THE WINEMAKER EXPERIENCE
- TORNE-SE UM VITIVINICULTOR -
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CONVITE PESSOAL
Olá,
O meu nome é Karl Heinz Stock, sou o proprietário da Quinta dos Vales. Há cerca de 15 anos atrás aceitei o meu último desafio - produzir o meu próprio
vinho. Alcancei o meu objetivo de produzir vinho autêntico da mais alta qualidade e estou agora pronto para partilhar o meu conhecimento. Após quase
4 anos de aperfeiçoamento do projecto, em Novembro de 2020 a minha equipa e eu finalmente fomos a público com o The Winemaker Experience.
Guiamos agora um grupo exclusivo de viticultores em crescimento nesta excitante e desafiante viagem. Na altura da actualização deste convite, já temos
19 parcelas de vinha em operação privada.
Em vez de gastar milhões para comprar uma vinha, pode agora fazer o seu próprio vinho sem as dores de cabeça da logística normalmente associada a ele,
e tudo por uma fracção do preço.
Além disso, esta experiência de estilo de vida é 100% autêntica, sem artifício de marketing onde o seu rótulo é colocado num vinho que outra pessoa
produziu. Pode tomar todas e cada uma das decisões, desde a uva até ao vinho engarrafado, sozinho. Mas não se preocupe, iremos orientá-lo em
cada passo do caminho, tanto agora como nos anos vindouros, para garantir que obtenha o máximo prazer à medida que aprende a optimizar as suas
capacidades de vinificação. Tal como os seus novos vizinhos vinicultores, pode agora escolher a sua própria vinha ou vinhas dos talhões já existentes.
Decida a 100% até que ponto se quer envolver. Pode envolver-se em todas as etapas da produção do seu próprio vinho privado ou pode simplesmente
confiar nas nossas recomendações. Tudo o que precisa de fazer é dar-nos “luz verde” e nós implementaremos o trabalho em seu nome. Seria uma honra e
um prazer guiá-lo nesta nova aventura, da qual poderá desfrutar imediatamente e mais tarde transmitir aos seus filhos e netos.
Quem disse que seguir um sonho tem que ser difícil?
Não se preocupe, estaremos sempre presentes para o guiar!
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QUINTA DOS VALES
A nossa propriedade vitivinícola está situada no coração do barlavento
algarvio. Embora proveniente de origens humildes, esta propriedade
de 44 hectares é agora considerada uma das melhores adegas do sul
de Portugal, com o reconhecimento de organizações internacionais e
visitantes vindos de todo o mundo.
O vinho e a arte são dois elementos que muitas vezes andam de mãos
dadas, sobretudo aqui, onde esculturas espantosas se combinam
perfeitamente com os nossos vinhos premiados. Em diversos locais do
nosso jardim pode encontrar uma exposição de mais de uma centena de
peças de arte em diferentes estilos, materiais e tamanhos.
Esta simbiose cria um cenário perfeito para qualquer tipo de evento, seja
uma reunião executiva ou algo tão pessoal como a celebração de um
casamento.
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E a atmosfera de uma adega faz do nosso alojamento uma escolha
perfeita para um retiro de férias. O que poderia ser melhor do que acordar
de manhã com vista para linhas infidáveis de videiras banhadas pelo sol.
As antigas paredes do edifício da adega escondem o equipamento
moderno aí utilizado. Combinamos a utilização de máquinas de vinificação
de alta qualidade com métodos tradicionais, o que nos permite garantir
que as uvas são tratadas com precisão e cuidado.
Apenas uma visão diferente e um instinto empreendedor permitem
combinar arte, produção de vinho e natureza para desenvolver um
conceito único no enoturismo em Portugal. A Quinta dos Vales conta a
história da transformação de uma herdade vinícola adormecida numa
propriedade vinícola internacionalmente reconhecida, retiro de férias e
centro de artes e eventos.

