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A vintage

destination for

memorable holidays
Escape from the routine of everyday life and spend a relaxing holiday at
Quinta dos Vales surrounded by the vineyards. Our 50-hectare estate is
located within just 10 minutes’ drive of some of the Algarve’s finest
beaches and golf courses, and our choice of accommodation ranges from
an imposing 6/7 bedroom villa with private pool to charming converted
farmhouses and a selection of smaller units. There are various swimming
pools around the estate, a tennis court and a small spa facility for the
exclusive use of guests with massage treatments available on request.

Te l . (+351) 282 431 036
www.quintadosvales.eu
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Introduction
Wine and art are two elements that often go

O vinho e a arte são dois elementos que andam muitas

hand in hand but can also be appreciated separately.

vezes de mãos dadas mas que também podem ser

It takes unusual vision and entrepreneurial flair,

apreciados individualmente. Contudo, é necessário ter

however, to bring together art, winemaking

uma visão e um faro empresarial invulgares para

and nature to develop a unique concept

conseguir combinar arte, produção de vinho e natureza

in oenotourism in Portugal. This publication

num conceito de enoturismo único em Portugal.

tells the story of a businessman and art lover who

Este suplemento conta a história de um empresário e

turned a sleepy wine farm into an internationally

apreciador de arte que transformou uma sonolenta

recognised winemaking estate, holiday retreat

quinta numa adega de reconhecimento internacional,

and centre for arts and events.

num retiro de férias e num centro de artes e eventos.
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Business and

pleasure, another

perfect blend
At Quinta dos Vales, we are well-known for blending great
wines but we also offer the perfect environment for conferences and
incentive groups. Our indoor wine tasting room can accommodate up to
70 delegates for meetings and presentations with full technical support
and audiovisual equipment available, whilst our covered events area can
serve up to 300 people with full catering services. With onsite
accommodation and the added attraction of wine tasting and touring our
winery, the rural setting of Quinta dos Vales is a destination where
business and pleasure are a perfect blend.

Te l . (+351) 282 431 036
www.quintadosvales.eu
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odern winemaking
in Portugal and its
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ancient roots
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M

oderate consumption of
wine, especially red,
helps to prevent heart
disease and related illnesses. These findings by scientists at the
end of the 20th century are a poignant
reminder of long-forgotten eras when
wine was also recognised for its health-giving qualities. Some 4,000 years ago, the
'nectar of the gods', as it was sometimes
called, was an important part of the daily
diet in the Iberian Peninsula.
It is believed that the Tartessian people, who first settled in Portugal around
2000 BC, drank wine regularly as part of
their normal diet because it provided
some of the essential calories for survival.
In fact, wine was generally preferred to
water which, once removed from the
well, could not be kept clean and fresh
for long and often became contaminated.

8
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This is why our ancient predecessors had
a light beer or a sour wine with their
breakfast. Alcohol helped to preserve
their beverages and reduced health risks,
just like today!
Portugal’s history is directly linked to
the culture of the many different races
who either invaded the country or developed trading relationships and settled in
its territory for short or long periods. The
sea-faring nations travelling from the east
to the north or vice versa had to sail along
the Portuguese coastline, so it was a natural outcome to establish trading posts or
permanent domiciles. These early settlers,
including Phoenicians, Greeks and later
the Celts in the last millennium before
Christ, introduced new grape varieties and
winemaking techniques that led to a relatively high standard of wine production. It
was the arrival of the Romans in around

200 BC that had the most significant
impact on the techniques of wine plantation and production, largely because copious amounts of fine quality wines were
required to satisfy the drinking habits of
the invading legions. The strong fruity
wines of the Iberian Peninsula graced the
tables of the nobility in Rome, where the
demand often exceeded the capacity to
supply. It is interesting to note that the
wine-producing land, which is today
Portugal, was named Lusitania by the
Romans in deference to the mythical
Luso, son or companion of Bacchus, the
god of feasting and wine.
Wine cultivation continued to flourish
during the five centuries of Moorish occupation despite religious obstacles. As the
export business grew, Portuguese wines
started to enjoy global recognition, culminating at the start of the 18th century with
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O

consumo moderado de vinho,

antecessores bebiam uma cerveja leve ou um

especialmente tinto, ajuda a preve-

copo de vinho amargo ao pequeno-almoço. O

nir as doenças cardiovasculares e

álcool ajudava a preservar as bebidas e reduzia

outras derivadas. Estas conclusões

os riscos para a saúde, tal como hoje!

dos cientistas, divulgadas no final do século XX,

A história de Portugal está directamente

são uma lembrança pungente das já esqueci-

ligada à cultura dos inúmeros povos que inva-

das eras em que o vinho era reconhecido pelas

diram o país, desenvolveram relações de troca

suas propriedades benéficas para a saúde. Há

ou que se estabeleceram no território por

cerca de quatro mil anos atrás, o “néctar dos

períodos longos ou curtos. As nações que

deuses”, como era chamado, era uma parte

navegavam de este para norte, ou vice-versa,

importante da dieta diária da Península Ibérica.

tinham obrigatoriamente de passar ao largo

Acredita-se que os Tartessos, que se estabe-

da costa portuguesa, por isso era normal esta-

leceram em Portugal por volta de 2000 a.C.,

belecerem-se feitorias ou domicílios perma-

bebiam regularmente vinho como parte da sua

nentes no país. Estes primeiros colonos, entre

dieta normal, porque lhes proporcionava algu-

os quais os fenícios, gregos e, mais tarde, no

mas das calorias essenciais à sobrevivência. De

último milénio antes de Cristo, os celtas, intro-

facto, o vinho era geralmente preferido em

duziram novas castas e técnicas de produção

detrimento da água que, uma vez tirada do

de vinho, que criaram padrões relativamente

poço, não conseguia manter-se fresca e limpa

elevados de produção vinícola.

durante tanto tempo, ficando frequentemente

Foi a chegada dos romanos, por volta de

contaminada. É por este motivo que os nossos

200 a.C., que mais impacto teve nas técnicas de
SYMBIOSIS
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a flourishing new trade with England,
especially in fortified wines such as port.
Soon after, the Alto Douro in northern
Portugal became the world’s first demarcated wine-growing region.
This upswing came to a sudden end
when the dreaded Phylloxera pest wiped
out most of the wine plantations in
Europe in the 19th century, and badly
damaged Portugal’s wine growing and its
position in the international market.
Portugal, today, is again well-established in the top ten wine-producing countries in the world. This can be attributed to
the work of traditional winemakers from
the centre and north of the country, who
10
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fought for quality and regained a worthy
reputation on the international market.
Around 20 years ago, the south of
Portugal started to attract dynamic and
progressive-thinking new winemakers. In
more recent times, a small group of
enterprising winemakers have found productive locations in the Algarve with
favourable conditions for successful
farming. And this, combined with new
technology and knowledge, has transformed the landscape of vineyards and
opened up a new era of award-winning
wines. The Algarve has now earned its
place on the wine map with quality, not
quantity, as its target.
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plantação e produção de vinho, em grande

Esta ascensão teve um fim inesperado quando

parte devido às grandes quantidades de

a temida peste filoxera acabou com a maioria

vinhos de alta qualidade que eram necessárias

das plantações de vinha da Europa, no século

para satisfazer os hábitos de bebida das

XIX, abalando gravemente a produção de vinho

legiões invasoras. Os vinhos fortes e frutados

em Portugal e a posição do país no mercado

da Península Ibérica agraciavam as mesas da

internacional.

nobreza de Roma, onde a procura normal-

Hoje, Portugal está novamente no top dez

mente ultrapassava a capacidade de oferta. É

dos países produtores de vinho do mundo. Tal

interessante constatar que Portugal, uma

pode ser atribuído ao trabalho dos produtores

região produtora de vinho, foi chamada de

tradicionais do centro e norte do país, que luta-

Lusitânia pelos romanos, numa referência ao

ram pela qualidade e recuperaram uma reputa-

mítico Luso, filho ou companheiro de Baco, o

ção digna no mercado internacional.

deus da festa e do vinho.

