
O gosto da exclusividade : Empor Spirits & Wine – Garrafeira 

Empor Spirits inaugura Garrafeira 
exclusiva em Lisboa 

A Empor Spirits, empresa portuguesa de representação e 
importação de bebidas alcoólicas, inaugura o seu mais recente  
projeto. A Empor Spirits & Wine – Garrafeira fica na Rua Castilho, 
em Lisboa. 

!  
“A Empor Spirits & Wine - Garrafeira está em linha com os valores da Empor, que visam 
trazer para o mercado português os produtos mais distintos aliados a um serviço de 
excelência no sector das bebidas, refere Caetano Beirão da Veiga, CEO da Empor 
Spirits.  



!

Na Garrafeira Empor Spirits & Wine podemos encontrar cerca de 500 referências das 
melhores bebidas, portuguesas e estrangeiras, entre as quais: 

• Os famosos vinhos portugueses Barca Velha e Pêra Manca;  
• Algumas colheitas tardias portuguesas e moscatéis; 
• Vinhos raros da Madeira, alguns com mais de cem anos; 
• Vinhos estrangeiros como o Petrus 1994  e o Vega Sicilia Único 2002. 

“Nos champagnes destaco as marcas Ruinart, Cristal e Dom Perignon. Uma cuidada 
escolha de produtos gourmet como chás, chocolates, patês, compotas e uma elegante 
seleção de charutos, compõe o nosso leque de ofertas”, acrescenta Caetano Beirão da 
Veiga. 

A Garrafeira  Empor Spirits & Wine surge como complemento ao serviço de distribuição 
de bebidas exclusivas desta empresa. O projeto ficou a cargo do Atelier ARC 
Arquitectos.  

Morada: Rua Castilho 201 D - 1170-051 Lisboa 
Horário: De segunda-feira a sábado, entre as 10h30 e as 20h30 

Sobre a Empor Spirits 
A Empor Spirits é uma empresa portuguesa que se dedica à importação, representação e distribuição de 
Marcas posicionadas no segmento Premium em regime de exclusividade há mais de oito décadas. Com um 
portfólio vasto e assente em padrões elevados de qualidade, a Empor Spirits importa exclusivamente bebidas 
Premium de marcas internacionalmente reconhecidas. É objectivo da Empor Spirits dar resposta às 
necessidades de consumo de uma parte da sociedade que deseja aceder a bebidas exclusivas e com 
especificações técnicas muito próprias

Para mais informações, por favor contactar: 
Marta Coelho/ 91.572 00 24 /mcoelho@creativepress.pt 
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