
 Quinta do Espinho, com 22 hectares, 

localiza-se na EN222, na foz do rio 

Távora, junto ao cruzamento para 

Tabuaço. 

Pertence à família Macedo Pinto há várias 

gerações. Com origem em Tabuaço, 

granjearam na região extensas áreas de vinha 

e participaram activamente na regulação 

socio-económica do vinho do Porto e na 

dotação de iniciativas de valorização da 

região.  

Um ramo jovem desta família retomou há 

trinta e cinco anos o projecto vitivinícola da Quinta do Espinho orientado para a produção de uvas de qualidade 

e de vinhos de quinta. Orgulha-se de ter com a Taylor ’s uma relação de produção baseada num rigoroso 

controlo da actividade. 

Em 1985 iniciou-se o projecto de instalação de novas vinhas e reestruturação da vinha velha. Foram plantados 

progressivamente 16 hectares de vinha em socalcos desde a cota 75 até à cota 195. No início, com dois 

valados, posteriormente, com um valado apenas. A vinha está dividida em talhões, cada um correspondente 

a uma casta. As castas plantadas são: Touriga Nacional (25%), Touriga Francesa (35%), Tinta Roriz (20%), Tinta 

Barroca (10%), Tinta Francisca (5%) e Alicante Bouschet (5%). 

O ciclo anual do processo de produção é acompanhado por um rigoroso controlo de qualidade e intransigentes 

boas prática ambientais e ecológicas. 

Em 2010 procedeu-se à requalificação das instalações da adega e 

armazém. Respeitando integralmente as exigências de estarmos 

situados no coração da região Douro – Património Mundial da 

Humanidade, restauraram-se os edifícios do início do séc. XVIII 

mantendo a traça tradicional, incluindo os lagares em pedra, ainda 

hoje utilizados. Procedeu-se à remodelação com os mais modernos 

equipamentos de vinificação e 

armazenamento, de forma a garantir a 

máxima qualidade e versatilidade no 

exigente processo de transformação e 

winemaking. E, passamos a ter a 

colaboração de pessoas qualificadas. 

A produção da Quinta do Espinho está 

orientada para vinhos de quinta, tendo 

iniciado a sua comercialização 

experimental em 1995. Actualmente 

produzimos mais de 50.000 garrafas/ano 

e sete referências direcionadas, 

sobretudo, para vinhos da gama alta. 
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Os nossos vinhos são produzidos, 

elaborados e vinificados com uvas 

seleccionadas, o que permite garantir 

vinhos de Quinta de elevada qualidade 

pois, todo o ciclo, desde a selecção das 

cepas até à vinificação e engarrafamento, 

é internamente controlado. 

Queremos manter esta identidade aliada 

a vinhos genuínos do Douro, com 

carácter e tradição, destinados a 

mercados que apreciem bons produtos e 

práticas sustentáveis. Que reconheçam 

um vinho de qualidade, cultivem o gosto 

de apreciar bons vinhos, que sejam 

curiosos quanto aos princípios e 

conceitos da enologia, conheçam castas, 

terroirs e regiões, e que respeitem o 

ambiente e a ecologia 

Consolidámos um projecto sustentável 

inspirado na natureza, nas raízes e nas 

pessoas, através da obtenção do 

reconhecimento da qualidade dos nossos 

produtos. Dentro deste conceito, 

iniciamos uma experiência de 

enoturismo preliminar que permitirá 

consolidar uma relação de confiança 

entre o nosso mercado, a nossa 

identidade e o nosso terroir. 

 

Mantemos uma actividade exclusivamente familiar e financeiramente sólida. Beneficiamos do peso do 

passado e aprendemos a caminhar sozinhos. Asseguramos a continuidade ao transmitirmos o testemunho à 

nova geração porque temos consciência que estes projectos se amadurecem ao longo de várias décadas. 

Aprendendo sempre, inovando, acertando o passo com tudo o que de bom nos rodeia.  

Porque a qualidade não se decreta, conquista-se. 

Joaquim Peres Ventura – 23/11/2020 