Há cerca de 20 anos atrás, o sul de Portugal

O cultivo da vinha continuou a crescer

começou a atrair novos produtores de vinho,

durante os cinco séculos de ocupação moura,

dinâmicos e modernos. Nos últimos tempos,

apesar dos obstáculos religiosos. À medida

um pequeno grupo empreendedores de pro-

que o negócio da exportação cresceu, os

dutores de vinho encontrou locais produtivos

vinhos portugueses começaram a gozar de

no Algarve, com condições favoráveis para um

reconhecimento global, culminando numa

cultivo de sucesso. Isto, em combinação com a

relação comercial crescente com Inglaterra no

nova tecnologia e conhecimento, transformou

início do século XVIII, especialmente no sector

a paisagem das vinhas e inaugurou uma nova

dos vinhos fortificados, como o Porto. Pouco

era de vinhos premiados. O Algarve ganhou

tempo depois, a região do Alto Douro, no

agora o seu espaço no mapa da produção de

norte de Portugal, tornou-se na primeira

vinho com um objectivo – não a quantidade,

região demarcada de produção de vinho.

mas a qualidade.

SYMBIOSIS
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T
he difference
between the good
and the great
12
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W

hen it comes to the secret of
the perfect ingredients for a
wine, it amounts to a few
essential elements – the right
soil and the right climate (a combination
defined in viniculture circles as ‘ terroir’),
and a caring, responsible treatment by the
wine grower. The Algarve’s vineyards,
enclosed in an amphitheatre which is protected from the northern winds, has a
unique climate characterised by an average of 3000 hours of sunshine per year,
which is a benefit to the producers of the
region. The soil is also ideally suited, so
the raw potential is there to grow excellent
grapes and therefore create great wines.
It is the art of combining all the essential elements to create a synergy, and this
is what separates the good from the great

14
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– expert maintenance of the vineyards and
scientific precision in the cellar backed by
modern technology so that nothing is left
to chance. Motivated engineers use cutting-edge techniques and dedication to
create a long-term asset rather than shortterm thinking.
By pursuing a strict policy of quality
before quantity, the up-and-coming
Algarve winemakers can today compete in
a competitive market in which Portugal is
currently producing a total of around 80
different grape varieties. In the smaller
Algarvean farms, each wine has its own
personality and characteristics, which
comes from the successful marriage of the
‘terroir’ and the dedication of the winemakers. This is supplemented by carefully
controlled pruning in the vineyard that

reduces the grape yield. Ideally, the
pruning is executed twice a year, the first
in January and the second a few weeks
before the harvest. During the first pruning, only the branches are cut down in
order to reduce production capacity,
whereas in the second pruning, a large
amount of nearly ripe grapes, sometimes
up to 50%, are removed. This process
drastically limits the quantity produced
but increases the quality, because the
growth energy of the vine and its capacity
to bear the best fruit is heightened for the
simple reason that the process is divided
among fewer receptors. The stricter the
pruning, the greater the quality. As an
example, the average yield in Portugal for
one hectare of vineyard is 10,000kg of
grapes. Mass wine producers in the New
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vinhas e precisão científica na adega, com o

semanas antes da colheita. Durante a primeira

apoio da tecnologia moderna para que nada

poda, são cortados apenas os ramos, de modo

seja deixado ao acaso. Os motivados engenhei-

a reduzir a capacidade de produção, enquanto

ros utilizam técnicas de ponta para criar um

na segunda poda é removida uma grande

activo a longo prazo em vez de pensarem a

quantidade de uvas quase maduras, por vezes

curto prazo.

até 50%. Este processo limita drasticamente a

Ao seguir uma restrita política de qualidade

quantidade, mas aumenta a qualidade, pois o

e não de quantidade, os promissores produto-

ritmo de crescimento da vinha e a sua capaci-

res do Algarve podem hoje concorrer num

dade de produzir boa fruta são aumentados

mercado competitivo, no qual Portugal está a

simplesmente pelo facto de o processo ficar

produzir cerca de 80 variedades de uva. Nas

confinado a um menor número de receptores.

quintas algarvias mais pequenas, cada vinho

Quanto mais cuidada a poda, maior a qualida-

tem a sua personalidade e características pró-

de. Por exemplo, a quantidade média produzi-

prias, devido ao casamento bem sucedido

da em Portugal para um hectare de vinha é de

entre o “terroir” e a dedicação dos produtores.

10 mil quilos de uvas. Os produtores de vinho

Isto é complementado por uma poda cuida-

em massa do Novo Mundo produzem às vezes

dosamente controlada na vinha, que reduz a

até 35 mil quilos, enquanto alguns dos novos

quantidade de uva produzida. Idealmente, a

produtores do Algarve reduzem muitas vezes

poda deve ser executada duas vezes por ano,

essa quantidade para quatro mil quilos ou

a primeira em Janeiro, e a segunda algumas

menos por hectare.

N

o que toca ao segredo dos
ingredientes perfeitos de um
vinho, tudo se resume a alguns
elementos essenciais – o solo

