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Arruda dos Vinhos, Maio 2015
Nova marca de vinhos S. Sebastião

A Quinta de S. Sebastião, apresenta sob o mote Crença, Paixão e Qualidade, a sua nova marca
de vinhos “S. Sebastião”, aumentando assim o seu portfolio no mercado nacional e
internacional.
Crença - A figura do mártir S. Sebastião, com o tronco trespassado de setas, tem inspirado ao
longo dos séculos inúmeras criações nas Artes Plásticas, da pintura à escultura, e a estilização
deste motivo deu origem às insígnias da Quinta de São Sebastião. A nova marca ostenta no
rótulo uma representação da emblemática Quinta, na qual se destaca a ermida contígua, neste
belo conjunto da arquitetura senhorial característica da região.
Paixão - A Quinta de S. Sebastião, nasceu da paixão de António Parente, por Arruda dos
Vinhos, pela vinha e pela sua Quinta, tornando-a num projecto diferenciador que prima pela
qualidade.
Qualidade - Todos os vinhos aqui produzidos combinam o saber dos tempos com o requinte da
enologia moderna e as melhores castas nacionais com castas internacionais. S. Sebastião
distingue-se dos vinhos produzidos sob a marca Quinta de S. Sebastião pois os seus vinhos são
produzidos com as uvas de produtores da região, criteriosa e rigorosamente selecionadas pelo
nosso enólogo Eng. Filipe Sevinate Pinto.
Nesta primeira fase serão lançadas as colheitas de branco e rosé 2014 e tinto 2013.
Os vinhos S. Sebastião, com a sua categoria de posicionamento Super Premium, pretendem
alcançar um público mais exigente e envolvido com a marca, enófilos e consumidores abertos
a novas experiências vínicas, da classe A e B, a partir dos 30/ 35 anos e residentes em todo o
território nacional e internacional.
Tal como os outros vinhos da Quinta de S. Sebastião, os vinhos da marca S. Sebastião estarão
brevemente disponíveis em todo o mercado nacional, bem como nos países onde já estamos
representados, nomeadamente Colômbia, Brasil, Moçambique, Angola, Suíça, Reino Unido,
Luxemburgo e China.
Teremos o actor Ricardo Carriço e a actriz Bárbara Norton de Matos como embaixadores da
marca, pois personificam da melhor maneira os valores de S. Sebastião.
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