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Produtores Procuram
a diferenciação  

Quinta do Paral: a excelência das 
vinhas velhas e o olival biológico
A Quinta do Paral, projecto vitivinícola situado na Vidigueira, 
foi revitalizada em 2017 pelo empresário alemão Dieter Mor-
szeck. Após a venda da sua marca de malas RIMOWA, Dieter 
viu na Vidigueira a possibilidade de construir um negócio de 
família que envolvesse a sua paixão pela criação de vinhos 
e um hotel de luxo. A presença de vinhas na propriedade é 
antiga e na década de 20 a quinta era já constituída, essen-
cialmente, por vinhas e vinhedos.
Com a ajuda do enólogo Luís Morgado Leão, Dieter 
construiu assim um projecto «com foco na sustentabili-
dade e na tradição alentejana». «Temos neste momento 
55 hectares de vinha e cerca de 30 ha de olival tradicio-
nal, onde fazemos produção integrada, reduzindo signi-
ficativamente a utilização de pesticidas, o que nos per-
mite a criação de vinhos de qualidade superior», começa 
por dizer-nos Luís Leão, que além de enólogo da quinta 
é também técnico de viticultura e administrador. 
Berço de castas tradicionais portuguesas, o orgulho da 
Quinta do Paral são as vinhas velhas com mais de 50 
anos. «Dos 26 hectares cadastrados na Vidigueira com vi-
nhas com mais de 50 anos, nós já temos 12. Essa é a gran-
de aposta, as vinhas velhas com castas que só existem 

aqui», sublinha o enólogo, orgulhoso. É assim, entre castas 
nacionais como Arinto, Antão Vaz, Perrum, Arinto, Verdelho, 
Alvarinho, Aragonês, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 
Grossa e Tinta Caiada, e castas internacionais como Alicante 
Bouschet, Syrah, Petite Syrah, Petit Verdot, Cabernet Sauvig-
non, Marselan, Malbec, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viog-
nier e Vermentino, que se produzem «vinhos de excelência». 
«Trabalho há 25 anos nesta região e já conhecia muitas des-
tas vinhas. É realmente tentador, não só trabalhar com vinhas 

O desenvolvimento agrícola verificado no perímetro de rega do Alqueva não se faz apenas pela mão dos grupos “gigantes” 
ou pelos avultados investimentos estrangeiros. O novo Alentejo também pertence a produções com outras escalas, 

onde a valorização se alcança através da diferenciação. Estes anos, visitámos algumas dessas explorações. 
Ana Gomes Oliveira

› A Quinta do Paral orgulha-se das suas vinhas velhas com mais de 50 anos
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desta idade, como também com aquelas castas internacionais 
que reflectem bem o que é o terroir Vidigueira, um Chardon-
nay, um Sauvignon Blanc, um Vermentino... Acabam por não 
ser uma surpresa porque se adequam muito bem à região e 
conseguem diferenciar-se.»
Aderiram ao plano de sustentabilidade dos Vinhos do Alen-
tejo e esperam daqui a dois ou três anos obter a certificação 
de sustentabilidade, «o que será outra mais-valia» a juntar 
ao facto do proprietário ser alemão, país para o qual conse-
guem exportar bastante vinho. «Exportamos cerca de 60% 
do vinho e 40% é para o mercado interno. Queremos manter 
esse equilíbrio. O nosso principal destino é a Alemanha, mas 
já estamos no Canadá, Brasil, Estados Unidos, Suíça, Singapu-

ra, Japão e Holanda.» 
No que diz respeito à gestão da água, a vinha velha ainda não 
está dentro do plano de regadio de Alqueva, mas a restante 
sim, com sistema gota a gota. «Temos sondas em quase todos 
os sectores. Utilizamos com consciência praticamente 100% 
da água que consumimos. As vinhas velhas, essas, 98% são de 
sequeiro, pelo que vão ao seu próprio ritmo», diz Luís Leão. 
Focados em ir dando passos seguros, todos os anos vão ad-
quirindo novas parcelas de vinhas velhas e na Quinta do Paral 
está a ser construído um hotel de charme com 18 quartos, 
que terá árvores  de fruto e horta, para apoio ao restaurante. 
À vinha junta-se o olival, este em modo de produção bio-
lógico desde o início. «Temos olivais tradicionais que estão, 
muitos deles, no meio das vinhas, especialmente nas vinhas 
velhas, e corre bem». Ali produzem as variedades Galega An-
tiga, um pouco de Cobrançosa e também de Cordovil. 