certo e o clima adequado (uma combinação
definida nos círculos da vinicultura como “terroir”), e um tratamento cuidadoso e responsável
do produtor. As vinhas do Algarve, confinadas a
um anfiteatro protegido dos ventos do norte,
têm um clima único que se caracteriza por uma
média de três mil horas de sol por ano, o que
beneficia os produtores da região.
O solo é também adequado, por isso existe
potencial para cultivar excelentes uvas e, consequentemente, para criar excelentes vinhos.
A produção de vinho é a arte de combinar
todos estes elementos essenciais, de modo a
criar uma sinergia, e é isto que separa os bons
dos excelentes – uma manutenção hábil das
SYMBIOSIS
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World sometimes yield up to 35,000kg,
whereas some of the new wine producers
of the Algarve often cut down to 4,000kg
or less per hectare.
Another important aspect of vineyard
maintenance is the benefit of hand labour
over machinery in the direct contact with
the grapes. Hand-picking of the grapes
during harvesting causes less stress to the
plant. There are also fewer damaged
grapes and the risk of an early fermentation is consequently lower.
This does not mean that mechanisation is unwanted. In wine-farming,
machinery and technology have greatly
simplified and enriched production.
It has proved to be effective in many
areas – the transport of the harvest from
the wine fields in cooled trucks to prevent
early fermentation, for example, or the
pressing of the grapes to the precise point
at which the seeds are not damaged. Extra
pressing may extract the last drop, but may
create unwanted tannins that can result in
a harsh note in the mouth.
This leads to the next phase of creating
quality wine – precision in the wine cellar.
Carefully measured pressing of the grapes
16
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is also a vital part of quality control. Wine
producers who aim for excellence, reduce,
as a precaution, the amount of liquid
extracted from the grapes from 75%
(which is more or less standard) to 6065%. It means a lower quantity but higher
quality. The stricter the selection of the
finest grapes on the conveyor belt, the
greater the final quality, because only the
best grapes from the harvest pass through
to the final product.
Oenologists, of course, play a vital role,
so it is essential they are up-to-date in
their field. Oenology is a very old profession but one that is constantly changing, so
it is important for the oenologist to be conversant with the latest innovations, technology and equipment and to implement
them in the quest to improve the wine
produced under his supervision.
The most important aspect of the
entire process is perhaps the awareness
that creating excellent wines takes years,
so the production philosophy must be
considered from a long-term perspective.
The goal, therefore, should be a long-term
asset creation rather than short-term
direct cash flow. Long-term planning is
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also essential because wine is influenced
by many factors, especially the weather,
which obviously cannot be controlled.
Detailed, comprehensive plans must
be made years in advance. Grape variety
selection, for example, is important,
because different varieties need to be harvested at different times. The grapes must
be picked at precisely the right moment so
that the alcohol content and acidity level is
exactly at the desired level during the production process. In order to have a balanced season, it is necessary to ensure that
the harvest times do not overlap, to make
better use of manpower, and with only one
variety going through the pre-fermentation process at a time. After the harvesting
and selection, the exact vessels need to be
in place to take in the wine.
It is not difficult to see that creating a
truly high quality wine is a complex and
time-consuming business involving many
elements, but there are producers in the
Algarve who are making their mark on the
Portuguese wine market. Among these
new wine producers are Adega do Cantor
in Guia, Quinta do Francês near Silves,
Quinta do Morgado da Torre near Alvor,
Quinta da Vinha in Lagoa, Monte da
Casteleja in Lagos, Quinta de Mata
Mouros overlooking Silves, Quinta do
Outeiro in Silves, Barranco Longo in
Algoz, and the latest but very successful
newcomer who has already gained significant international recognition: Quinta dos
Vales in Estombar.

18
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Outro aspecto importante da manutenção da

65%. Isto traduz-se em menor quantidade, mas

precisam de ser colhidas em alturas diferentes.

vinha é a preferência pelo trabalho manual em

em maior qualidade. Quanto mais cuidada for a

As uvas devem ser apanhadas no momento

detrimento da maquinaria no contacto directo

selecção das uvas na passadeira transportadora,

certo, para que o conteúdo de álcool e o nível de

com as uvas. Apanhar as uvas à mão durante a

maior é a qualidade, porque só as melhores

acidez estejam exactamente no ponto desejado

colheita causa menos stress à planta.

uvas da colheita passam para o produto final.

durante o processo de produção. Para ter uma

Danificam-se também menos uvas e o risco de
fermentação precoce é mais baixo.

Os enólogos desempenham, obviamente,

época equilibrada, é necessário assegurar que as

um papel vital, por isso é essencial que estejam

várias colheitas não se sobrepõem, de forma a

Tal não significa que a mecanização seja

actualizados na sua actividade. A enologia é

tirar melhor partido da mão-de-obra disponível

desnecessária. Na produção de vinho, a maqui-

uma profissão muito antiga, mas está em cons-

e a assegurar que as castas atravessam o período

naria e a tecnologia simplificaram e enriquece-

tante evolução, por isso é importante que o

de pré-fermentação uma de cada vez. Após a

ram muito a produção, o que provou ser eficaz

enólogo esteja a par das mais recentes inova-

colheita e selecção, os depósitos têm de estar

em muitas áreas – o transporte da colheita das

ções, tecnologias e equipamentos.

preparados para receber o vinho. Não é difícil

vinhas em carrinhas refrigeradas para prevenir a

O aspecto mais importante de todo o pro-

perceber que a criação de um vinho de verda-

fermentação precoce, por exemplo, ou o esma-

cesso é talvez a ideia de que criar um bom

deira qualidade é um negócio complexo e

gar as uvas de modo a não danificar as semen-

vinho demora anos, por isso a filosofia de pro-

moroso, que envolve muitos elementos, mas

tes. Esmagá-las demais extrairá o sumo até à

dução deve ser considerada numa perspectiva

existem produtores no Algarve que estão a dei-

última gota, mas também poderá criar taninos

a longo prazo. Assim, o objectivo deve ser a cria-

xar a sua marca no mercado português do vinho.

indesejados, que poderão resultar em notas

ção de um bem a longo prazo e não o retorno

Entre estes novos produtores estão a Adega do

ásperas na boca.

do investimento a curto prazo.

Cantor, na Guia; a Quinta do Francês, perto de

Isto conduz-nos à próxima fase da criação

O planeamento a longo prazo é também

Silves; a Quinta do Morgado da Torre, perto de

de vinho de qualidade – a precisão na adega.

essencial, porque o vinho é influenciado por

Alvor; a Quinta da Vinha, em Lagoa; o Monte da

Um esmagar das uvas cuidadosamente calcula-

muitos factores, especialmente o tempo, que

Casteleja, em Lagos; a Quinta de Mata Mouros,

do é também uma parte vital do controlo de

obviamente não pode ser controlado.

nos arredores de Silves; a Quinta do Outeiro, em

qualidade. Os produtores de vinho cujo objecti-

Devem ser feitos planos pormenorizados e

Silves; o Barranco Longo, em Algoz; e um mais

vo é a excelência reduzem, como precaução, a

compreensivos com anos de antecedência. A

recente mas muito bem-sucedido recém-chega-

quantidade de líquido extraído das uvas de

selecção da variedade de uva, por exemplo, é

do, que já foi aclamado significativamente no

75% (mais ou menos o valor padrão) para 60-

importante, porque as diferentes variedades

estrangeiro: a Quinta dos Vales, em Estombar.
SYMBIOSIS
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Q
uinta dos Vales,
a place full of surprises

20
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W

hat is expected of a
Portuguese winery located
in the Algarve? Vineyards,
of course.
And Quinta dos Vales, which means
the Farm of the Valleys, certainly doesn't
disappoint.
Located on gently undulating hills are
vineyards of more than 200,000sqm
where grape varieties unique to Portugal
flourish, such as Touriga Nacional, along
with international varieties which have
adjusted to the unique climate and soil of
the region.
The selection and development of the
wines is supervised by two top oenologists,
Dorina Lindemann and Paulo Laureano,
who collaborate with the vineyard owner
and his wine consultant engineers
throughout the entire production process.
Numerous grape varieties, which
include Syrah, Cabernet Sauvignon,
Aragonez and Viognier, are the basis for
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current production of the internationally
popular white, rosé and red wines, as well
as an outstanding espumante (using the
methode champenoise), which is among
the first of its kind to be produced in the
Algarve. The estate's wines have to be a
personal experience and a discovery difficult to describe in the written word. The
plethora of medals and awards in the first
few years of Quinta dos Vales' production
holds great promise for the future.
Few people are perhaps aware of the
deep historical roots of Quinta dos Vales.
The estate is steeped in history, harbouring many tangible reminders of bygone
days. One of the most intriguing is a 40metre deep ancient well accessible by a
staircase hand-carved by our ancestors
through solid soil and stone. The 80 steps
lead down to a water level which, according to local legend, was discovered by the
Moors. In the old machine room are
pumps built at the beginning of the last
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O

que é que se espera de uma

actual produção dos internacionalmente popu-

acessível através de uma escadaria esculpida à

adega portuguesa situada no

lares vinhos brancos, rosé e tintos, bem como

mão pelos nossos antepassados através do solo

Algarve? Vinhas, claro. E, nesse

de um espectacular espumante (que utiliza o

e da pedra. Os 80 degraus conduzem a um leito

methode champenoise), o primeiro do género a

de água que, segundo a lenda local, foi desco-

ser produzido no Algarve.

