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O biológico «encaixou na perfeição» na ideia de Luís e João 
Fevereiro de criarem um projecto de sustentabilidade am-
biental e que proporcionasse às pessoas produtos saudáveis. 
E o facto de a quinta estar praticamente toda em pousio foi 
encarado como «uma oportunidade de conseguirmos avan-
çar com o projecto e começar logo a fazer as coisas», refere 
Luís Fevereiro. 
Falaram com quem já estava na actividade, procuraram apren-
der como produzir e como entrar no mercado, investigaram. 
Em 2017, obtiveram a certificação em modo de produção bio-
lógico – só uma zona de figueiras e outra de oliveiras ficou 
em conversão –, prepararam a quinta e começaram os testes. 
Luís era formado em Comunicação, João em Geologia. Am-
bos tinham trabalhado nas respectivas áreas durante alguns 
anos e «nenhum percebia nada de agricultura». «Não foi fácil 
ao início. Ainda não é. Costumamos dizer que, quando co-
meçámos, se soubéssemos o que íamos passar, se calhar não 
avançávamos», comenta Luís Fevereiro. «O projecto ainda 
está muito no início. A pandemia também não ajudou, por-
que tivemos picos grandes de venda e depois quebras brutais. 
Foi difícil, nestes anos, estimar qual era a perspectiva do ano, 
o que vai acontecer, onde é que vamos crescer, onde é que va-
mos investir. Mas começámos devagarinho. Fomos adequan-
do a nossa produção à procura e àquilo que vamos escoando. 
Estamos a fazer tudo com o nosso dinheiro, não recebemos 

Há meia dúzia de anos, dois irmãos decidiram produzir frutas e legumes em modo biológico. Assim nasceu a Courela
dos Pegos Bio, instalada na quinta da família onde tinham crescido, em Courela dos Pegos, no Pinhal Novo.
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nenhum financiamento. Não temos nenhum empréstimo. 
Tudo o que ganhamos reinvestimos. O projecto anda um bo-
cado mais devagar, mas estamos livres e fazemos a nossa ges-
tão. Achamos que assim é mais sustentável.» 
Em 2018, lançaram os primeiros cabazes e foram aos primei-
ros mercados. «2019 foi o primeiro ano em que já fizemos um 
plano de culturas à séria, já instalámos muito maior produção 
e já tínhamos o site e os canais de venda todos operacionais. 
Foi o ano em que começámos a pôr carvão na locomotiva 
para avançar. Depois veio a pandemia e deu um bocado a 
volta à coisa. Agora está a estabilizar.» 

