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PaPo
TINTO 2009
DOURO & BAIRRADA

NOTAS DE VINDIMA 

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.

NOTAS ENOLÓGICAS

Cor | Vermelho escuro.
Aroma |  Aromas de evolução 
presentes nas notas baunilha 
e amanteigado. Complexidade 
marcada no toque de couro e 
algum químico. 
Palato | Com boa estrutura na 
boca, apelando à frescura e 
elegância. Taninos vivos, notas de 
tabaco e madeira presentes. 
Harmonização | Carnes vermelhas, 
caça e peixe gordo assado no 
forno.

DESCRIÇÃO

Produto | Douro & Bairrada
Cor | Tinto
Região | Douro/Bairrada
Colheita | 2009
Enólogo | Luís Pato
Castas | Tinta Roriz e Baga
Marca | PaPo
Capacidade | 750 ml
Produção | 3060 Garrafas
Capacidade | 1,5 l
Produção | 96 Garrafas

CARACTERÍSTICAS

Teor Alcoólico | 13,5 % Vol. 
Acidez Total | 5,456 g/dm3 
Acidez Volátil | 0,795 g/dm3 
PH | 3,54
Açucares Totais | 0,4 g/dm3

WINES OF TRIBUTE

VINHOS DE HOMENAGEM

DOURO
—  Valley —

PRODUCT OF PORTUGAL

VINIFICAÇÃO

Apanha e triagem manual da vinha extremamente xistosa da Tinta Roriz 
( Douro) e Baga da Vinha Pan ( Bairrada), 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 
da Tinta Roriz decorreu em lagares de granito com interior de inox e a uma 
temperatura controlada, com homogeneização por pisa a pé, enquanto que 
a Baga foi feita em Cuba de Inox. Ambos os vinhos foram movimentados de 
forma suave por gravidade, directamente para barricas de carvalho francês 
(20% novas e restantes de 2o e 3o ano) onde estagiou durante 9 meses. A 
Tinta Roriz foi transportada em Janeiro de 2011 para a Bairrada onde foi feito 
o lote final e o engarrafamento.

VINIFICATION

After careful selection in the vineyard and cellar, fermentation from 
the different grape varieties was held separately in small stainless steel 
“lagares”, where the grapes were gently trodden by foot. The wine went 
directly to french oak barrels, of which 40% were new and 60% from the 
2nd and 3rd year, the wine aged for 9 months.