berto pelos mouros. Na velha sala de máquinas,

aspecto, a Quinta dos Vales não

desaponta. A quinta tem mais de 200 mil
metros quadrados de vinhas, situadas em coli-

A prova dos vinhos da propriedade é uma

encontramos motores a diesel e bombas de

nas suaves, onde florescem variedades de uvas

experiência pessoal e uma descoberta difícil de

água que foram construídas no início do século

exclusivas de Portugal, como a Touriga

descrever por palavras. O rol de medalhas e pré-

passado; antes disso, a água tinha de ser bom-

Nacional, em conjunto com castas internacio-

mios arrecadados nos primeiros anos pela pro-

beada manualmente, um trabalho cansativo de

nais que se ajustaram ao clima e solo da região.

dução da Quinta dos Vales são uma grande pro-

realizar debaixo do sol algarvio. Nas redondezas,

A selecção e desenvolvimento dos vinhos é

messa para o futuro.

há outro poço profundo que é objecto de mui-

supervisionada por dois enólogos de topo,

Para além disso, poucas pessoas têm cons-

tas histórias e lendas. Estombar data de uma era

Dorina Lindemann e Paulo Laureano, que cola-

ciência das profundas raízes históricas da

muito anterior à ocupação moura, e no século

boram com o proprietário das vinhas e com os

Quinta dos Vales.

XI era casa do famoso poeta árabe Ibn Ammar.

seus engenheiros residentes ao longo de todo

A propriedade está embebida de história,

Diz-se que, a partir deste poço, bem como de

o processo de produção. As várias variedades

abrigando muitas recordações tangíveis dos

outros locais em Estombar, se estendem pro-

de uvas, que incluem a Syrah, Cabernet

dias passados. Uma das mais intrigantes é um

fundos túneis subterrâneos com 12 quilóme-

Sauvignon, Aragonez e Viognier, são a base da

antigo poço com 40 metros de profundidade,

tros de comprimento, que vão até à antiga
SYMBIOSIS
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century; before that time, the water had to
be pumped manually which was tiring
work under the Algarvean sun. Nearby is
another deep well which is the subject of
many stories and legends. Estombar dates
back to an era long before the Moorish
occupation, and in the 11th century was
the home of the famous Arab poet Ibn
Ammar. It is said that from this well, along
with other places in Estombar, deep subterranean tunnels run up to 12km long to
the ancient Moorish capital of Silves.
The modern winery behind the old
walls of the adega lives up to the visitor's
expectations. After the hand-picking and
selection of the grapes, the wine is made
with the latest machinery, using the natural force of gravity to gently press the
grapes, which are then fermented in tem24
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perature-controlled stainless steel tanks
and, after repeated quality controls, stored
in French oak barrels.
Once you have sensed the fruity and
intoxicating odour of the adega, there is a
natural desire to taste a sample of the end
product.
Quinta dos Vales has a beautifully decorated wine-tasting room. It is spacious
and bright with a comfortable and traditional atmosphere. At the entrance, visitors
are welcomed appropriately by an antique
statue of Bacchus, the god of wine.
There are also many surprises in store
for the visitor.
On the way to the vineyards and wine
tasting, you will be greeted by a large
number of sculptures in different materials, sizes and styles: abstract stone sculp-

tures, a giant tortoise, a wooden dolphin,
three-metre high kissing hippos, painted
bears, mosaic-covered elephants and bulls
or big ballerinas. There is something to
please everybody, and the winery owner,
the creator of the most intriguing sculpture park in the Algarve, is always ready to
conjure new surprises.
This symbiosis, not easy to accomplish,
provides an environment not only for
pleasant wine tastings, but can also be
used as a multi-media space for board
meetings and incentives and other events.
A farm inevitably provides a home for
animals, and Quinta dos Vales has its own
zoo. The selection of species goes far
beyond the traditional Algarvean goats,
deer, horses and sheep. Even exotic animals such as llamas, kangaroos and
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Vietnamese pigs feel at ease on the new
terrain and proudly present their newborn offspring to visitors.
The guesthouses, created on the concept of oenotourism, are also a pleasant
surprise. The design shows a strong contrast between the simple traditional exterior and a luxurious interior with full modern amenities, but still retaining the traditional farmhouse feel.
Some of the farmhouses even kept
their old water cistern, now converted into
an inviting swimming pool area.
One of the visitors on the open day
eloquently summed up Quinta dos Vales'
ambience: “The estate has experienced a
magical change,” she said. “When walking
through it you feel free as a bird, your
mind can drift, the art and artists inspiring
your thoughts. Wherever you go you find
joyfulness, natural beauty and little oases
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of serenity which invite you to forget the
pace of everyday life.” Discreetly located
so that holiday-makers or the busy wineproduction plant is not disturbed is the
centre where the action takes place. Up to
300 visitors can be welcomed for a cultural evening, concerts or incentive meetings.
Nearly every month, the locals are entertained by another event which takes place
in the quiet little town of Estombar.
Not surprisingly, Quinta dos Vales
has developed into a venue where people
like to celebrate their parties and weddings, where schools have their annual
trips, writers talk about and read their
latest books, artists exhibit and musicians
perform.
Quinta dos Vales is a place full of surprises, which offers a unique leisure and
cultural experience based on the symbiosis
of art and wine.
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capital moura de Silves. A moderna adega por

estátua antiga de Baco, o deus do vinho. O

detrás destas velhas paredes vive à altura das

visitante terá também algumas surpresas. A

expectativas dos visitantes. Depois da colheita

caminho das vinhas e da prova de vinhos, será

feita à mão e da selecção das uvas, o vinho é

cumprimentado por um grande número de

produzido com a mais moderna tecnologia,

esculturas em diferentes materiais, tamanhos e

usando a força natural da gravidade para esma-

estilos: esculturas de pedra abstractas, uma tar-

gar suavemente as uvas, que são depois fer-

taruga gigante, um golfinho de madeira, um

mentadas em tanques de aço de temperatura

casal de hipopótamos de três metros aos beijos,

controlada e, após controlos de qualidade

ursos pintados, elefantes e touros cobertos de

sucessivos, armazenadas em barricas de car-

mosaicos e grandes bailarinas. Há um pouco de

valho francês.

tudo para todos, e o proprietário da adega, o

Assim que sentimos o odor frutado e ine-

criador do mais interessante parque de escultu-

briante da adega, surge o desejo de provarmos

ras do Algarve, está sempre pronto para conjec-

uma amostra do produto final.

turar novas surpresas. Esta simbiose, difícil de

A Quinta dos Vales tem uma sala de provas

atingir, cria não só uma atmosfera agradável

muito bem decorada. É espaçosa e clara, com

para as provas de vinhos, mas também um

uma atmosfera confortável e tradicional. À

espaço multimédia para reuniões de adminis-

entrada, os visitantes são recebidos por uma

tração, incentivos e outros eventos.
SYMBIOSIS
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Uma quinta abriga, inevitavelmente, vários ani-

libertar a nossa mente, a arte e os artistas inspi-

mais, mas a Quinta dos Vales vai mesmo longe:

ram os nossos pensamentos. Onde quer que

tem mesmo o seu próprio zoo. A variedade de

vamos, sentimos alegria, a beleza natural e

espécies presentes vai muito além das tradicio-

pequenos oásis de serenidade que nos convi-

nais cabras, veados, cavalos e ovelhas algarvias.

dam a esquecer o nosso ritmo quotidiano.”