Herdade da figueirinha aposta no top três de alqueva
A Herdade da Figueirinha, localizada na zona de Beja, foi ad-
quirida em 1998 pelo comendador Leonel Cameirinha, e está 
hoje sob a gestão do neto Filipe Cameirinha, unindo três ge-
rações em torno da terra, da agricultura e da paixão pela cul-
tura do vinho e do azeite. Mas não só. Pois além dos actuais 
240 hectares (ha) de olival e 82 ha de vinha, instalados em 
2001, com adega, lagar próprio, embalamento e venda final, 
ali se produzem ainda amêndoas em 30 ha, desde 2015, com-

› A Quinta do Paral tem 55 ha de vinha e 30 ha de olival tradicional



frutas, legumes e flores | Abril 202180

pletando a tríade das culturas com mais peso em Alqueva.  
Nos 140 ha de olival mais antigo cultivam a variedade Cobran-
çosa e no olival moderno Arbequina, Arbosana e Chiquitita. A 
grande maioria ainda é olival convencional, sendo que há dois 
anos começaram a plantar olival em sebe reconvertendo pe-
quenas parcelas menos produtivas e o balanço tem sido mui-
to positivo. «Em termos de produção de azeite por hectare, 
no olival tradicional temos cerca de metade do rendimento 
do olival em sebe, mas a qualidade do tradicional é muito su-
perior e queremos manter a qualidade do nosso azeite. Mas 
atenção, estamos a falar de olivais tradicionais, mas intensi-
vos, com Cobrançosa», refere Filipe Cameirinha, director-ge-
ral. Assim, pretendem fazer mais reconversões para olival em 
sebe mas apenas em zonas com uma produção inferior a 7 ou 
8 mil quilos por hectare. 
O mesmo responsável sublinha que na Herdade da Figueiri-
nha sempre houve uma grande preocupação pelas boas prá-
ticas agrícolas. «Quando falo em intensivo estou a falar de 
300 árvores por hectare. Não fazemos mobilização de solo, 
fazemos enrelvamento de entrelinha, temos 
atenção aos cursos de água, enfim, sabemos 
que tudo isso conta para a qualidade do pro-
duto final». 
Na área de amendoal cultivam as variedades Be-
lona e Soleta e na vinha uma enorme panóplia 
de castas, com a grande ênfase nas tintas para 
a Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet e 
Cabernet Sauvignon e nas brancas para Antão 
Vaz, Chardonnay, Sauvignon Blanc, e Arinto. 
O mercado da Fiqueirinha é essencialmente o 
da exportação, tanto em vinho como em azei-
te, procurando que a amêndoa siga a médio 
prazo o mesmo caminho. «Uma parte tem sido 
escoada para a indústria mas já estamos a em-
balar, com o objectivo de vendermos cada vez 
mais directamente aqui na herdade ao cliente 
final.»
Espalhados pelos quatro cantos do mundo, os 

principais mercados dos vinhos da Herdade da Figueirinha 
são o Brasil e a China, mas estão presentes em toda a Euro-
pa, África e em vários países asiáticos. «Este ano abrimos um 
mercado importante, o dos Estados Unidos, e outros como na 
América do Sul, Paraguai e Equador», avança o empresário, 
acrescentando que todos os anos procura fazer novos investi-
mentos. «Este ano já encomendámos a máquina de apanhar 
azeitona em sebe. O projecto vai-se consolidando e estamos 
a entrar numa fase em que já começa a haver um retorno in-
teressante. Sem água tudo isto seria impossível. Alqueva é o 
nosso parceiro número um», remata Filipe Cameririnha. 

o olival familiar da cavaco rodrigues e camacho 
Na zona de Beja, o olival familiar da Cavaco Rodrigues e Ca-
macho Agricultura Lda. vai na sexta geração e com força para 
continuar. Ali está instalado um olival em sebe com quatro 
anos, que está agora a entrar em produção. Ocupa uma área 
perto dos 150 hectares com as variedades Arbequina e Ar-
bosana. «São variedades excelentes para este novo olival em 

› Olival no Monte da Calçada, da Cavaco Rodrigues e Camacho 

› Na Herdade da Figueirinha produz-se olival, vinha e amendoal
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sebe, mais competitivo, diria, e que se têm adaptado muito 
bem ao nosso clima», diz João Cavaco Rodrigues, sócio-ge-
rente. 
Em termos de gestão de água, o produtor tem adoptado as 
indicações que a EDIA transmite a todos os seus regantes. 
«Somos adeptos do uso eficiente da água e tentamos o máxi-
mo de produção com o mínimo de água. Estamos a recorrer a 
toda a tecnologia que podemos no sentido de optimizar esse 
recurso que é tão importante e, por outro lado, tentarmos ser 
competitivos dentro do mercado para fazer face aos nossos 
encargos». 
Em produção integrada, João Cavaco Rodrigues descreve-o 
como um olival bastante mecanizado, apesar de defender 
que muitas operações devem manter-se “à moda antiga”. 
«Como por exemplo as podas. A máquina corta a direito. En-
tão, temos equipas para um conjunto de trabalhos que são 
necessários fazer manualmente, mas a apanha é mecânica e 
temos conseguido resultados satisfatórios na produção e que 
já se reflectiram na qualidade do nosso azeite». Sem dimen-
são para exportar, vendem o azeite através de uma coopera-
tiva, que distribui o produto no mercado interno.

