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NOTAS DE VINDIMA 2009 
 
Caracterizou-se por um Inverno frio e rigoroso, com temperaturas médias 

inferiores aos valores normais. A Primavera teve pluviosidade adequada o que 

permitiu um bom nível de água armazenada no solo. Por sua vez, as temperaturas 

estiveram ligeiramente superiores à média. O Verão foi quente e seco, 

prolongando-se até à vindima e permitindo uma excelente maturação das uvas. 

Este conjunto de factores benéficos traduziu-se em vinhos de excelente perfil 

aromático e sabores intensos e concentrados. 

 

VINIFICAÇÃO 
 

Apanha e triagem manual da vinha extremamente xistosa da Tinta Roriz, com uso 

de caixas de 20 kg para transporte até à Adega. As uvas colhidas estiveram em 

câmara frigorífica, sendo posteriormente totalmente desengaçadas e esmagadas. 

A vinificação decorreu em lagares de granito com interior de inox e a uma 

temperatura controlada, com homogeneização por pisa a pé, maximixando todo o 

seu potencial. O vinho foi movimentado de forma suave por gravidade, 

directamente para barricas de carvalho francês (20% novas e restantes 2.° e 3º 

ano) e estagiou durante 9 meses. 

 

NOTAS ENOLÓGICAS 
 
COR | Vermelho cereja. 

AROMA | Um pouco fechado no inicio onde se nota um pouco de mato seco, 

mas aquando aberto mostra muita fruta, especiarias e madeira discreta.  

PALATO | Macio, rico no sabor e volume, tem mais concentração de tanino mas 

equilibrado com a acidez. Madeira bem enquadrada com o sabor, concentrado 

mas sempre equilibrado e elegante.  

HARMONIZAÇÃO | Pratos de carne de porco, borrego ou cabrito. Javali na 

brasa. 

 
 

 
 

DESCRIÇÃO 

Produto | VQPRD Douro 

Cor | Tinto 

Região | Região Demarcada do Douro 

Colheita | 2009 

Enólogo | Luís Pato 

 

Castas | 100% Tinta Roriz 

Marca | Pôpa 

/ Capacidade | 750 ml 

Produção | 4.666 Garrafas 

/ Capacidade | 1,5 L 

Produção | 50 Garrafas 

 

CARACTERÍSTICAS 

Teor alcoólico | 13,5% Vol. 

Acidez Total | 5,2 g/dm³ 

Acidez Volátil | 0,8 g/dm³ 

PH | 3,64 

Açucares Totais | 2,7 g/dm³ 

 

CONTACTOS 

Tel. (+351) 91 567 8498 

comercial@quintadopopa.com 

www.quintadopopa.com 