Até animais exóticos como lamas, cangurus e

O núcleo onde tudo acontece está discre-

porcos vietnamitas se sentem à vontade na sua

tamente localizado, de modo a que os hóspe-

nova casa e exibem orgulhosamente as suas

des ou que a agitada adega não sejam pertur-

crias recém-nascidas aos visitantes.

bados. Podem ser recebidos cerca de 300 visi-

O alojamento, baseado no conceito de

tantes para uma noite cultural, concertos ou

enoturismo, é também uma agradável surpre-

reuniões. Praticamente todos os meses, os resi-

sa. O design revela um forte contraste entre o

dentes locais são presenteados com outro

simples e tradicional exterior e um luxuoso

evento que decorre na calma vila de Estombar.

interior, com todas as comodidades modernas,

Sem surpresa, a Quinta dos Vales cresceu como

mas ainda com o tradicional ambiente de uma

local para festas e casamentos, para visitas de

quinta rural.

estudo anuais das escolas, e também enquan-

Algumas das casas mantêm mesmo a sua

to sítio sobre o qual os escritores escrevem e

antiga cisterna de água, agora convertida numa

onde lêem as suas mais recentes obras, onde

convidativa piscina. Um dos visitantes do “Porta

os artistas expõem os seus trabalhos e os músi-

Aberta” resumiu eloquentemente o ambiente

cos actuam. A Quinta dos Vales é um local

da Quinta dos Vales: “A propriedade foi submeti-

cheio de surpresas, que oferece uma experiên-

da a uma mudança mágica,” disse. “Quando an-

cia cultural e de lazer única, baseada na sim-

damos na quinta sentimo-nos livres, podemos

biose da arte e do vinho.

SYMBIOSIS
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T
he philosophy
of art and wine
What is THE SECRET of the owner’s venture in the
symbiosis of wine and art?

“KEEP IT SIMPLE AND ASK ONLY ONE THING FROM YOURSELF,
YOUR TEAM AND YOUR PRODUCT: QUALITY.”

30
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O

wner Karl Heinz Stock believes
one should not become a winemaker nowadays to make big
money. “My goal is very simple,
he says. “I liked the challenge of converting myself from a passive fan of
Portuguese wine into an active one as
winemaker. I didn't realise at the time
that it was going to be a round-the-clock
task, but I am not complaining because
success is a good reward. Moreover, I am
very relieved that my assumptions that
the Algarve indeed has ideal conditions
for high quality wines proved to be right!”
In a privileged position financially to
start his new venture, he explains: “I was
very successful in my former business
carrier, which allowed me to self finance
the new venture and so I could afford to
skip some stages of the start-up procedures and immediately enter into serious
winemaking.” When asked why his wines
are winning so many awards in national
and international competitions, the businessman and artist can only answer that it
is relatively easy: “Even a star cook cannot succeed if he does not have the right
ingredients, the right technology, dedicated assistants and if he does not fight
for the best. Keep it simple and ask only
one thing from yourself, your team and
your product: quality.”
His recipe for success stems from his
past. “I once had a leading position in a
sizeable oil corporation which I helped to
build up for a partner. We were newcomers with limited finances and nothing
other than brain and guts. We converted
what was a bankrupt exploration company into a fully integrated oil firm which
controlled the business from exploration
through refining and finally distribution
through its gas stations. Critical situations
in one sector could be secured through
the other sectors. In other words, it was
SYMBIOSIS
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“I LIKED THE CHALLENGE OF CONVERTING MYSELF FROM A PASSIVE FAN
OF PORTUGUESE WINE INTO AN ACTIVE ONE AS WINEMAKER.”
built on several legs that were integrated
to support the aim for quality.
“What I did with the wine farm was
the same. I converted a low-profile agricultural unit into a modern wine farm
with the newest technology aided by
motivated and skilled engineers, and
transformed the vineyards with the help
of top consultants into a tailor-made production unit,” says Karl.
“You have to do it right and the art is
not to lose money, but rather achieve what
is desired and be able to produce wine
32
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better than others with the same ingredients but a slightly different concept.”
In the belief that he and his team produce top-quality wines not because what
they have is different, but by doing it differently, Karl continues: “Because of the
support of our 'other legs', we can always
go one step further. It is at a cost, but a
cost that doesn't translate in extra financing, but simply hard work and creativity.
“This is where the concept of 'full
integration' of wine, art, rural tourism
and event management comes into

action,” he states. “Cash flow needs in
one sector are secured by the other sectors. And this is not theory anymore, it's
reality. Our farm tourism in particular is
funding extra cash flow needs in our wine
business.” The sculpture, which was formerly more of a private passion for the
businessman and therefore in need of
cash flow, started to generate an income
after the opening of Quinta dos Vales' art,
wine and garden design shop Artes
Barricas in Porches. “Through our travelling exhibitions and other art activities,
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O

proprietário Karl Heinz Stock acredi-

a mais recente tecnologia, e apoiada por enge-

ta que hoje em dia, não devemos ser

nheiros competentes e motivados. Transformei

produtores de vinho para ganhar

ainda as vinhas numa unidade de produção

dinheiro. “O meu objectivo é muito

personalizada com a ajuda de consultores de

simples, gostei do desafio de me converter de

“Temos de fazer as coisas bem, e a inclusão

enquanto produtor. Na altura, não me apercebi

da arte no projecto não serve para perder

de que iria ser um trabalho a tempo inteiro, mas

dinheiro. Serve sim para alcançarmos o que

não me queixo, porque o sucesso é uma boa

queremos para sermos capazes de produzir um

recompensa. Para além disso, estou muito ali-

vinho melhor do que os outros, com os mes-

viado por ver que as minhas suspeitas de que o

mos ingredientes, mas com um conceito ligei-

Algarve tinha, de facto, as condições ideais para

ramente diferente.”

produzir vinho de alta qualidade estavam certas!”

