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Nova adega de Borba vai custar 11,6 milhões

12 de Julho de 2010, por Ana Filipa Luzia

 

 
 
 
Foi conhecido na semana passada o projecto da nova Adega Cooperativa de Borba, que
corresponde a um investimento de 11,6 milhões de euros. A construção, que deverá estar
conclu ída a tempo de entrar em funcionamento já na vindima de 2011, permitirá aumentar
bastante a capacidade de armazenagem da empresa. 
Em comunicado de imprensa, a adega explica que a primeira pedra será  lançada em
breve, quando forem terminados os trabalhos de terraplanagem ainda em curso. O novo
espaço ocupará  um total de 14 hectares e vai permitir o aumento da capacidade de
armazenagem dos actuais 21,5 para 29,5 milhões de l i t ros. J á   a capacidade de
fermentação crescerá dos 4,8 para 7,8 milhões de litros. «Ao facultar-nos a possibilidade
de passarmos a processar 1500 toneladas de uvas por dia em vez das actuais 700
toneladas, a nova adega vai permitir-nos aumentar a produção num patamar superior de
qualidade que corresponda às exigências de novos mercados internacionais», explica
Manuel Rocha, o novo director-geral da Adega Cooperativa de Borba. O novo edifício, da
responsabilidade do arquitecto Rogério Cavaca, foi concebido com recurso a soluções
arquitectónicas inovadoras, estando equipado com tecnologias de nova geração, amigas
do ambiente. «Estamos certos de que com mais espaço e com novas tecnologias de
ponta poderemos ter um enfoque cada vez maior nos segmentos de maior valor
acrescentado, ou seja, vinhos mais sofisticados e valiosos», conclui o responsável.  
A Adega Cooperativa de Borba foi fundada em 1955 e produz anualmente um milhão de
caixas de 9 litros, sendo um dos dez maiores produtores nacionais do seu sector. O novo
espaço foi financiado maioritariamente por capitais próprios, sendo apenas 40 a
percentagem assegurada pelo Programa de Desenvolvimento Rural ? ProDeR.  

O novo espaço ocupará um total de 14 hectares e foi concebido com recurso a soluções arquitectónicas 

inovadoras

FOTO: Adega Cooperativa de Borba
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