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A excelência
de um Terroir
com caráter
exclusivo
O trabalho erigido pela Adega de
Palmela, ao longo dos seus mais
de 60 anos de história, reflete-se em
produtos de qualidade excecional
galardoados dentro e fora de portas.
Fundada em 1955, a Adega de Palmela iniciou a sua
atividade em 1958 com apenas 50 associados e uma produção que não excedia 1,5 milhões de litros.
Hoje, com seis décadas de existência, conta com
aproximadamente 300 associados, que cultivam uma área
de 1000 hectares. A produção atual ultrapassa os oito milhões
de litros, sendo 70% de vinhos tintos, 25% de vinhos brancos
e 5% de Moscatel de Setúbal.
AAdega de Palmela está integrada na região demarcada
da Península de Setúbal, a 40 quilómetros a sul de Lisboa, e é
um dos principais polos de desenvolvimento do concelho onde
está inserida, que é marcadamente agrícola e onde a vinha e
o vinho têm, por razões históricas, um peso bastante grande.
A Adega de Palmela produz as marcas: Villa Palma
(DO branco, tinto, rosé, Colheita Selecionada branco e tinto
e aguardente velha), Vale dos Barris (vinho regional Península
de Setúbal branco tinto e rosé), Adega de Palmela (DO branco,
tinto e tinto Reserva), Adega de Palmela (DO Vinho Generoso
Moscatel, Espumante Moscatel Bruto e Meio Seco), Pedras
Negras (vinho de mesa branco, tinto rosé, vinho licoroso
abafado e aguardente bagaceira e bagaceira envelhecida e
Amus (aguardente de Moscatel).
O terroir onde estão as vinhas da Adega de Palmela
denota um caráter exclusivo caracterizado pelas planícies
arenosas e marcado pela proximidade do Oceano Atlântico,
os rios Tejo e Sado e a Serra da Arrábida. Estes fatores geram
um microclima especialmente favorável para a produção das
castas Castelão, Fernão Pires e Moscatel, típicas da região.
Ainda de destacar o sucesso alcançado em diversos
concursos nacionais e internacionais, onde a Adega de Palmela conta com perto de 125 medalhas conquistadas só nos
últimos três anos: 30 de Ouro, 64 de Prata e 18 de Bronze,
entre as quais os galardões conseguidos pelo Adega de Palmela Moscatel de Setúbal 2005 – Superior, que se encontra
no Top of the Top dos 50 Melhores Vinhos Portugueses, e o
título de Melhor Vinho da Península de Setúbal, que pertence
ao seu Vale dos Barris Branco Moscatel.
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