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Vinhos com sabor a tradição
Com mais de 50 anos de história, a Quinta da Casaboa é hoje um nome de referência e 
inovação na produção e venda de vinho premium.

Está localizada em Runa (Torres 
Vedras), remonta ao século XVIII, 
foi adquirida por João Ferreira dos 
Santos em 1958 e passou, a partir 
desse momento, a ser um espaço 
dedicado à produção de vinho. Fa-
lamos da Quinta da Casaboa (uma 
propriedade de 120 hectares), cujo 
negócio vinícola se encontra, atual-
mente, na terceira geração. Mas, 
se em tempos este chegou a ser 
um lugar onde a produção de vinho 
era feita em grandes quantidades, 
hospedando uma centena de fun-
cionários, hoje a filosofia é outra.

Com a chegada do milénio, “de-
cidimos fazer algo mais pequeno 
e direcionado para os vinhos de 
qualidade, queríamos fazer uma 
marca”, explica a atual gerente, 
Joana Paes. Hoje “temos uma pe-
quena produção, mas que é tratada 
com muito cuidado e que acaba 

por ser um vinho de Quinta e não 
de série”, acrescenta. Explorando 
uma área de 20 hectares, entre as 
castas de uva utilizadas na produ-
ção dos vinhos Quinta da Casaboa 
encontram-se a Touriga Nacional, 
Alicante Bouschet, Tinta Roriz, 
Merlot, Alvarinho e Arinto.

“Não estamos apenas a vender 
e a produzir vinho, levamos às 
costas toda a nossa história”, afirma 
Joana Paes. “Isso é algo que quere-
mos transmitir e, por isso, tentamos 
que estes sejam sempre vinhos 
muito agradáveis, que tenham es-
trutura, que reflitam o terroir, porque 
queremos mostrar que este é um 
vinho de quinta e com uma família 
por detrás”, salienta. 

Com uma produção anual a 
rondar os 140 mil litros, é além-fron-
teiras que a Quinta da Casaboa 
encontra a porção mais significativa 

da sua carteira de clientes. Entre 
os principais mercados constam 
países europeus como Alemanha, 
Bélgica, Dinamarca, Holanda, Po-
lónia, Suiça e Suécia, embora haja 
também clientes em Angola, Brasil 
ou Estados Unidos. Já relativamen-
te ao futuro, as intenções deste ne-
gócio familiar passam pela tentativa 
de consolidar o crescimento não 
apenas internacionalmente, mas 
também em Portugal.

Fazem parte do atual catálogo 
os vinhos: Tintaboa, Quinta da 
Casaboa (colheita de 2011), 
Quinta da Casaboa Alvarinho, 
Quinta da Casaboa Merlot/
Touriga Nacional e Casaboa 
Reserva.