Karl acredita que ele e a sua equipa podem

Karl explicou a sua posição financeira privi-

produzir vinho de alta qualidade, não porque o

legiada para se lançar nesta nova iniciativa: “Fui

que têm seja diferente, mas sim porque o estão

muito bem-sucedido na minha antiga carreira

a fazer de forma diferente: “Como temos o

como empresário, o que me permitiu auto-

apoio das 'outras pernas', podemos sempre

financiar este novo negócio. Por isso, pude dar-

estar um passo à frente. Isso tem um custo, mas

me ao luxo de passar à frente algumas das fases

um custo que não se traduz em financiamento

de procedimentos de uma start-up e comecei

extra e sim no trabalho duro e na criatividade.”

imediatamente a entrar na enologia a sério.”

we also see a much stronger demand for
our luxury accommodation, the wine tastings and tours around the farm,” he says.
“This, along with monthly cultural
events, incentive meetings, weddings or
medium-sized board meetings, as well as
larger enterprises that enjoy our conference and accommodation facilities, produces funds which we can invest into our
core interest: the production of the quality wine I want in an environment that is
as local as necessary and as international
as possible. I am searching for new directions, ideas and partnerships in both
sculptural art and wine, as long as no
compromise in quality has to be made.”

topo,” disse Karl.

fã passivo do vinho português a fã activo

“É aqui que o conceito de 'integração total'

Quando questionado sobre o facto de os

entre o vinho, arte, turismo rural e a organização

seus vinhos estarem a ganhar tantos prémios

de eventos entra em acção”, afirmou. “As neces-

em competições nacionais e internacionais, o

sidades de cash flow num sector são garantidas

empresário e artista apenas conseguiu respon-

pelos outros sectores.

der que tal é relativamente fácil: “Até um chefe

E isto não é apenas uma teoria, é a realida-

de topo não tem sucesso se não tiver os ingre-

de. O nosso turismo rural, em particular, está a

dientes certos, a tecnologia certa, ajudantes

financiar as necessidades extra de cash flow do

dedicados e se não lutar pelo melhor.

nosso negócio vinícola.” A escultura, anterior-

Mantenham as coisas simples e exijam apenas

mente uma paixão privada do empresário e,

uma coisa a vós mesmos, à vossa equipa e ao

consequentemente, com necessidade de cash

vosso produto: qualidade.”

flow, começou a gerar receitas após a abertura

A sua receita de sucesso vem do seu passa-

da loja de arte, de vinho e de design para jardins

do. “Já ocupei uma posição de topo numa

da Quinta dos Vales, a Artes Barricas, em

empresa de petróleo de tamanho considerável,

Porches. “Através das nossas exposições itineran-

que ajudei a desenvolver para um sócio. Éramos

tes e de outras actividades artísticas, assistimos

recém-chegados, tínhamos recursos limitados,

agora a uma procura muito maior do nosso alo-

e nada mais do que as nossas ideias e a nossa

jamento de luxo, das provas de vinhos e das

coragem. Transformámos o que era uma

visitas à quinta,” disse. “Isto, em conjunto com

empresa de exploração em falência numa firma

muitos eventos culturais mensais, incentivos,

de petróleo completamente integrada, que con-

casamentos e reuniões de empresas de média

trolava o negócio desde a exploração até à refi-

dimensão, assim como de empresas maiores

nação e distribuição, através dos seus próprios

que apreciam as nossas instalações de aloja-

postos de combustível. As situações críticas

mento e de conferências, produz fundos que

num sector eram contidas através dos outros.

podemos investir no nosso interesse principal: a

Noutras palavras, o negócio apoiava-se em

produção do vinho de qualidade que eu quero,

várias pernas, que estavam integradas de modo

num ambiente que é tão local quanto necessá-

a apoiar o objectivo da qualidade.”

rio e tão internacional quanto possível. Estou à

“Foi também isto que fiz na quinta.

procura de novas direcções, ideias e parcerias,

Transformei uma discreta unidade agrícola

quer na escultura, quer no vinho, desde que

numa moderna quinta vinícola, equipada com

não se comprometa a qualidade.”
SYMBIOSIS
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An insight into
creating sculpture
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T

he sculptures that grace the
Quinta dos Vales estate are
designed by its owner Karl
Heinz Stock and produced
with the help of a team of craftsmen at his
large workshop near Silves. Apart from
enhancing the ambience of the farm, the
sculptures also go on tour to be exhibited
in different parts of Portugal. They are
also on sale along with the wines at the
farm’s Artes Barricas shop, located on the
main EN125 road in Porches.
The sculptures come in a mixture of
subjects, styles and material. Some are
classical, others designed with a touch of
whimsicality and humour. There are
dancing cows, kissing hippos, voluptuous
nudes, giant smiling frogs, near life-size
bears and graceful human figures. Many
are made in brightly painted fibreglass;
others are crafted in local stone or
marble from the Alentejo, or cast in
ceramic or bronze.

36
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Most of the stone used for sculptures
comes from the fields around the estate. It
is a partly metamorphic material composed of compressed sand and fossilised
remains and notoriously difficult to craft
by hand. In his early days as a sculptor,
Karl's works were strongly influenced by
his teachers in the Tuscan Apuan Alps in
Italy, who followed the theory of philosopher Dr. Steiner that a living dynamic or
'dialogue' exists between the artist and his
material in the creative process.
When he found his own style, abstract
sculptures were less challenging, but can
still be seen in his newer works made from
the local field stones. Abstract and representational works cut from pieces of this
stone weigh up to 20 tons.
The idea for a sculpture may start with
a drawing or a photograph, and inspiration
comes from various sources, but it can be
easily seen that Karl likes the style of
Niki de Saint Phalle and also shows an
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A

s esculturas que embele-

damente difícil de esculpir à mão. No início da

zam a Quinta dos Vales

sua carreira como escultor, as obras de Karl

foram concebidas pelo

eram muito influenciadas pelos seus professo-

seu proprietário, Karl Heinz

res dos Alpes Apuanos, em Itália, que seguiam a

Stock, e produzidas no seu grande atelier, perto

teoria do filósofo Dr. Steiner, de que existe uma

de Silves, com a ajuda de uma equipa de arte-

dinâmica ou um “diálogo” entre o artista e o

sãos. Para além de embelezarem a quinta, as

material durante o processo criativo.

esculturas também andam em exposição itine-

Quando Karl encontrou finalmente o seu

rante por vários pontos de Portugal. Estão ainda

estilo, desinteressou-se pelas esculturas abs-

para venda, em conjunto com os vinhos da quin-

tractas, mas estas ainda estão presentes nos

ta, na loja Artes Barricas, na EN125, em Porches.

seus trabalhos mais recentes, realizados com as

As esculturas foram feitas numa mistura de

pedras da região. Os trabalhos abstractos e figu-

estilos, materiais e temas. Algumas são clássicas,

rativos feitos a partir desta pedra chegam a

outras foram desenhadas com um toque de

pesar 20 toneladas.

excentricidade e humor. Existem vacas dançan-

A ideia para uma escultura pode começar

tes, hipopótamos que se beijam, nus voluptuo-

com um desenho ou com uma fotografia, e a

sos, sapos sorridentes e gigantes, ursos quase

inspiração vem de várias fontes. Mas, é fácil per-

em tamanho real e graciosas figuras humanas.

ceber que Karl gosta do estilo de Niki de Saint

Muitas são feitas de fibra de vidro pintada em

Phalle e também mostra afinidade com os

cores vivas; outras foram esculpidas em pedra

ideais do escultor colombiano Botero.

local ou em mármore do Alentejo, ou ainda em
cerâmica e bronze.

Como ponto de partida, o escultor constrói
uma base de madeira, apoiada por um esquele-

A maioria da pedra usada nas esculturas

to de metal, e depois faz uma maqueta em

veio dos campos que rodeiam a propriedade. É

barro ou gesso. Este estudo prévio é depois

em parte material metamórfico, composto por

entregue a um assistente do atelier, que esculpe

areia comprimida e restos fossilizados, assumi-

uma réplica em grandes blocos de esferovite,
SYMBIOSIS
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geralmente numa escala maior. Assim que Karl

são feitas em cerâmica, usando um molde em

acaba a sua supervisão e leva a cabo os toques

borracha de silicone, reforçado com uma cober-

finais ao modelo em esferovite, este é coberto

tura de gesso para prevenir a distorção e pro-

com camadas de resina e de fibra de vidro. Já

duzir um número limitado de cópias. Após a

seca, os pequenos defeitos são reparados com

cerâmica líquida ser despejada no molde, é dei-

betume para reparação automóvel e a figura é

xada a endurecer, criando um acabamento

polida até se criar uma superfície completa-

suave na escultura.

mente suave. Esta tarefa pode demorar cerca de
seis semanas.

