DREAM,
O desafio de produzir vinhos de baixo teor
alcoólico no Douro.
The challenge of producing low-alcohol wines in
the Douro.

CREATE,
Um blend com uvas provenientes das três
sub-regiões da Região Demarcada do Douro,
que lhes atribuí um perfil mais leve, simples e
versátil.
A blend with grapes from the three sub-regions of
the demarcated Douro Region, which gives them a
lighter, simpler and more versatile profile.

CELEBRATE!
Muita fruta fresca (gulosos), secos e suaves.
Claramente gastronómicos, para acompanhar o
dia a dia, a solo ou à mesa.
Lots of fresh (sweet tooth), dry and smooth fruit.
Clearly gastronomic, to accompany the day to day,
solo or at the table.

Gastronómicos e com
baixo teor
alcoólico.
.....................................
GASTRONOMIC ANDWITH
LOW ALCOHOL CONTENT.

WWW.QUINTADOPOPA.COM

2019
O ano vitícola de 2018-2019 caracterizou-se por grandes
oscilações nos valores de temperatura e pela precipitação
anual mais baixa que o normal, considerando-se um ano
seco.
A vindima iniciou-se ligeiramente mais tarde que o normal,
quando comparada com a data média dos últimos anos. A
boa qualidade sanitária dos cachos permitiu aguardar pela
boa maturação da uva.
As boas condições climatéricas do ano tiveram um impacto
positivo na colheita, proporcionando mostos de grande
qual dade, em geral com acidez mais elevada e um bom
nível de compostos fenólicos.
ENGARRAFAMENTO
Data | Julho 2020
Garrafa | Prestige
Rolha | Acquamark vintage 45*24 Amorim
The 2018-2019 wine year was characterized by large
fluctuations in temperature values and by lower than
normal annual rainfall, it was considered a dry year.
The harvest started slightly later than normal when
compared to the average date the past few years. The good
health quality of bunches allowed to wait for the grapes to
mature well. The good weather conditions of the year had a
positive impact on the harvest, providing high quality
grape must, usually with higher acidity and a good level of
phenolic compounds.
BOTTLING
Date | July 2020
Bottle | Prestige
Cork | Acquamark vintage 45*24 Amorim

Proveniência das uvas / Origin of the grapes | Baixo & Cima Corgo
Castas / Grape varieties | 30% Tinta Roriz, 30% Touriga
Franca, 30% Touriga Nacional, 10% Tinta Barroca
Geologia do Solo / Soil Geology | Xistoso / Schist
Exposição Solar / Solar Exposure |
Norte, sul e nascente / North, South and East
Idade das vinhas / Vineyards age | > 10 anos / years

Uvas provenientes de diferentes zonas e
vindimadas em diferentes datas, mediante o estado
de maturação desejado.
A vinificação foi feita por data de vindima e não por
casta, utilizando-se o sistema de ganimede. Esta
separação manteve-se ainda na fermentação
mololática que ocorreu em cubas de inox. Só após o
estágio é que o lote final foi criado.
ESTÁGIO : Em cubas de inox.
Grapes from different areas and harvested on
different dates, by means of desired state of
maturity. The winemaking was done by harvest date
and not by caste, using the system of ganimede. This
separation was still maintained in the mololactic
fermentation that occurred in stainless steel vats. It
was only after the stage that the final batch was
created.
STAGE : In stainless steel vats.

Nº de Garrafas / bottles 750 ml - 17.000 Unid./ Units. | Nº de Garrafas / bottles 1,5 Lt 500 Unid. / Units.

contos da terra
doc douro TINTO / RED 2019
INFORMAÇÃO TÉCNICA : Teor alcoólico - 12% | Acidez Total - 4.8gr/L | Acidez Volátil - 0.4gr/L | pH - 3.62 | Açúcares Totais - 1.6gr/L
TECHNICAL INFORMATION : Alcohol content - 12% | Total Acidity - 4.8gr / L | Volatile Acidity - 0.4gr / L | pH - 3.62 | Total Sugars - 1.6gr / L

2019
O ano vitícola de 2018-2019 caracterizou-se por grandes
oscilações nos valores de temperatura e pela precipitação
anual mais baixa que o normal, considerando-se um ano
seco.
A vindima iniciou-se ligeiramente mais tarde que o normal,
quando comparada com a data média dos últimos anos. A
boa qualidade sanitária dos cachos permitiu aguardar pela
boa maturação da uva.
As boas condições climatéricas do ano tiveram um impacto
positivo na colheita, proporcionando mostos de grande
qual dade, em geral com acidez mais elevada e um bom
nível de compostos fenólicos.
ENGARRAFAMENTO
Data | Julho 2020
Garrafa | Prestige
Rolha | Acquamark vintage 45*24 Amorim
The 2018-2019 wine year was characterized by large
fluctuations in temperature values and by lower than
normal annual rainfall, it was considered a dry year.
The harvest started slightly later than normal when
compared to the average date the past few years. The good
health quality of bunches allowed to wait for the grapes to
mature well. The good weather conditions of the year had a
positive impact on the harvest, providing high quality
grape must, usually with higher acidity and a good level of
phenolic compounds.
BOTTLING
Date | July 2020
Bottle | Prestige
Cork | Acquamark vintage 45*24 Amorim

Proveniência das uvas / Origin of the grapes | Baixo Corgo
Castas / Grape varieties | 30% Viosinho, 20% Gouveio, 15% Folgazão,
15% Rabigato, 10% Côdega de Larinho, 10% Arinto
Geologia do Solo / Soil Geology | Xistoso e Granítico / Schist and Granitic
Exposição Solar / Solar Exposure | Norte / North
Idade das vinhas / Vineyards age | > 10 anos / years

Uvas provenientes de diferentes zonas e vindimadas
em diferentes datas, mediante o estado de
maturação desejado.
Receção das uvas com desengace e ligeiro
esmagamento seguido de prensagem para
separação do lÍquido das massas. Decantação
estática a frio por um período de 36 horas.
Fermentação alcoólica em bica aberta e a
temperatura controlada.
ESTÁGIO : Em cubas de inox.
Grapes from different areas and harvested on
different dates, by means of desired state of
maturity. Reception of grapes with destemming and
light crushing followed by pressing to separation of
the liquid from the masses. Decanting cold static for
a period of 36 hours. Alcoholic fermentation in open
spout (bica aberta) and the controlled temperature.
STAGE : In stainless steel vats.

Nº de Garrafas / bottles 750 ml - 7.636 Unid./ Units. | Nº de Garrafas / bottles 1,5 Lt 253 Unid. / Units.

contos da terra
doc douro branco / white 2019
INFORMAÇÃO TÉCNICA : Teor alcoólico - 11,5% | Acidez Total - 5.61gr/L | Acidez Volátil - 0.3gr/L | pH - 3.27 | Açúcares Totais - 1gr/L
TECHNICAL INFORMATION : Alcohol content - 11.5% | Total Acidity - 5.61gr / L | Volatile Acidity - 0.3gr / L | pH - 3.27 | Total Sugars - 1gr / Lr

KEEP ON #PÔPAFriends

DREAM,
CREATE,

Celebrate!
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