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Vinhos da Herdade de Espirra
premiados a nível internacional
•

Herdade de Espirra (Palmela DOC) de 2005 medalhado em Inglaterra e
com entrada assegurada no mercado brasileiro

O vinho Herdade de Espirra (Palmela DOC), um tinto da colheita de 2005, foi
distinguido com uma Medalha de Bronze na última edição do concurso
International Wine Challenge, uma das mais prestigiadas provas de vinho do
mundo, que tem lugar em Inglaterra, tendo também conquistado uma
medalha Comended no famoso Decanter World Wine Awards, certame
também promovido naquele país.
Estes dois galardões internacionais vêm reforçar o reconhecimento dos
maiores especialistas relativamente à qualidade superior dos produtos da
Sociedade de Vinhos Herdade de Espirra – grupo Portucel Soporcel, já
distinguidos em diversos concursos nacionais e internacionais.
Entrada no Brasil
Sublinhe-se que a notoriedade dos vinhos da Herdade de Espirra, obtida alémfronteiras, está a abrir-lhes portas de exportação, sendo de salientar a recente
entrada do Herdade de Espirra (DOC Palmela) e do Adega da Floresta
(Regional Terras do Sado) no mercado brasileiro através do distribuidor
LCupello Wine&Spirits Imp. Exp. Com. Ltda, com representação em vários
Estados, designadamente São Paulo e Minas Gerais.
Situada na região de Palmela, a Herdade de Espirra, com os seus 1.700
hectares, é uma propriedade do grupo Portucel Soporcel que tem como

principal actividade a produção florestal diversificada, nomeadamente de
eucalipto, sobreiro e pinheiro tendo os seus Viveiros capacidade para produzir
anualmente 10 milhões de plantas certificadas destinadas à reflorestação.
Gerida de forma sustentada e no respeito pelos mais exigentes critérios de
defesa da biodiversidade, a Herdade de Espirra alia à produção lenhosa a
oferta de diferentes bens e serviços, como a caça, a produção de frutos
(pinhão), o sequestro de CO2, a biodiversidade florística, os pastos para ovinos
e bovinos, a produção de mel biológico e também de vinhos de superior
qualidade, cada vez mais reconhecidos a nível nacional e internacional.

Sobre o grupo Portucel Soporcel
O Grupo detém uma posição de grande relevo no mercado internacional de
pasta e papel, sendo o maior produtor europeu de pasta branca de eucalipto
(BEKP-Bleached Eucalyptus Kraft Pulp) e um dos maiores produtores de papéis
finos não revestidos (UWF-Uncoated Woodfree Paper) da Europa.
Com um volume de negócios anual superior a € 1 100 milhões, exporta mais de
92% da sua produção para mais de 80 países, num valor que ultrapassa os €
950 milhões e representa cerca de 3% das exportações portuguesas de bens.
O Grupo gere de forma sustentada cerca de 120 mil hectares de floresta, dos
quais 102 mil com certificação FSC.
Desenvolvendo marcas de papel próprias de elevada qualidade, possui hoje
marcas líderes de mercado nos segmentos premium, como são os casos da
Navigator e da Soporset.
O Grupo conta com cerca de 2 mil colaboradores directos altamente
qualificados que operam em três sofisticados complexos industriais localizados
em Setúbal, Figueira da Foz e Cacia.

