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A galardoada Quinta dos Vales oferece aos amantes de vinho 
a oportunidade única de adquirir a sua própria parcela da 
vinha e criar a sua própria garrafa ou barril com a ajuda de 

mestres viticultores. Isto permite que o participante mergulhe na 
vida de um produtor — sem ter que passar anos a aperfeiçoar o 
ofício ou a nutrir o terroir.

Em 2008, quando o mundo enfrentava uma crise financeira 
internacional, Karl Heinz Stock encarava o seu sonho e estava a 
construir uma propriedade vinícola de 44 hectares. Agora, com 
mais de cem medalhas internacionais e tendo visto os seus vinhos 
serem premiados oito vezes como o melhor vinho do Algarve, o 
sucesso da Quinta dos Vales é mais que visível. Recentemente, 
porém, Stock e o seu filho Michael têm-se confrontado com os de-
safios de 2020. «Agora, há duas formas de olhar para uma crise», 
dizem. «Como um obstáculo ou como uma oportunidade.» Numa 
medida ousada e criativa, o projeto Own a Vineyard de Karl vai tor-
nar-se num importante pilar da Quinta dos Vales, através da qual o 
produtor partilha os seus conhecimentos e recursos com os aman-
tes do vinho, dando-lhes a oportunidade que em tempos sonhou 
para si próprio.

«A Winemaker Experience cobre a escala completa da vinifi-
cação interativa», afirma Karl. Com ou sem a ajuda da equipa da 
adega, os enólogos envolvidos nesta experiência transformam as 

Award-winning vineyard Quinta dos Vales offers wine 
connoisseurs the unique chance to acquire their own 
vineyard plot and blend their own bottle or barrel with 

the help of master vintners. This allows the participant to 
immerse themselves in the life of a producer — without 
spending years perfecting the craft or nurturing the terroir.

In 2008, when the world was facing an international fi-
nancial crisis, Karl Heinz Stock was facing his dream and 
building up a 44-hectare wine estate. More than 100 inter-
national medals later and having had his wines awarded eight 
times as the best wine of the Algarve, Quinta dos Vales has 
done more than succeed. Recently though, Stock and his son 
Michael have contended with the challenges of 2020. “Now, 
there are two ways of understanding a crisis,” they say. 
“Either as an obstacle or an opportunity.” In a bold and cre-
ative measure, Karl’s ‘Own a Vineyard’ project is set to 
become an important pillar of Quinta dos Vales as he shares 
his knowledge and resources with wine-lovers, giving them 
the opportunity he once dreamed of for himself.

“The Winemaker Experience covers the complete scale 
of interactive winemaking,” Karl says. With or without the 
help of the cellar team, winemakers involved in The 
Winemaker Experience transform the grapes from their 

Quinta dos Vales’ The Winemaker Experience goes beyond a typical visit 
to a vineyard, with opportunities from blending your own bottle to becoming 

a real-life vintner in partnership with the famous winery
A Winemaker Eperience da Quinta dos Vales vai além de uma visita típica 

a uma vinha, com oportunidades desde criar a sua própria garrafa até se tornar 
num verdadeiro viticultor em parceria com esta famosa produtora

OWN YOUR  
OWN VINEYARD

OWN YOUR  
OWN VINEYARD



48   |   www.clubhousealgarve.com www.clubhousealgarve.com   |   49   

RUBRIKWINE

48   |   www.clubhousealgarve.com48   |   www.clubhousealgarve.com www.clubhousealgarve.com   |   49   

vineyard into wine, or — if they prefer a less time-consuming 
process — to blend their own barrel of wine or even just a 
few bottles themselves. Whichever you choose, the result is 
always your own product, a wine that is absolutely yours. 

Michael emphasises that this is not a marketing exercise 
of the likes where a finished wine is decorated with a label. 
“The Winemaker Experience is actually wine that each 
participant has the responsibility of producing. They make 
each and every decision from the harvest of the grape to the 
finished wine,” he says. “Each plot owner receives regular 
information about the condition of their wine and advice on 
what should be done. Ultimately, everyone makes their own 
decision and can be present at every step. What’s more, our 
team is always there to help and advise, right up to the 
application and registration of the label.” 

Own or rent a vineyard: Cultivate your own vines 
and wine
For wine-lovers who have always dreamed of cultivating their 
own vineyard or nurturing the perfect blend, such investors 
can purchase a plot of land of 650 square metres. The plot 
comes with a 99-year lease, with prices starting from €e30,000. 
This investment is the ticket to a new life of wine cultivation 
in partnership with the award-winning excellence of Quinta 
dos Vales. The size of the plot is such that, depending on the 
grape variety, a barrel of 288 bottles can be produced. 
Whatever is too much or too little can be compensated with 
other grapes from the winery. The final cost of a bottle of wine 
is between €8 and €11, depending on whether you choose to 
age the wine in steel tanks or in the best French oak.

uvas da sua vinha em vinho, ou — para aqueles que preferirem um 
processo menos demorado — para misturar o seu próprio barril de 
vinho ou apenas algumas garrafas. Qualquer que seja a sua escolha, 
o resultado é sempre o seu próprio produto, um vinho que é abso-
lutamente seu. 