Karl utilizou pó de bronze na pintura de
algumas peças mais pequenas, dotando-as de

A escultura acabada é depois pintada ou,

um atraente acabamento metálico. O artista

por vezes, decorada em cooperação com

está também a fazer experiências com a colora-

outros artistas - como o artista suíço Ivan

ção das pátinas do bronze, que são produzidas

Ulmann, com apliques de cerâmica -, tornan-

através de uma antiga técnica de cera numa

do-se uma peça única.

fundição, no Alentejo.

As esculturas mais pequenas são criadas

Um dos projectos mais criativos do

com uma técnica semelhante, incluindo ver-

KHSculptorGroup é a Dança dos Ursos.

sões das muito admiradas estátuas Graces e

Desenhadas pelo Karl, foram produzidas cerca

estátuas animais, de modo a torná-las mais

de 62 esculturas em fibra de vidro, praticamen-

acessíveis a nível de preço e mais apelativas

te do tamanho de ursos verdadeiros, e mais de

para os coleccionadores de arte com menos

30 artistas de diferentes nacionalidades a residir

espaço em casa para exibir as suas obras. Estas

em Portugal foram convidados a desenhar e a
SYMBIOSIS
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affinity to the ideas of the Columbian
sculptor Botero.
As a starting point, the artist constructs
a wooden base surmounted by a metal
armature, and then makes a maquette in
clay or plaster. This early study is then
handed over to a studio assistant, who
crafts a replica from large blocks of polystyrene, often on a larger scale. Once Karl
has supervised or carried out the finishing
touches to the polystyrene model, it is covered with layers of resin and fibreglass.
When this is dry, any small defects are
repaired with car body filler and the figure
is burnished and polished to create a perfectly smooth surface. This exacting task
can sometimes take up to six weeks.
The finished sculpture can then be
painted, or sometimes decorated in cooperation with other artists, like the Swiss
artist Ivan Ulmann, with ceramic
appliqué, and left as a unique piece. A
similar technique is used to create smaller
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sculptures, including versions of the much
admired Graces and animals, in order to
make them more accessible in terms of
price and more appealing to those art collectors with less space to exhibit works at
home. These are made in ceramic using a
silicon rubber mould, reinforced with a
plaster casing to prevent distortion in
order to cast a limited number of copies.
After the liquid ceramic is poured into the
mould and hardens, it leaves a beautiful
smooth surface to the finished sculpture.
Karl has introduced bronze powder to
the painting of some of the smaller pieces,
which endows them with an attractive
metallic finish. He is also experimenting
with the coloration of the patinas of the
bronzes which are cast by a lost wax technique in a foundry in the Alentejo.
One of the KHSculptor Group's most
imaginative projects is The Dance of the
Bears. Some 62 fibreglass sculptures of
near life-size bears, designed by Karl,
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were produced, and more than 30 artists
of different nationalities throughout
Portugal were invited to design and paint
their interpretation of the theme of 'evolution' on each bear.
The working title of the project is
based on a proverb by the ancient philosopher Lao Tse: “A journey of 10,000 miles
begins with the first step,” which is seen as
an apt representation of man's ability to
develop and overcome all obstacles. Karl
considers this concept to be the driving
force behind positive changes for
mankind.
Fibreglass is very tough, resilient and
very light, so large works can be easily
transported. This enabled the message to
be spread far and wide because the bears,
painted with diverse images and patterns,
go together with other sculptures like the
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elephant tree and bull parade on tour and
are exhibited at numerous events and
locations in Portugal, thereby bringing the
spirit of art, wine and nature to the minds
of the public at large.
According to Karl, “the ideas behind
the sculptures we produce are the same
that drive the evolution of wine. Both
are linked to the aesthetic of man's urge
to create.
True appreciation of good wine goes
hand in hand with the finer things in life.”
He admits: “My main aim is to bring the
chance to experience art alongside good
wine to both wine connoisseurs and art
lovers everywhere. My art pieces have
already made their way to Germany,
Austria, Switzerland, Slovakia and even
Russia. One day my wine will reach these
countries as well!”
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pintar em cada um dos ursos a sua interpreta-

foram exibidos em vários eventos e locais em

ção do tema “evolução”.

Portugal, juntando o espírito da arte, vinho e

O título do projecto foi baseado num pro-
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natureza nas mentes do público de massas.

vérbio do antigo filósofo Lao Tse: “Uma viagem

Segundo Karl, “as ideias por detrás das

de dez mil milhas começa com um simples

esculturas que produzimos são as mesmas que

passo,” que é vista como uma representação

guiam a evolução do vinho. Ambas estão liga-

adequada da capacidade humana de superar

das à estética da necessidade de criação do

obstáculos. Karl considera que este conceito é a

homem. O apreço pelo bom vinho anda de

força motriz por detrás das mudanças positivas

mão dada com as melhores coisas da vida”.

para a humanidade. A fibra de vidro é um mate-

“O meu objectivo principal é dar a oportuni-

rial muito resistente, resiliente e bastante leve, o

dade, quer aos apreciadores de vinho, quer aos

que faz com que mesmo as obras grandes pos-

amantes de arte de todo o mundo, de experi-

sam ser transportadas facilmente. Isto permitiu

mentarem a arte em conjunto com um bom

que a mensagem fosse amplamente difundida,

vinho. As minhas peças de arte já estão a cami-

porque os ursos, pintados com as mais diversas

nho da Alemanha, Áustria, Suíça, Eslováquia e até

imagens e padrões, andam em tourné com

da Rússia. Um dia, o meu vinho também vai

outras esculturas, como as Graces e os touros, e

chegar a estes países!”
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The wedding
venue for

wine lovers
What could be better for wine lovers than a blessing among the
vineyards of Quinta dos Vales? Our 50-hectare estate offers a choice of
fully serviced and equipped apartments and villas where we can
accommodate up to 50 guests onsite. In our covered area overlooking the
sculpture garden and vineyard, we can cater for up to 300 people.
Para os amantes de vinho, o que poderia ser melhor do que uma boda entre as
vinhas da Quinta dos Vales? A nossa propriedade de 50 hectares oferece uma
selecção de moradias e apartamentos equipados, com serviço completo incluído,
que podem alojar até 50 convidados no local. Na nossa área coberta, com vista
para o jardim de esculturas e vinha podemos servir até 300 pessoas.