«Vamos crescendo devagarinho»
Na campanha de Outono/Inverno, actualmente cultivam cer-
ca de três hectares ao ar livre e recorrem também à estufa, 
com 1.000 m2. Na campanha de Primavera/Verão, a área che-
ga às vezes aos cinco, seis hectares, porque já plantam cultu-
ras que ocupam mais espaço – como cebola, batata, batata-
-doce ou abóbora – e que depois também possam armazenar. 
A Courela dos Pegos Bio tem três canais de venda. O principal 
é os cabazes de frutas e legumes, com entrega em casa dos 
clientes. Em segundo plano estão os mercados biológicos de 
rua. Por fim, a revenda, principalmente para mercearias, nas 
zonas de Lisboa, Pinhal Novo e Setúbal. 
Para garantir variedade de oferta, também adquirem produ-
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tos a outros produtores biológicos, sobretudo fruta. «Temos 
praticamente tudo: 80 a 90% é produção própria. Nos legu-
mes, nunca pomos mais do que uma ou duas coisas que não 
são nossas. Quando chega a altura de Primavera/Verão, to-
dos os legumes são nossos, menos as frutas. Dentro das famí-
lias de frutas e vegetais que as pessoas consomem, tentamos 
sempre ter isso disponível a sair na nossa quinta. Tentamos 
estar sempre a produzir algo que dê para saladas, algo para 
bases de sopas e para acompanhamentos e pratos principais. 
Queremos produzir, mas para dar resposta ao mercado pro-
curamos esses parceiros. No caso da fruta, a ideia é irmos 
crescendo, para deixarmos de depender de outros. Vamos 
crescendo devagarinho», explica Luís Fevereiro. 
Com a prioridade de «fazer tudo sazonal», no Inverno a estu-
fa serve para cultivar tudo o que é para saladas e o que é mais 
sensível às geadas, permitindo também um crescimento mais 
rápido, para garantir que há produtos para colher. No Verão, 
instalam tomateiros na estufa, para uma melhor organização 
da cultura. 
O leque de hortícolas que cultivam é amplo e em 2022 vão 
começar a fazer os primeiros testes com leguminosas. «Tenta-
mos ir percorrendo cada tipo de vegetal, para dar variedade 
às pessoas. A variedade é um factor chave para conseguirmos 
que os clientes se mantenham connosco.» A variedade de cul-
turas também permite cobrir a falta de algum produto caso 
surjam problemas, minimizando o impacto nas contas. 
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Na vertente da fruta, instalaram um pomar com vários tipos 
de citrinos e um outro com diferentes tipos de maçã, mas tam-
bém pêras, ameixas, diospiros, nêsperas, romãs e marmelos, 
para aprenderem a cultivá-las, perceber quais as variedades 
mais adequadas à quinta, ver que doenças podem ocorrer ou 
que produção podem ter. «Já estamos a começar a chegar 
a algumas conclusões. A ideia é pormos manchas de pomar 
maiores em 2022/2023.» 
Também produzem meloa, melancia e muito morango – «é a 
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fruta que produzimos aqui que dá mais rentabilidade e tem 
mais sucesso». Melão ainda não conseguiram cultivar, porque 
nas zonas mais adequadas para a sua produção ainda não 
têm instalações de rega. 
A principal dificuldade reside no controlo das infestantes e 
em conseguir manter a exploração organizada e dar vazão 
a todas as operações e tarefas, surgindo depois as pragas e 
doenças. Para tentar controlar as infestantes e reduzir a ero-
são do solo, já usaram uma cobertura de plástico biodegradá-
vel (da Silvex) e, desde o Outono passado, estão a testar um 
mulch de papel biodegradável (da Smurfit Kappa), feito de 
fibra de pinheiro, em estufa e ao ar livre, que «tem funciona-
do muito bem», indica Luís Fevereiro. Na exploração, também 
fazem compostagem e estão a preparar um projecto de fer-
tirrega, que aproveite subprodutos da compostagem. 
Além de João e Luís, trabalham na empresa mais quatro pes-
soas. Na campanha de Primavera/Verão, com mais culturas 
e trabalho, têm recorrido também a trabalho sazonal desde 
2020. A quantidade de trabalho no Inverno é «muito infe-
rior», mas o objectivo é «conseguir manter um volume de tra-
balho na quinta suficiente» para poderem vir a contratar mais 
pessoas a tempo inteiro. 

«Relação muito próxima»
Nos cabazes, procuraram «criar um compromisso entre o que 
é bom para nós e o que é bom para os clientes», pelo que 
permitem a troca de alguns produtos e mudam a composição 
regularmente, mantendo algumas «bases», como cebola, ce-
noura ou alface, que as pessoas consomem mais. A estimativa 
do que vão entregar permite gerir o plano de produção, pre-
parar o trabalho e evitar ter desperdício. 

Terem três canais de venda permitiu minimizar o risco e, du-
rante a pandemia, houve alturas em que alternava qual deles 
gerava mais receita. «Agora, com o andar da pandemia, pen-
sámos que temos de nos focar a sério numa coisa. Os cabazes 
têm estado a crescer e as pessoas gostam. Então, temos esta-
do a investir mais nisso. Lançámos em 2022 um novo esquema 
de cabazes, com uma tipologia e preços diferentes. Fizemos 
caixas novas, também. Já estávamos desde 2018 com os mes-
mos cabazes e às vezes os clientes gostam de ter novidades. 
Mudámos também com o intuito de apostar neste mercado. 
Achamos que tem futuro. Não é só a comodidade de as pes-
soas receberem os alimentos em casa, é também isto de a 
alimentação saudável ser cada vez mais importante» e a ten-
dência do consumo de proximidade, sublinha Luís Fevereiro. 
Se durante a pandemia houve «grande volatilidade», nos úl-
timos meses de 2021 não ocorreu a retoma gradual que se 
costuma verificar nessa altura, após a queda no Verão: «os 
mercados estiveram todos muito fracos, as vendas baixaram 
muito». Para Luís Fevereiro, a causa foi a recuperação de há-
bitos que a pandemia tinha limitado ou impedido, realçando 
que em Janeiro pareceu haver uma retoma, coincidindo com 
a renovação dos cabazes. 
Segundo Luís Fevereiro, 99% dos clientes são habituais e existe 
uma «relação muito próxima» com os consumidores. Os planos 
para o futuro incluem «introduzir outras variantes de negócio, 
ligadas aos nossos clientes e à população», principalmente por 
via de workshops, eventos, visitas e formações. Outra possibi-
lidade, quando o negócio estiver mais consolidado, pode ser 
a transformação, «mas sempre só de produtos nossos, para 
reaproveitar». Há ainda a perspectiva de surgir na região um 
agrupamento de produtores multiprodutos biológicos. 


