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Adega Cooperativa
Dois Portos
VINHOS COM CARÁTER

E

sta cooperativa situa-se em pleno centro da
região de Torres Vedras, foi fundada em 24
de Fevereiro de 1960 e iniciou a laboração
em 1964;
• É atualmente composta por 400 associados;
• Abrange uma área social que engloba
os Concelhos de Torres Vedras, Sobral de
Monte Agraço e Arruda dos Vinhos;
• Labora anualmente cerca de seis
milhões de kilos de uvas;
• Com uma percentagem de produção
que ronda os 70% nas uvas tintas e os 30%
nas uvas Brancas;
• As castas de uvas são as autorizadas
para a Região de Lisboa: predominam, nos
vinhos brancos, a Arinto, Fernão Pires e Sauvignon Blanc, nos
vinhos tintos, a Castelão, Aragonêz, Syrah e Touriga Nacional;
• Desde a colheita de 1986, a cooperativa mantém um pagamento diferenciado aos associados, por forma a estimular a
produção de qualidade;
• Distribui os seus vinhos em vários mercados, Grossista,
Retalhista, Venda direta e Exportação;

• Atualmente, comercializa vinhos com indicação de proveniência regulamentada (IPG) - MARIAFONSO e Monte
J udeu, e Denominação de origem Torres Vedras (DOP) M arco Velho. Também dispõe, no seu portfólio, de vinho
licoroso e de uma aguardente vínica - A TRAVIATA;
• Os vinhos destacam-se pela notoriedade das grandes
Reservas, com capacidade de envelhecimento e boa evolução.

Ramalho Ortigão escreveu:
“O campo da Estremadura
Portuguesa, tão especialmente suave e pingue, levemente
outeirado, de uma grande
igualdade de temperatura, levemente alfombrado ora verde
ora de louro por ondeantes
searas, (…) profusamente
matizado de hortas, de pomares, de vinhas, opulento de
produções célebres como (…)
os vinhos famosos de Bucelas,
de Torres, de Colares, de Carcavelos(…)”
Apesar de redigido há mais de cem anos,
caracteriza de forma exemplar a região
vitivinícola de Lisboa, onde está inserida
a Adega Cooperativa de Dois Portos.

