
                                                                           

1º Campeonato Mundial de Champanhe 
e Vinho Espumante 

Ruinart é “campeão do mundo”  
e conquista duas medalhas de ouro  

Casa Ruinart distinguida no “Champagne & Sparkling Wine World 
Championships” com dois prémios “Campeão do Mundo”, duas 
Medalhas de Ouro e uma Medalha de Prata.  

Na categoria Blanc de Blancs, a Casa Ruinart ganhou o título de “Campeão do Mundo”, 
um prémio que reconhece o talento, know-how e experiência no uso da emblemática 
casta Chardonnay. 

A excelência dos Rosés foi distinguida com uma medalha de ouro e uma medalha de 
prata. O novo vintage Dom Ruinart 2004 recebeu igualmente uma Medalha de Ouro. 

A Ruinart é a mais antiga casa de Champagne do mundo e procurou, desde sempre, 
diferenciar-se das demais casas produtoras. Estamos orgulhosos desta marca que está 
fortemente alicerçada em valores ancestrais de autenticidade, rigor e selectividade”, diz 
Caetano Beirão da Veiga, administrador da Empor Spirits. 



                                                                           

A Casa Ruinart é distribuída em Portugal pela Empor Spirits, empresa portuguesa de 
representação e importação de bebidas alcoólicas do segmento de luxo. 

PRÉMIOS: 
 

Dom Ruinart 2004  
Medalha de Ouro  

Dom Ruinart Rosé 2002  
Medalha de Ouro  

  
Ruinart Rosé   
Medalha de Prata  

Ruinart Blanc de Blanc  
Campeão do Mundo Blanc de Blancs 
(Não Vintage)  

Dom Ruinart 2002  
Campeão do Mundo Blanc de Blancs 
(Deluxe) 



                                                                           

Sobre o Campeonato do Campeonato Mundial de Vinho Champagne & Sparkling: 
 
 O Campeonato Mundial Internacional de Vinho Champagne & Sparkling (CSWWC) foi 

criado por Tom Stevenson, um reconhecido jornalista especialista em vinhos 
e, especialmente, em champanhe.  

É autor do livro “Champagne” (publicado 1986) e da “Christie’s World 
Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine”, publicado em 1998.  

Tom Stevenson contribui regularmente para publicações especializadas e participa como júri em vários 
concursos de degustação internacionais. 

Para mais informações, por favor contactar: 

Sofia Coelho Silva / 91.487 69 64 / scsilva@creativepress.pt   

Marta Oliveira Coelho / 91. 572 00 24 / mcoelho@creativepress.pt 
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