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VINHOS
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Fundado em 2004, no Alentejo, este projeto fez vinhos Sexy's, reiventou os de talha
e ajudou os vinhos dos Açores a regressarem ao mapa. A aposta na inovação é uma
constante, num negócio que continua a crescer de forma sustentada
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