
 

 

  

 

Região 
Region 

Denominação 
Appellation 

Terroir 
Terroir 

Castas 
Varieties 

Vinhas 
Vineyards 

Vinificação 
Vinification 

Estágio 
Stage 

Enólogo 
Winemaker 

Conservação 
Conservation 

Notas de Prova 
Tasting Notes 

Álcool 
Alcohol 
Acidez 
Acidity 

Açúcar 
Sugar 

Ph 

Garrafa 
Contents 

Caixa / Box Palete / Europallet 

13,5% Vol. 

6 garrafas / bottles 
29,3 x 24,5 x 15,8 cm 

8,220 Kgs 

96 caixas / boxes 
 80 x 120  x 150 cm 

790 Kgs 

5,86 g/dm3 3,56 

0.9 g 

Conservar ao abrigo da luz, em local com temperatura inferior a 
14° C e humidade próxima dos 70%. 
 Este vinho vai evoluir positivamente nos próximos 10 anos. 
Storage protected from light, in a temperature below 14°C and  
humidity close to 70%. 

This wine will be aged positively over the next 10 years. 

Cor vermelho suave. Aroma com notas de aneto, noz-moscada e 
trufa, envoltas em vegetal seco e pão torrado. Na boca aparecem 
nuances de cereja e licor com tanino de recorte fino. Elegância 
longa e persistente. 
Soft red color. Aroma with notes of dill, nutmeg and truffle, wrapped 

in dried vegetables and toasted bread. In the mouth there are nuances 

of cherry and liqueur with fine tannins. Long and persistent elegance. 

Procurou-se o ponto de equilíbrio da maturação para se fazer uma 
vindima única manual. Desengace parcial, fermentação em lagar 
aberto com uma primeira pisa a pé. A partir daqui apenas  
molhamos a manta uma vez por dia. Fim da fermentação ocorreu 
em depósito de cimento. 
The maturation balance point was sought to carry out a single  

manual harvest. Partial destemming, fermentation in an open wine 

press with the first treading on foot. From here only we wet the 

blanket once a day. End of fermentation occurred in cement deposit. 

Uma vinha centenária, a Quinta da Cerca. 
A century-old vineyard, Quinta da Cerca. 

24 meses em depósitos de cimento. 24 meses em garrafa. 
24 months in cement deposits. 24 months in bottle. 

Pedro Pereira 

Sub-Região Serra da Estrela 

75 cl 

Dão DOP 

Terroir de solos granítico, com altitude entre os 400 e os 600 Mts., 
marcado pela influência da montanha com 2.000 Mts de altitude. 
Terroir of granitic soils, with an altitude between 400 and 600 Mts, 

influenced by the mountain with 2,000 Mts of altitude. 

Diversas castas autóctones, maioritariamente tintas, algumas das 
quais raras. 
Several indigenous grape varieties, mostly red, some of which are rare. 

Temp. de Servir 
Serving Temp. 

17ºC | 62ºF 

X 

Edição 
Edition 

6.980 garrafas 
6.980 bottles 