AS NOSSAS VINHAS
O que se espera encontrar numa adega portuguesa localizada no
Algarve?
Vinhas, claro. E a Quinta dos Vales, certamente não o irá dececionar.
As vinhas, com mais de 200.000m2, estão localizadas em colinas
suavemente onduladas, onde castas exclusivas de Portugal, como a
Touriga Nacional, florescem juntamente com variedades internacionais
que se ajustaram ao clima e ao solo únicos da região.
A seleção e a evolução dos vinhos são supervisionados por dois grandes
enólogos, Dorina Lindemann e Paulo Laureano, que colaboram com o
proprietário da vinha e os seus engenheiros de viticultura e enologia ao
longo de todo o processo de produção.
O verdadeiro segredo da produção de um vinho de qualidade superior é
constituído por alguns elementos essenciais - o solo e o clima adequados
(uma combinação definida nos círculos vínicos como ‘terroir’), bem como
um tratamento cuidadoso e responsável por parte do viticultor.
As vinhas do Algarve, inseridas num anfiteatro protegido dos ventos do
norte, têm um clima único caraterizado por uma média de 3.000 horas
de sol por ano, o que é um benefício para os produtores da região. O
solo é também ideal, pelo que o potencial bruto existe para cultivar uvas
excelentes e, portanto, criar grandes vinhos.
Combinar todos os elementos essenciais para criar uma sinergia é uma
arte, e é isto que separa o bom do melhor - manutenção especializada das
vinhas e precisão científica na adega apoiada por tecnologia moderna,
de modo a que nada seja deixado ao acaso.
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POSSUA UMA VINHA
Ao comprar uma parcela de vinha pertencente a uma
adega premiada, obterá o melhor de dois mundos: a
experiência de estar envolvido na produção de vinho
até ao ponto que preferir sem a responsabilidade de
gerir uma vinha.
Visite a adega com a frequência que desejar e
envolva-se em todo o processo de vinificação. Por
uma fracção do custo de possuir uma vinha e uma
adega, tem a liberdade de participar tanto ou tão
pouco quanto desejar em cada fase da vinificação.
Depende de si o seu grau de envolvimento em todo o
processo de vinificação, desde a vindima das uvas até
ao engarrafamento do seu vinho com o seu próprio
rótulo, tudo isto enquanto utiliza as uvas que crescem
nas vinhas pelas quais é responsável.
A nossa equipa tomará todas as decisões relacionadas
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com a saúde geral da vinha; tudo o resto está sob o
seu controlo, se assim o decidir. Estaremos sempre
disponíveis para ajudar, assistir e aconselhar.
Com o tempo, assumimos que estará gradualmente,
cada vez mais envolvido na tomada das suas próprias
decisões. Certamente não se trata apenas de sermos
nós a criar o vinho e do rótulo ser colocado por si.
Mas para os momentos em que esteja demasiado
ocupado para estar presente, podemos mantê-lo
atualizado e envolvido através de relatórios escritos e
de vídeo, preparados pela nossa equipa de enólogos.
No entanto, a nossa experiência demonstrou que
mesmo os participantes que inicialmente estavam
relutantes, rapidamente ganharam confiança,
provando que esta abordagem de “aprender
fazendo” funciona. De facto, já criámos alguns
verdadeiros viticultores.

PARCELADOS
TAMANHO VS PRODUÇÃO
A dimensão dos talhões
individuais e o número de
plantas varia significativamente,
dependendo da variedade e da
localização da parcela.
O que conta para o nosso
objectivo é simplesmente o
volume de produção desejado,
que é exactamente uma barrica
de vinho com 225L.

SALA PRIVADA DO VITINICULTOR
A adega principal e a sala privada estão ligadas por uma escadaria rústica,
que termina com uma grande parede de vidro com vista para o espaço.
O único acesso à Adega Privada é através da adega de barricas da adega.
O refúgio perfeito para os nossos Enólogos Privados trabalharem na sua
própria produção de vinho do princípio ao fim, completamente separada
da produção de vinho da Quinta dos Vales.
A sala está equipada com tanques de aço inoxidável e barris de carvalho
exactamente do tamanho certo para acomodar o volume de vinho
produzido por cada enólogo, seja um ou vários barris de produto final. As
barricas de carvalho francês e, a pedido, também de carvalho húngaro,
numa vasta gama de densidades e idades, permitem uma selecção e um
processo de maturação mais afinado.