Te l . (+351) 282 431 036
www.quintadosvales.eu
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Artes Barricas
From the Bronze Age to the Graces
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W

hen it comes to sculptural
art in the central Algarve,
Artes Barricas in Porches
quickly springs to mind.
It originally started as an outlet
for art pieces produced by the
KHSculptorGroup and soon became an
exhibition and sales point for paintings
and ceramic works of other befriended
artists as well. Innovative and challenging
sculptures meet with new lines of garden
design, a combination which is ideal for
visitors, as they can easily imagine where
and how their newly acquired sculptures
may harmonise with their own garden or
house. Sitting in the shaded patio of Artes
Barricas, enjoying the flower-filled garden full of stunning sculptures and sampling a free wine-tasting of Quinta dos
Vales wines, is a pleasure not be missed.
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Man's search for everlasting beauty is
partly manifested in the creation of art
and wine. Both bring joy and enrichment
to life. They are also subject to the same
principle. They are experienced through
the senses and the mind and are the
result of difficult thought processes and
persistent labour.
Karl Heinz Stock has been described
as a man of many visions, not one to shy
away from a challenge. The latest has
been the transformation of several sculptures into bronze, where the biggest challenge is finding the perfect patina.
Having experimented with shades of
brown, green, gold and black, it comes as
no surprise that the entrepreneur
embraces this new challenge head on.
“As with my colourful sculptures, I
also want to tread a new path in the pres-

entation of bronze,” he explains. “It’s a
constant development process. We hope
to find the perfect patina and it’s really
very difficult. We’re trying to find something that is challenging.”
Artes Barricas occupies only a small
area but is full of masterpieces of sculptors
and painters of different age groups,
nationalities, cultural backgrounds and
beliefs. It is an exciting environment full of
harmony and, at the same time, tension!
Abstract animalistic sculptures, some lifesize, capture one's attention – bears, elephants, bulls and even sea creatures.
Others are works of more philosophical
depth, such as ceramic reliefs of the series
Four Elements, the bronze Journey into
Space or the huge wall sculptures Striving
for Perfection, one of which is the logo of
the wines of Quinta dos Vales.
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S

e pensarmos na arte da escultu-

Karl Heinz Stock já foi descrito como um

como os relevos em cerâmica da série Quatro

ra no Algarve central, a Artes

homem de muitas visões e não é do tipo de

Elementos, a obra em bronze Viagem ao Espaço,

Barricas, em Porches, é a primei-

recusar um desafio. O último que aceitou foi a

ou as enormes esculturas de parede

ra referência que nos vem à

conversão de várias esculturas em bronze,

Alcançando a Perfeição, sendo que uma destas é

cabeça. A loja começou como um ponto de

em que a maior dificuldade é encontrar a

o logotipo dos vinhos da Quinta dos Vales.

venda para peças de arte produzidas pelo

pátina perfeita.

Outras esculturas denotam uma natureza

KHSculptorGroup e cedo se tornou num local

Tendo já experimentado vários tons de cas-

mais excêntrica e não exigem nada mais do que

de comercialização de quadros e de obras em

tanho, verde, dourado e preto, o empresário

um sorriso do observador, como O Beijo dos

cerâmica de artistas amigos. As inovadoras e

encarou o desafio de frente. “Tal como com as

Hipopótamos ou a vermelha e arrojada Vaca

desafiantes esculturas misturam-se com as

minhas esculturas coloridas, eu também quero

Dançante, que desafia a gravidade, dançando

novas linhas de design para jardins, uma com-

abrir caminho a uma nova forma de apresenta-

numa só perna.

binação ideal para os visitantes, já que podem

ção em bronze,” explicou. “É um processo de

imaginar onde e como é que as esculturas que

desenvolvimento

Esperamos

é interpretado de uma forma muito original

adquiriram irão ficar no seu próprio jardim ou

encontrar a pátina perfeita e tem sido realmen-

com as voluptuosas mas elegantes bailarinas

casa. Estar sentado no pátio da Artes Barricas à

te difícil. Estamos a tentar encontrar algo que é

Graces, exibidas em tons vivos de rosa, verme-

sombra, enquanto desfruta do jardim repleto

desafiante.”

lho e azul no jardim e nas prateleiras da loja.

constante.

O eterno tema da beleza do corpo feminino

de flores e de fantásticas estátuas, e faz uma

A Arte Barricas é uma loja pequena, mas

Deliberadamente, a Artes Barricas não é

prova gratuita de uma amostra dos vinhos da

está cheia de obras-primas de escultores e de

uma loja. É uma exposição em permanente

Quinta dos Vales é um prazer a não perder.

pintores de diferentes idades, nacionalidades,

evolução na qual os visitantes são rodeados

A busca do homem pela beleza eterna é

contextos culturais e crenças. É um ambiente

pela beleza, onde podem escapar do stress da

parcialmente manifestada na criação da arte e

entusiasmante, cheio de harmonia e, ao

vida quotidiana, ou pensar em ideias para a sua

do vinho. Ambas trazem alegria e enriquecem a

mesmo tempo, de tensão! As esculturas abs-

própria casa ou design para jardins. Os artistas

nossa vida. Estão também sujeitas ao mesmo

tractas e minimalistas, algumas em tamanho

estão disponíveis em qualquer altura para parti-

princípio. São experimentadas através dos sen-

real, capturam a nossa atenção – ursos, elefan-

lhar a maioria dos seus segredos, senão todos,

tidos e da mente e são o resultado de um difícil

tes, touros e até criaturas marinhas. Outros tra-

ou até para criar uma imagem ou escultura

processo de reflexão e de trabalho consistente.

balhos têm maior profundidade filosófica,

baseada nas ideias ou gostos dos visitantes.
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Other sculptures are of a more whimsical
nature and demand nothing more than a
smile from the onlooker, such as the
Kissing Hippos or the bold red Dancing
Cow which is denying gravity, dancing
on one leg.
The eternal theme of the beauty of
the female body is interpreted in a highly
original form in the voluptuous but elegant ballerinas, called The Graces, displayed in bright pinks, reds and blues in
the garden and on the shelves.
Artes Barricas is deliberately not a
store. It is a permanently changing exhibition in which the visitors are surrounded by beauty, where they can escape from
the stress of everyday life, or create ideas
for their own house or garden design.
The artists are available at any time to
share most, if not all, of their secrets or to
develop a picture or a sculpture based on
the ideas or tastes of the visitors.
50
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Eat, drink

and be merry!
A statue of the Roman god of wine Bacchus graces the entrance of
our wine and events area, where we can cater for groups of up to 300
people with concerts, wine tasting and parties to suit all tastes and

occasions. We work closely with specialised outside caterers who create
great food to match our award-winning wines. For your next party or
event, treat your guests to the unique setting of Quinta dos Vales.
Uma estátua de Baco, o deus romano do vinho, embeleza a entrada da nossa
área de vinhos e eventos, onde podemos servir grupos de até 300 pessoas em
concertos, provas de vinho e festas para todos os gostos e ocasiões. Trabalhamos
de perto com empresas de catering especializadas, que criam óptima comida
para acompanhar os nossos vinhos premiados. Para a sua próxima festa ou
evento, deleite os seus convidados com o cenário único da Quinta dos Vales.

Te l . (+351) 282 431 036
www.quintadosvales.eu
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Art
Wine
Events
Our wines are reason enough to visit the Algarve’s top
award-winning winery, but when you visit Quinta dos Vales,
you experience much more: a world where wine and art, good
food and all sorts of events come together as one.

• Wine tastings combined with Tapas or 3-5 dish menus
• Parties for large or small groups • Algarve’s largest sculpture exhibit
• 22 rooms in restored farmhouses • Organise your anniversary /
wedding /event or let us do it for you

Te l . (+351) 282 431 036
www.quintadosvales.eu

