
WINE FAMILY LEGACY 

Uma ética de valores de excelência, tradição e inovação, nunca esquecendo 

o respeito pelo meio ambiente e a paixão genuína pelo vinho.  



A Quinta das Leiras da Cocheca, com extensão de aproximadamente 8 hectares, situa-se na freguesia de 

Mesquinhata num extremo do concelho de Baião e estende-se pela encosta acima desde o rio Douro, até 

às penedias do Marão. Nesta terra com património cultural e edificado, merecem especial menção a 

Igreja paroquial, a Casa da Aldeia e a Casa da Cocheca com capela particular dedicada à Senhora da  

Piedade.  

Foram realizados ao longo do tempo, investimentos com objetivo de potenciar a conjugação de fatores 

nesta propriedade, clima, solo e castas, permitindo dessa forma produzir vinhos de excelente qualidade.  

Assim a quinta ganhou uma nova alma, e ainda hoje é 100% familiar que, conta já com a dedicação da 

segunda geração da Família Cunha para dar continuidade ao projeto.  

Devido à elevada competitividade do mercado dos vinhos, a família Cunha, enquanto empresa familiar, 

apostou em valores de tradição, excelência e paixão genuína pelo vinho. O resultado é a nova colheita, 

produzida através da seleção das melhores uvas, das castas, Avesso, Trajadura, Loureiro, Azal, Arinto e 

Fernão Pires, que irão certamente surpreendê-lo e conquistá-lo pela sua elegância, frescura, equilíbrio e 

persistência.  



Leiras da Cocheca - M. Cunha & Companhia, SA 

Avenida de Casais Novos | 4560 - 806 Penafiel | Portugal 

TEL. +351  255 712 647 | fax +351 255 712 650 | www.mcunhavinhos.pt 

ORIGEM  

DENOMINAÇÃO: DOC Vinho Verde 

ORIGEM:   Sub-região de Amarante 

SOLO:   Granítico e Arenoso  

EXPOSIÇÃO:   Nascente/Poente 

PÂRAMETROS ANALÍTICOS 

ÁLCOOL:   11% Vol.  

ACIDEZ TOTAL:  6,10 g/dm3 

AÇUCAR TOTAL: 3,81 g/dm3 

CASTAS 

AVESSO   25%  ARINTO  12% 

TRAJADURA  20%  FERNÃO PIRES    8% 

LOUREIRO   20% 

AZAL   15% 

EMBALAGEM 

CAPACIDADE:  0,75 cl 

GARRAFA:   Reno Prestige 

CAIXA:   6 garrafas 

EAN:    5600 491 712 816 

HARMONIZAÇÃO 

Carnes brancas, marisco, peixes, sushi, saladas e legumes salteados 

PROVA 

COR:    Límpido e cristalino, cor amarelo limão  

AROMA:   Fresco e frutado com notas tropicais, limão e 

    maça verde 

CORPO:   Bom equilibro, acidez viva e    

    refrescante, claras notas tropicais e citrinas,  

    final elegante perfeito para acompanhar os  

    simples prazeres da vida 

INFORMAÇÕES 

ENÓLOGO:   João Sousa 
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