


A ADEGA COOPERATIVA 
DE VIDIGUEIRA, CUBA E ALVITO

A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito foi fundada em 1960, mas a sua cronologia vai muito 
para além dos seus quase 60 anos de existência. 

As suas raízes entrelaçam-se com a história da própria vila, e com Vasco da Gama - o Conde de Vidiguei-
ra, a quem D. Jaime, Duque de Bragança cedeu a vila em 1519. Assim surgiram as primeiras ligações da 
Vidigueira com a família dos Gama.

Assente no esforço e sonho de grande parte dos viticultores das regiões de Vidigueira, Cuba e Alvito, esta 
Adega, uma das mais antigas de Portugal, é hoje uma moderna e visionária PME Líder. 

No património vitícola da Adega descobrem-se castas autóctones, aperfeiçoadas de geração em gera-
ção, entre as quais sobressai a casta Antão Vaz. Esta casta, legitimada como a casta da Vidigueira e musa 
inspiradora da Adega, produz um branco excecional cuja notoriedade lhe vale o título de «O Branco do 
Alentejo».

Com uma produção aproximada de 8 milhões de garrafas de vinho por ano, esta Adega recebe, processa e 
transforma anualmente cerca de 8 milhões de quilos de uvas.

Em 2013 a Adega foi cofundadora da Vidigueira Wine Lands, em conjunto com mais seis produtores regio-
nais e a Câmara Municipal de Vidigueira. Assim, a Adega de Vidigueira zela não apenas pela criação de um 
selo que atesta a excelência dos produtos do concelho, como também zela pela promoção de um padrão 
de enoturismo exemplar, aguçando a particularidade do terroir desta região alentejana. 

Mais de meio século depois de ser fundada, a Adega pretende cumprir a promessa de descoberta e afir-
mação da região da Vidigueira tão vincada pela cultura do vinho, numa viagem que aproxima a Adega e a 
sua vila a Vasco da Gama, e às conquistas de outros tempos.

Como homenagem a Vasco da Gama, os vinhos da Adega de Vidigueira contam uma história dividida em 
sete atos, e mais alguns, que nos prometem viajar para novos territórios sensoriais.

VIDIGUEIRA, quando o vinho é uma viagem…



Visite a nossa loja online em 

www.adegavidigueira.pt



OS VINHOS

A 20 de maio de 1498 D. Vasco da Gama chegava à Índia, depois de uma viagem de quase um ano, cheia de 
tormentas e de grandes desafios. A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito lançou vários Vinhos 
Vidigueira, pretendendo assim relembrar e homenagear D. Vasco da Gama, feito Conde de Vidigueira, após 
a sua épica viagem.

Provar e beber os vinhos do portfolio da Adega é uma viagem vínica, de descoberta de novos aromas e 
sabores, em tudo igual à viagem de Vasco da Gama até aos aromas e sabores do oriente.

Os vinhos da nossa adega estão assim divididos em sete atos, cada um deles representando uma das 
fases desta viagem, simultaneamente vínica e de descoberta.
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CASA DAS TALHAS
A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito a todos convida para entrar na Casa das Talhas. Somos 
herdeiros dos milenares costumes e técnicas do autêntico Vinho de Talha, orgulhamo-nos de ser os guar-
diões dos ancestrais rituais do Alentejo e de um modo de vida de outros tempos. Neste espaço de Enotu-
rismo, estamos no coração da região que se fez lar de um vinho muito especial. Deixe-se inspirar por um 
terroir único e um saber fazer com mais de dois mil anos.

Embarque numa viagem no tempo.

Na Casa das Talhas, vai conhecer as raízes do Vinho de Talha, vai passear pela sua história e descobrir os 
segredos desta técnica artesanal de vinificação trazida pelos Romanos para o Alentejo. Prove vinhos de 
carácter singular, com notas únicas, e caminhe pelas nossas vinhas centenárias, onde são produzidas as 
castas mais tradicionais que dão corpo aos nossos mais afamados néctares.

Aqui valorizamos, dinamizamos e promovemos o Vinho de Talha, uma arte milenar de fazer um vinho com 
caraterísticas únicas. Parta à descoberta de saberes de outros tempos, viaje no tempo e reviva o genuíno 
Alentejo despido de pretensões.

Como Centro de Valorização e Dinamização do Vinho de Talha, a Casa das Talhas tem um património úni-
co para dar a conhecer. Visite-nos. Esperamos por si.



Visite o site do nosso enoturismo 

www.casadastalhas.adegavidigueira.pt
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