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Pelo quinto ano consecutivo, a Casa Santos Lima, foi reconhecida pelo “AWC Vienna International Wine 
Challenge 2017”, como “Best National Producer – Portugal”. O evento que mais uma vez considerou a 
produtora multi-região como a melhor do País decorreu no passado dia 29 de Outubro no Vienna City 
Hall.

A Casa Santos Lima arrecadou no total 43 medalhas – 20 de Ouro e 23 de Prata. 

Um feito notável complementado ainda com a única presença de um produtor português no restrito 
lote de “3-Star Winery” a mais alta distinção possível neste concurso onde menos de 40 produtores 
mundiais o conseguiram entre mais de 1800 em competição.

Estas medalhas vêm dar seguimento a uma série de prestigiados prémios já ganhos pela Casa Santos 
Lima este ano, na linha do que tem acontecido recorrentemente nos últimos anos. Ainda não estando 
finalizado o ano e foram já ganhas 340 medalhas, das quais 14 Grande/Duplo Ouro e 152 medalhas de 
Ouro. 

Graças a estas prestações, neste momento a Casa Santos Lima ocupa a 2ª posição do prestigiado ranking 
“Top 100 Wine Companies Most Awarded of the World 2017” elaborado pelo “World Ranking of Wines & 
Spirits” http://www.wawwj.com/2017/_EN/ran_soc.php (empresa e vinhos portugueses mais premiados).

Recorde-se também que a Casa Santos Lima é líder de vendas de vinhos portugueses em diversos mer-
cados internacionais além de maior produtor de “Vinho Regional de Lisboa” e “DOC Alenquer”. Nos 
últimos anos alargou a sua operação para as regiões dos Vinhos Verdes, Douro, Alentejo e Algarve.  

No seguimento deste alargamento e também do constante e sustentado crescimento de vendas ao longo 
dos últimos anos, a empresa está neste momento a investir consideravelmente na expansão da sua ca-
pacidade de vinificação, engarrafamento e armazenamento com aumentos substanciais nas suas adegas 
em Alenquer e Tavira.


