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A qualidade que
o tempo aperfeiçoa

A Adega Cooperativa de
Azueira, situada no concelho
de Mafra, nasceu em 1959
e começou a laborar em
1960. O administrador,
António Joaquim, conversou
connosco sobre o que tem
tornado esta casa histórica
um exemplo de sucesso.

O princípio da década de 90 foi um momento de redefinição estratégica para a instituição. Concretamente em 1992, começaram a trabalhar com o mercado de África, principalmente Angola, mantendo a partir daí uma relação que dura até aos
dias de hoje. Lá, o negócio correu de forma tão positiva que abriram uma sucursal, em 1996, e continuam a ter aí o seu
principal destino comercial.
De há dois anos para cá, a grande aposta tem sido a consolidação no mercado português, ao mesmo tempo
que despertam para outros destinos. “Temos recebido pedidos de encomendas de vinho a granel para Espanha e
França. É natural que comecemos a olhar para esses mercados com outros olhos brevemente”, refere o nosso
entrevistado. Para já, a promoção dos vinhos tem sido dinamizada através da presença em feiras nacionais
e internacionais, destacando-se o exemplo da SISAB (maior feira de exportação em Portugal no sector do
vinho), em Lisboa, e as idas à China e à Alemanha.
De entre os vários rótulos da Adega Cooperativa de Azueira, destacam-se o Carrascal, o AZ, o
Jasmim, o Aldeia Saloia, o Porta da Tapada e o mais recente, Páteo das Cantigas. Com cerca de 500
sócios ativos, este ano rececionaram 14,5 milhões de quilos de uvas, traduzidos numa produção
de 11 milhões de litros de vinho. No que à área de vinha diz respeito, esta estende-se por mais
de 1000 hectares, passando pelos concelhos de Mafra (primordialmente), Torres Vedras e
Sobral de Monte Agraço.
Sobre este ano, e pelas condições especiais da região, aliadas ao ano de sequeiro
que se fez sentir nas uvas, o nosso entrevistado refere que, em termos de grau, obteve-se “uma média de entrada de uvas tintas de 12,49 e 12,46 de uvas brancas. Nunca
tivemos um ano assim tão bom”, expõe.
As castas mais utilizadas são, no caso das tintas, o Castelão, Syrah, Touriga
Nacional, Touriga Franca e Alicante-boushet, nas brancas, o Fernão Pires,
Chardonnay e o Arinto. Nos últimos anos, também a este nível houve
significativos progressos. “As castas têm melhorado muito porque
antigamente havia castas híbridas que aqui se produziam e isso
acabou tudo com a requalificação das vinhas”, explica.
Para a correta laboração desta matéria-prima, a
Adega Cooperativa de Azueira está preparada
com tecnologia de topo, tendo renovado
uma boa parte do equipamento há quatro
anos, mediante um avultado investimento
que foi dirigido para a componente inox,
entre outros equipamentos de forma a
melhorar o processo da recolha de uvas
e processo de fermentação.
Relativamente às perspetivas futuras
da instituição, António Joaquim fala-nos
que, ao mesmo tempo que está a ser
feita uma grande aposta no nosso país,
continua a fé em África. “Paralelamente,
estamos a pensar no mercado Europeu,
mas cimentar a posição em Portugal é
mesmo o nosso objetivo”, conclui.

