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Após a morte do pai, que já produzia vinho, dois irmãos, Jor-
ge e Rui Falé, em conjunto com a mãe, Felisbela, avançaram 
para um projecto familiar de produção de vinho e outros pro-
dutos em modo biológico. Começaram a adaptar as instala-
ções em 2012 e, como a vinha na herdade não tinha sido su-
jeita a produto químicos até então, foi possível avançar logo 
para a certificação. 
A opção pelo biológico surgiu por uma questão de filosofia: 
«A massificação dos produtos não beneficia em nada a sua 
qualidade. Quisemos deixar acontecer, sem pressas. Respeitar 
o ritmo da natureza, sem massificar», diz Rui Falé, sócio-ge-
rente. A isto junta-se o objectivo de aproveitar todos os recur-
sos e rentabilizar a exploração ao máximo. Assim, produzem 
também aguardente bagaceira com as massas vínicas, fazem 
licores com poejo e ginja e, da azeitona da herdade, obtêm 
azeite. 
Estes produtos são vendidos nas duas lojas que possuem em 
Évora e o vinho está também em alguns pontos de revenda, 
como as lojas Celeiro. Na exportação de vinho, que absorve 
cerca de 50% da produção, a Alemanha é o principal mercado 
em volume, mas escoam para vários outros mercados – por 
exemplo, França, Coreia do Sul ou Xangai (China) –, porque o 
interesse está em «ter um portefólio diversificado de expor-
tação, mas com pequenos volumes», explica o sócio-gerente. 
A exploração, designada Courelas da Torre, está situada junto 
à vila de Redondo, no distrito de Évora, e tem um total de 17 
hectares (ha), com a vinha a ocupar 12. Recorrem aos animais 
da quinta – por exemplo, ovelhas e porcos – para combater as 
infestantes e fertilizar o terreno, evitando mobilizações. Para 
tentar garantir a máxima frescura da uva, começaram há al-

A Adega Courelas da Torre lançou o seu primeiro vinho biológico em 2013, na feira internacional Biofach, o que abriu
sobretudo algumas portas no mercado nacional, mas logo a partir desse ano também começaram a exportar.
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guns anos a fazer vindimas nocturnas. 
A pandemia, combinada com uma quebra de produção sig-
nificativa em 2020, teve um forte impacto financeiro, consu-
mindo as reservas existentes. Rui Falé realça ainda o aumento 
de custos de factores de produção e fala de uma situação «di-
fícil», mas que «está mais ou menos controlada». 
A quebra de produção resultou de um ataque de míldio na 
vinha. A colheita média nos 12 ha é de cerca de 90 toneladas 
(t) de uva, mas em 2020 só colheram 1,4 t de tintas e 0,7 t de 
brancas. «Foi um desastre. É isto o problema da agricultura 
biológica. Está sempre muito dependente das condições cli-
matéricas. E nunca conseguimos ter 8.500 quilos de uva por 
hectare. Mesmo com castas muito produtivas, o máximo que 
conseguimos tirar, em algumas, são 5.000 a 6.000 quilos, num 
ano normal». 
O ano passado foi «extraordinário» a nível de produção, 
com cerca de 85 t. A perspectiva é de engarrafarem cerca de 
20.000 garrafas, incluindo novas referências de vinhos «sem 
sulfitos» («naturais»). 
Os quase dez anos de actividade da Adega Courelas da Tor-
re «correram bem», mas há «espinhos», como 2020. «A ní-
vel comercial, as coisas têm vindo a correr bem. Mas estamos 
sempre dependentes de factores externos», afirma Rui Falé, 
cuja área profissional é a economia. «Não há um ano agrícola 
igual. Fazer um estudo de viabilidade para uma exploração 
agrícola não é fácil. Porque há sempre factores que influen-
ciam. Estou mais à vontade na transformação e comercializa-
ção, mas estou sempre dependente do que se passa na terra. 
Porque não compramos matéria-prima. Tudo o que transfor-
mamos é o que a terra nos dá.» 


