
A convite do BULLDOG Gin e da Schweppes 

Alexandra Richards brilha  
na noite do Algarve  

O BULLDOG Gin, marca de gin ultra-premium, e a  Schweppes  
convidam a famosa artista, modelo e DJ, Alexandra Richards, para 
a maior festa do Verão 2014, no Água Moments, em Vilamoura.  
 

O dia 16 de Agosto foi a data escolhida pela 
Schweppes e a BULLDOG Gin para oferecer aos 
portugueses a maior festa do Verão 2014. Para 
“comandar” a cabine do DJ, a marca convidou a 
artista, modelo e DJ internacional, Alexandra 
Richards, filha do conhecido guitarrista Keith 
Richards, membro da banda Rolling Stones.  

“Acredito que o BULLDOG Gin representa a minha 
geração. É jovem, sexy e absolutamente livre. É 
uma marca icónica e moderna que representa, em 

simultâneo, todo o espírito do rock, a beleza e o glamour da juventude”, refere 
Alexandra Richards. 

Miguel Cardoso da Schweppes Portugal refere a propósito, “a Schweppes está 
associada a personalidades fortes, jovialidade e satisfação. Não podíamos deixar de 
nos ligar a esta festa que será um marco deste Verão”. 

Para mais informações, por favor contactar: 
Marta Coelho / 915 720 024 / mcoelho@creativepress.pt 

Sofia Coelho Silva / 91.487 69 64 / scsilva@creativepress.pt  
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Segundo Inês Machado, Country Manager do BULLDOG GIN,  “o convite a esta estrela 
internacional deve-se ao facto de acreditarmos que ela é a personificação da nossa 
marca. É uma combinação perfeita entre juventude, irreverência e glamour. Decidimos 
oferecer esta festa aos portugueses para divulgar o espírito livre do BULLDOG Gin, 
num local trendy do Algarve”. A festa conta com a presença de vários parceiros 
mundiais e o CEO da marca, Anshuman Vohra. 

Data: 16 de Agosto 
Local: Água Moments, Marina de Vilamoura, 8125-000 Quartei 

Sobre o BULLDOG Gin: 
BULLDOG é o único Gin Ultra-Premium com uma imagem sedutora, moderna e desafiante, de fórmula 
única (possui 3 elementos botânicos exclusivos no mundo: papoila, olho de dragão, flor de lótus), 
quatro vezes destilada e três vezes filtrada, é engarrafada artesanalmente. É um gin menos seco que 
os gin tradicional e mais suave. Tem um sabor muito floral na boca, com um final límpido que o torna 
ideal para preparar cocktails. BULLDOG Gin obteve a classificação mais alta jamais atribuída a um gin 
pela revista “Wine Enthusiast” que também nomeou o gin como um dos “Top 50 Espirituosos” de 2008. 
Em 2013, BULLDOG Gin assina contrato de distribuição  para os EUA e outros mercados 
internacionais com o Grupo Campari 

Sobre a Schweppes: 
Criada em 1783, por Jacob Schweppe, Schweppes foi o primeiro refrigerante do mundo. A bebida 
criada em Genebra viajou com o seu criador quando este se mudou para Inglaterra. O sucesso da 
bebida foi tal que, em 1837, a Rainha Vitória nomeou a Schweppes como o fabricante oficial de 
refrigerantes da corte britânica. A marca apresenta hoje uma gama alargada de sabores, desde a água 
tónica ao ginger ale. Schweppes está presente em quase todos os países do mundo e a sua 
personalidade refinada é especialmente indicada para consumidores sofisticados e urbanos, sendo o 
único refrigerante exclusivamente destinado a um público adulto. 

Sobre Alexandra Richards  
Alexandra Nicole Richards (nascida a 28 de Julho de 1986) é a filha de Patti Hansen e do guitarrista 
dos Rolling Stones, Keith Richards. É modelo, artista e DJ, em Nova York.. 
Seu portfólio inclui imagens por Sante D'Orazio, Carter Smith, Annie Leibovitz, Craig McDean, Mario 
Testino, Bruce Webber, Patrick Demarchelier, Steven Meisel e Tony Kelly.  
Alexandra Richards já participou em revistas como a Vogue, British Glamour, American Glamour, 
Italiano Glamour, Vanity Fair, revista ID, Harpers Bazaar, Jane Magazine, Teen Vogue, Jalouse 
francesa.
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