Michael salienta que este não é um exercício de marketing em 
que um vinho acabado é simplesmente decorado com um rótulo. 
«The Winemaker Experience é, verdadeiramente, vinho que cada 
participante tem a responsabilidade de produzir. É a eles que cabem 
todas as decisões, desde a colheita da uva até ao vinho acabado», 
explica. «Cada proprietário recebe regularmente informações sobre 
o estado do seu vinho e conselhos sobre o que deve ser feito. Em 
última análise, cada um toma a sua própria decisão e pode estar pre-
sente em cada passo. Além disso, a nossa equipa está sempre pre-
sente para ajudar e aconselhar, até à aplicação e registo do rótulo.»

Possuir ou alugar uma vinha: Cultive as suas próprias 
videiras e o seu vinho
Para os amantes do vinho que sempre sonharam em cultivar a sua 
própria vinha ou criar a mistura perfeita, é possível comprar um 
terreno de 650 metros quadrados. A parcela vem com um arren-
damento de 99 anos a um custo de 30 mil euros. Este investi-
mento é o bilhete para uma nova vida de produção de vinho em 
parceria com a excelência galardoada da Quinta dos Vales. O ta-
manho da parcela é tal que, dependendo da casta, pode ser pro-
duzido um barril de 288 garrafas. O que for demasiado ou pouco 
pode ser compensado com outras uvas da produtora. O custo 
final de uma garrafa de vinho situa-se entre 8 e 11 euros, depen-
dendo se se optar por envelhecer o vinho em cubas de aço ou no 
melhor carvalho francês.

The Vines
Set within the peace and tranquillity of Quinta dos Vales, 
The Vines holiday homes are made up of 32 villa suites, two 
swimming pools and a restaurant. The suites’ contemporary 
designs balance inside and outside spaces to help you, or 
your guests, to make the most of the Algarve’s famous 
climate. At the time of going to press, 16 of the 32 units 
remain available and can be combined with a wine plot. The 
prices for the suites range from €143,000 to €182,000. 
What’s more, Quinta das Vales offers to rent out the units to 
buyers and has a 4% rental guarantee on the purchase price 
for the first four years. A further benefit is that the on-site 
team handles rental tourists on your behalf, leaving you to 
savour all the benefits hassle-free. Alternatively, you can 
bring a group of friends and share the unique holiday home 
(and wine!) between yourselves. 

At the start of his journey with Quinta dos Vales, Karl Heinz 
Stock had a dream. He stood by it and watched it grow, so 
he knows what he’s saying when he encourages people to 
stick with their dreams yet accept help when it’s needed. No 
matter the challenges you face, if you’ve always wanted to 
savour mist upon the vine or cultivate wine that is especially 
yours, Quinta dos Vales is ready to help you. L

www.quintadosvales.pt

The Vines
Inseridas na paz e tranquilidade da Quinta dos Vales, as casas de 
férias The Vines são constituídas por 32 villa suites, duas piscinas e 
um restaurante. O design contemporâneo das suites mantêm o 
equilíbrio dentro e fora dos espaços para o ajudar, ou aos seus hós-
pedes, a aproveitar ao máximo o famoso clima do Algarve. Na altura 
de impressão da revista, 16 das 32 unidades permanecem disponí-
veis e podem ser combinadas com uma parcela de vinho. Os preços 
para as suites variam entre 143 mil e 182 mil euros. A Quinta dos 
Vales oferece-se ainda para alugar as unidades aos compradores e 
tem uma garantia de aluguer de 4% sobre o preço de compra du-
rante os primeiros quatro anos. Uma outra vantagem é que a 
equipa no local trata dos visitantes turísticos em seu nome, permi-
tindo que desfrute de todos os benefícios sem complicações. Alter-
nativamente, pode trazer um grupo de amigos e partilhar a casa de 
férias única (e vinho!) entre vós.

No início da sua aventura com a Quinta dos Vales, Karl Heinz Stock 
tinha um sonho. Acarinhou-o e viu-o crescer, por isso sabe o que diz 
quando encoraja as pessoas a manterem os seus sonhos, mas acei-
tando ajuda quando necessário. Independentemente dos desafios 
que enfrente, se sempre quis desfrutar da névoa sobre uma vinha 
ou cultivar um vinho que é especialmente seu, a Quinta dos Vales 
está pronta para o ajudar. L
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