business Green Awards’ e João Roquette foi considerado a ‘Personalidade do Ano 2018’,
pela publicação Revista de Vinhos, nos prémios “Os Melhores do Ano 2018”. Em 2019 o Esporão assume um novo ciclo na identidade e na
comunicação da empresa e das suas marcas com a campanha Mais.Devagar. Em 2020, o Esporão foi reconhecido como uma das 50 marcas de
vinho mais admiradas do mundo, pela revista Drinks International, ficando em 13.º lugar no ranking dos The World’s Most Admired Wine Brands
2020.
http://www.esporao.com/
http://www.maisdevagar.com
https://www.facebook.com/esporaoworld
http://www.youtube.com/esporaoworld
http://instagram.com/esporaoworld
https://www.youtube.com/c/EsporãoAComidaPortuguesaAGostarDelaPrópria
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