Os “sempre-cheios” foram fabricados, a nosso pedido, com uma
capacidade máxima de 500L. São chamados “sempre-cheios”, pois têm
uma tampa que se pode mover livremente para cima e para baixo. Esta
tampa, controlada pneumaticamente, assenta em cima do mosto, o que
nos permite produzir entre 200L e 500L. Esta flexibilidade em volume é
uma necessidade absoluta, uma vez que a produção de vinhas individuais
varia de ano para ano. Durante a fermentação alcoólica, a tampa será
aberta para permitir a libertação de CO2 e o acesso dos vinicultores para
perfurar e agitar o mosto. Esta última assegura que as peles são colocadas
em permanente contacto com o líquido para permitir a extracção óptima
dos taninos e dos aromas.
Uma vez terminada a fermentação primária e a maioria dos açúcares
convertidos em álcool, já temos o nosso vinho base. Os nossos vinhos
tintos são depois submetidos à fermentação maloláctica, que desacidifica
o vinho convertendo o ácido málico “mais duro” em ácido láctico, mais
suave. Durante este processo não queremos que exista qualquer contacto
com o oxigénio, razão pela qual agora a tampa pressurizada entra em
vigor, o separando o vinho do ar circundante.
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PROCESSO DE VINIFICAÇÃO
ESCOLHER AS CASTAS
Escolher as castas com que se quer trabalhar é uma decisão
emocionante e importante. A nossa equipa irá orientá-lo,
conhecendo os seus objectivos de vinificação, as suas preferências
e também aconselhando-o sobre quais as que mais se identificam
consigo e que melhor funcionam com o nosso terroir. Teremos
muitos vinhos para provar em provas cegas, tanto monocastas como
lotes o que o ajudará a decidir. E se após 2 ou 3 anos desejar mudar
a casta, fale connosco, encontraremos uma maneira. Oferecemos
também a opção de trocar algum vinho consigo, caso deseje fazer
uma mistura.

CULTIVAR E VINDIMAR
O período de pré-vindima em Julho, uma vez que a época da vindima
é em Agosto e Setembro, é uma época de grande actividade. Cada
casta tem o seu próprio ciclo de maturação das uvas, cada local tem
impactos climáticos individuais e cada enólogo tem os seus próprios
parâmetros. Isto significa que a nossa equipa de vinificação está a
fazer entre 20 a 30 análises e sensoriais durante o período de prévindima para cada vinha privada, para garantir que as uvas têm a
condição alvo exacta no dia da vindima. Podemos então observar as
uvas a serem colhidas manualmente de manhã cedo, transportadas
em contentores refrigerados e no dia seguinte seleccionadas
manualmente, desengaçadas, prensadas e transferidas para tanques
de aço inoxidável.
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FERMENTAÇÃO
Outubro a Dezembro é o período pós-colheita mais importante e
activo na adega. Durante a fermentação alcoólica os açúcares são
convertidos em álcool, a próxima fermentação maloláctica para os
vinhos tintos reduz e converte os ácidos indesejáveis. As actividades
diárias incluem seguir as fermentações, monitorizar os níveis de
açúcar e temperatura e executar os tradicionais remontagem
(automática ou manual) e batonnage. Este é o momento certo para
escolher o tipo de barrica desejada e a intensidade da tosta.