alqueva não é só olival, vinha e amendoal
Os doces melões de Germano Carvalho 
A fruticultura também tem espaço no regadio de Alqueva. 
Que o diga Germano Carvalho, sócio-gerente da Sociedade 

Agrícola João Germano e Carvalho Lda., e que produz melão 
em 40 ha na zona de Pias. Apesar de também cultivar me-
lão verde e um pouco de meloa, a maior aposta é o melão 
branco da variedade Pias, da Semillas Fitó. «É uma variedade 
que está perfeitamente adaptada às condições desta região. 
Consegue ficar muito doce e é muito bem aceite comercial-
mente», conta Germano Carvalho. O agricultor já produzia 
melões mesmo antes de Alqueva e refere que a diferença 

› Germano Carvalho produz a variedade Pias, da Semillas Fitó
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de haver disponibilidade de água foi crucial. «É fundamental 
para a rentabilidade do negócio». A trabalhar em modo de 
produção integrada, consegue médias de produtividade na 
ordem das 35 a 40 toneladas e usa o sistema de rega gota a 
gota.  

Bambu é cultura rentável e de sucesso
Desde Maio de 2017 que Eurico Santos produz bambu em 
oito hectares na Vidigueira. O sócio, um amigo italiano, con-
venceu-o do sucesso da cultura e as perspectivas iniciais têm 
estado a confirmar-se. A Alenbambu é «uma aposta ganha», 
como garante o sócio-gerente, e tudo o que produzem está 
vendido. «Temos toda a produção contratualizada. Vende-
mos as canas com 12 centímetros de diâmetro, com 5 cm ou 7 
e 8, consoante o fim a que se destinam. Vão para Itália, para 
a Holanda e podem servir para alimentação, mobiliário, con-
servas ou para sebes. Tem várias utilizações». 
Para terem sempre capacidade de resposta para fornecimen-
to, o campo encontra-se em várias fases de crescimento, para 
que possam fazer cortes diferentes. «O ciclo de produção 
para um diâmetro de 12 centímetros é de quatro a cinco anos. 
Ao segundo, terceiro ano já conseguimos ter calibres de qua-
tro centímetros», conta Eurico Santos. Neste momento, exis-
te a possibilidade de enviar folhas de bambu para Inglaterra 
para a indústria de cosmética, estando só dependente dos 
constrangimentos da pandemia. 

O produtor diz que a cultura do bambu não dá grandes “do-
res de cabeça”. «Não colocamos qualquer tipo de químico. 
É tudo biológico. Regamos gota a gota e gastamos muito 
menos água do que um olival. É um campo que pode durar 
cerca de 100 a 120 anos. Em Portugal, os rebentos começam 
a aparecer em Março, um mês mais cedo do que em Itália, e 
pelo fim de Agosto começamos os cortes. A partir dos 12 cm 
já fazemos o corte mecanicamente». Feliz com o sucesso da 
exploração, Eurico Santos vai amentar a área em mais dois 
hectares e numa fase posterior talvez para os sete. A plan-
tação da Alenbambu está feita com linhas de 3mx3,2m, que 
agora já estão juntas. «No corte voltamos a abrir as linhas e a 
cana volta a rebentar nessa zona», explica o produtor.

Citrinos em modo biológico para fins ainda em segredo
Fundada por um empreendedor francês, a Monin produz ci-
trinos para indústria em modo biológico. Benoit Magnin, o 
responsável, conta que as primeiras 3.000 árvores foram plan-
tadas em 2018. «Estamos na região de Alqueva por causa da 
água. O clima nem é o mais favorável, por causa das geadas e 
o solo argiloso não é o melhor para os citrinos, mas a disponi-
bilidade hídrica teve bastante peso», conta. Instalados perto 
de Santa Vitória, a Monin tem neste momento 15 hectares 
plantados mas pretendem crescer mais 12 ha. «Temos pro-
dução em modo biológico porque a nossa empresa acredita 
que o mundo tem de fazer mudanças a nível agroecológico. 
Mas vamos além do biológico, porque estamos a fazer recu-
peração de solo com técnicas pouco utilizadas». Sabe-se que 
o destino destes citrinos são para transformação e chegou-se 
a falar que seriam usados para essências, mas Benoit Magnin, 
para já, é cauteloso em não levantar muito o véu do que aí 
vem. Afinal, o segredo é a alma do negócio. «Só posso dizer 
que é um citrino asiático. Não posso dizer o nome da planta, 
só posso dizer que é para a indústria. Estamos a investigar 
o mercado que vamos usar, mas será estrangeiro», avança. 
Esta instalação estará em plena produção dentro de quatro 
a cinco anos.  

› O bambu é produzido em modo biológico

› A Alenbambu existe desde 2017


