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AS CAVES DA CERCA
As Caves da Cerca nascem no início do século XX a partir do projecto 
pessoal de Albano de Carvalho Sardoeira, proprietário de várias 
parcelas de vinha no concelho de Amarante. Formado em ciências 
físico-químicas, decide produzir o vinho resultante da produção das 
suas quintas, construindo uma pequena adega na sua propriedade 
onde possui uma casa do século XVIII – Casa da Cerca. Em 1946 
regista a marca com o mesmo nome, que adota para a designação 
da adega e que posteriormente iria inspirar a denominação social da 
empresa.

O VINHO
A Região Demarcada dos Vinhos Verdes está localizada no Noroeste 
de Portugal e está dividida em 9 Sub-Regiões. É a maior Região 
Demarcada em Portugal e diferencia-se pelas características únicas 
dos seus vinhos. A maior parte dos vinhos produzidos são brancos 
e as castas utilizadas são castas autóctones.
A originalidade e tipicidade destes vinhos é o resultado da união 
de 3 factores únicos: as características dos solos maioritariamente 
graníticos, pobres e pouco profundos, o clima fortemente influenciado 
pelo Oceano Atlântico e as castas utilizadas. Destes factores resulta 
um vinho naturalmente leve, fresco e de aromas delicados.

CASTAS: Azal e Pedernã 
COLHEITA: Manual, em meados de Setembro
VINIFICAÇÃO: Os cachos são sujeitos a desengace parcial, 
curtimenta prolongada em lagares individuais de 1000kg. 
Fermentação natural com leveduras selvagens.

ENÓLOGA: Nídia Martins

DADOS ANALÍTICOS:
pH: 3.4
Acidez total: 6 g/L
Açucar residual: meio-seco
Alc.: 11% Vol

DADOS TÉCNICOS E LOGÍSTICOS
Embalagem: Garrafa de vidro com rolha de cortiça 
Garrafas por caixa: 6
Dimensões da caixa (a-l-c): 303 x 181 x 269 mm
Peso por caixa: 9.9 Kg
Caixas por camada: 19 Camadas por palete: 4
Euro palete: 1200 x 800 mm
 
Marca: Grande Espingarda 
Tipo de produto: Vinho Branco
Denominação de origem: IG Portugal
País: Portugal
Capacidade: 750ml
Código garrafa EAN13 : 5601834570834
 Código caixa ITF14: Não aplicável. 

GRANDE ESPINGARDA
VINHO BRANCO 
ESTILO TRADICIONAL