CRIE O SEU VINHO
De Janeiro a Dezembro é o período de maturação. O vinho estagia entre
9 e 18 meses em barricas de carvalho ou cubas de aço inoxidável, e se
se decidir por uma barrica de um vinho monovarietal, será convidado
a juntar-se ao nosso enólogo para realizar os tradicionais trabalhos de
enchimento da barrica, amostragem da barrica e colocação nas caves.
Caso deseje criar um lote de diferentes castas, segue-se mais uma
etapa. Após a maturação preliminar das monocastas, poderá criar o
seu próprio lote de vinho. Esta experiência é baseada no nosso Barrel
Blending Experience.
É também o momento ideal para conceber um rótulo personalizado
e para tomar a decisão se pretende utilizar as nossas garrafas e
rótulos, ou algo muito especial para o seu próprio vinho. No seu
primeiro ano de The Winemaker Experience, registaremos um nome
de marca para o seu vinho e tomaremos conta do moroso processo
de registo. Merece ter a sua própria marca já que é, lembre-se disto,
o seu próprio vinho!
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ESTILO DE VIDA COM RETORNO
Alguma vez se perguntou como será ao acordar no paraíso?
Todos nos ensinaram que não se pode ter tudo, mas oferecemos uma
oportunidade onde tudo é possível. Na propriedade temos um pequeno
resort de casas de férias disponível para compra chamado The Vines,
disponível com uma solução chave-na-mão de buy-to-let. Se investir em
ambos, na sua vinha e numa villa suite, tem a oportunidade de se sentar no
seu próprio terraço com vista para a sua vinha privada, beber o seu próprio
vinho, que é mais do que pago pelos seus rendimentos de aluguer.
The Vines é um novíssimo resort de casas de férias, localizado no coração da
nossa propriedade vitivinícola. Como o nome sugere, The Vines tem vistas
pitorescas de vinhas aparentemente infinitas, mas ainda está integrada numa
propriedade estabelecida. Pela primeira vez, a Quinta dos Vales irá oferecer
a particulares a possibilidade de comprar propriedades nos seus terrenos.
Ao fundar a sua própria quinta em 2007, Karl Heinz Stock deu vida a um
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dos seus sonhos. Embora isto pareça o desejo mais profundo de muitos
amantes do vinho, não parece assim tão realista, pois não? Mas não se
preocupe, com o novo projecto The Vines, pretendemos partilhar consigo
o nosso sonho.
Durante as semanas em que não deseja utilizar pessoalmente a sua Villa
Suite, a equipa no local pode tratar do aluguer aos turistas por si. Um
pacote verdadeiramente chave-na-mão é oferecido, uma vez que toda a
manutenção, jardinagem, manutenção, bem como a operação de aluguer
é gerida pela experiente equipa de alojamento da Quinta dos Vales.
Ao comprar uma destas unidades, o promotor oferece um rendimento
garantido de 3% ao ano sobre o preço de compra durante os primeiros
4 anos de operações. Tem a sensação de estar em casa com uma equipa
que conhece pelo nome, bem como o benefício de uma operação
organizada profissionalmente.

THE VINES
The Vines é composto por 16 casas autónomas, cada uma composta por
2 suites de vivenda independentes. O equilíbrio entre áreas interiores e
exteriores é ideal para o conceito de casas de férias, uma vez que os turistas
no Algarve tendem a passar a maior parte do seu tempo no exterior. Cada
unidade possui um quarto, uma casa de banho com chuveiro, uma cozinha
e sala de estar em plano aberto, bem como um terraço privado, adjacente
a uma acolhedora área de relaxamento privada. A partir destes terraços,
pode desfrutar de vistas desobstruídas das oliveiras plantadas em frente às
moradias, bem como das deslumbrantes vinhas como pano de fundo. Os
edifícios foram posicionados de forma a oferecer tanto opções de sol como
de sombra dentro das áreas de relaxamento. As salas de estar das Villas
premium estão equipadas com um sofá dobrável, convertendo-as assim num
segundo quarto.
As vivendas estão disponíveis em duas tipologias: as Villa Suites de 42m2
(segunda e terceira linha) e as Villas Premium Suites de 52m2 (primeira linha).
Um aspecto que ambas as tipologias têm em comum é a qualidade dos
materiais e a execução da construção. Todas as áreas de construção interiores
e exteriores são revestidas em mármore egípcio. O mobiliário é também de
qualidade hoteleira e não se importará com o derramamento ocasional de
vinho. Para além disso, todas as suites não estão apenas equipadas com o
seu A/C standard, mas também incluem aquecimento eléctrico por piso
radiante em todas as áreas interiores. Em suma, tentamos pensar em tudo
o que possa fazer sobressair tal propriedade, desde o tecido das cadeiras
exteriores até à escolha do equipamento de cozinha.
As suites totalmente mobiladas e equipadas estão disponíveis a partir de 185.000€.

Use the QR code to
access the English version.

12

Scannen Sie den QR Code
für die deutsche Version.

Utilice el código QR para
acceder a la versión en español.

@quintadosvales
Utilisez le code QR pour
accéder à la version française.
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