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HOMENAGEM
TINTO 2011
DOC DOURO  

NOTAS DE VINDIMA 

O Inverno trouxe muitos dias húmidos, que ajudaram as videiras a resistir 
ao verão quente e seco que se seguiu. Como resultado de uma Primavera 
quente, as videiras viram a flor cedo, permitindo iniciar uma das colheitas 
mais cedo de sempre. No entanto, dois dias de chuva no final de Agosto 
foram perfeitos para um arrefecimentos dos bagos, oferecendo excelentes 
condições para o processo de maturação. Todas estas condições deram 
origem à maturação das uvas, o que resultou em vinhos concentrados, 
expressivos e de alta qualidade.

VINIFICAÇÃO

Depois de uma selecção cuidadosa na vinha e adega, a fermentação das 
diferentes castas decorreu em separado e em lagares de inox, onde as uvas 
foram suavemente pisadas através da pisa a pé. O vinho passou directamente 
para barricas de carvalho francês, das quais 40% novas e 60% de 20 e 30 ano, 
onde estagiou durante 9 meses. 

NOTAS ENOLÓGICAS

Cor |  Vermelho Rubi.
Aroma |  No aroma é uma 
exuberância e diversidade 
aromática. Se numa primeira 
sensação nos leva para uma frescura 
dada pelo lado mentolado, numa 
segunda sensação prevalecem 
as notas de fruta madura dada 
pela amora e ameixa pretas e 
para finalizar temos as notas de 
especiarias dadas pelos estágio em 
barrica de carvalho francês.
Palato | Com uma entrada suave 
e volumosa, na boca releva-se 
um vinho intenso, com estrutura 
e tanino sedoso, no final de boca 
podemos sentir o seu estágio com 
as notas de tosta presentes.

DESCRIÇÃO

Produto | DOC Douro
Cor | Tinto
Região | Região Demarcada do Douro 
Colheita | 2011
Enólogo | João Menezes e Francisco 
Montenegro
Castas |  Touriga Nacional, Tinta Roriz e 
Tinto Cão
Marca | Pôpa
Capacidade | 750 ml 
Produção | 1333 garrafas

CARACTERÍSTICAS

Teor Alcoólico |14,5% vol.
Acidez Total | 5,6 g/L
Acidez Volátil | 0,7 gr/L
PH | | 3,58
Açucares Totais | 0,8 g/L

WINES OF TRIBUTE
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