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GRANDE INAUGURAÇÃO DE UMA NOVA EXPLORAÇÃO VINÍCOLA DA 
PORTO CRUZ 

 

A La Martiniquaise, a proprietária do líder mundial Porto CRUZ, abriu uma nova instalação com uma 

nova exploração vinícola topo de gama e um depósito de armazenagem a granel centralizado. Este 

projecto representa um investimento considerável na indústria do vinho do Porto.  

Localizada em Alijó, no noroeste de Portugal, a nova instalação é composta por uma exploração vinícola 

com uma capacidade anual para seis milhões de litros e um depósito de armazenagem a granel 

centralizado com capacidade para 20 milhões de litros. Encontra-se rodeada pelas vinhas do famoso vale 

do Douro, onde são cultivadas as uvas utilizadas na produção do vinho do Porto. 

«A La Martiniquaise tem uma longa história de paixão com o vinho do Porto. Este investimento no Douro 

vai cimentar o nosso compromisso para com o desenvolvimento das vendas de vinho do Porto e para com 

a expansão das posições da Porto CRUZ a nível mundial» afirma Sylvia Bernard, a Directora de 

Marketing Internacional do Grupo. 

 

No final de Junho, após uma visita guiada pela exploração vinícola, o Sr. Presidente da Republica de 

Portugal, CAVACO SILVA, os Secretários de Estado da Economia e da Agricultura e o Cônsul Francês, 

inauguraram a nova instalação da casa GRAN CRUZ. 

No seu discurso de abertura, o Presidente da República Portuguesa, agradeceu os investimentos do Grupo 

LA MARTINIQUAISE na economia Portuguesa assim como o seu envolvimento no desenvolvimento e 

promoção da exportação de vinho do Porto. Este evento nacional foi transmitido nas televisões 

Portuguesas. 
 
 

Sobra a LA MARTINIQUAISE  

A LA MARTINIQUAISE é um grupo Francês independente fundado em 1934 por Jean Cayard, trata-se do 

segundo maior grupo de bebidas espirituosas em França, possui um vasto portfólio de marcas internacionais 

(LABEL 5 Scotch Whisky, Poliakov Vodka e Porto CRUZ) e está classificado no top 10 mundial. O grupo opera 

em 110 países e duplicou o seu volume de negócio em 10 anos para 920 Milhões de euros. 

 

Sobre a GRAN CRUZ 

A GRAN CRUZ é o maior produtor mundial de vinho do Porto. Sedeado em Vila Nova de Gaia, perto do Porto, a 

GRAN CRUZ possui caves onde mais de 65 milhões de litros de vinho do porto são envelhecidos, incluindo mais 

de um milhão de litros com mais de 20 anos. A sua capacidade de produção de 25 milhões de garrafas por ano 

torna-a uma das instalações mais produtivas em Portugal. 

 
Sobre a PORTO CRUZ 

Com os seus conhecimentos únicos que datam de 1887, a Porto CRUZ é uma marca icónica e orgulhosa das suas 

origens e experiência. Combinando tradição e inovação, a marca partilha a sua visão do vinho do Porto através da 

promoção de uma experiência única e criativa durante as suas provas. 

Com 6 milhões de litros vendidos em mais de 50 países, a CRUZ é a marca líder em França, Portugal, Bélgica, 

Espanha e Rússia.  

 
 
Contactos: LA MARTINIQUAISE – Aurelie PRAT - Correio electrónico: aurelie.prat@la-martiniquaise.fr  
GRAN CRUZ, Rua José Mariani, 390, 4400-195 Vila Nova de Gaia, Portugal 


