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INFORMAÇÃO VITÍCOLA

Situações extremas provocadas, eventualmente, pelas alterações 
climáticas foram este ano notórias. Vários dias, entre Dezembro e Janeiro, 
com queda de neve, sendo que a 10 de Janeiro este fenómeno ocorreu 
a cotas muito baixas (200mt). Já Fevereiro e Março (abrolhamento) 
registaram temperaturas superiores ao habitual, tendo provocado uma 
actividade significativa na videira.

Durante a floração (Maio), as temperaturas máximas sup a 30ºC e a 
precipitação quase inexistente ajudaram a um bom vingamento dos 
cachos. O calor foi nota dominante nos meses que se seguiram, o que foi 
determinante para o não aparecimento de doenças criptogâmicas, apesar 
de alguma precipitação em Junho e Julho. Agosto é sempre um mês 
crucial para a colheita no Douro.

Tempo bastante quente e seco, condicionou as maturações fenólicas, 
pelo que entramos em Setembro a “pedir” precipitação! Acabamos por 
efectuar a vindima num Setembro que se veio a demonstrar o mais seco 
dos últimos 22 anos!

NOTAS DO ENÓLOGO

Os nossos Colheita provêm de uma selecção dos melhores vinhos do 
Porto de cada ano, produzidos com uvas das nossas vinhas mais velhas. 
A vinificação foi feita nummix de lagar e cuba inox. Combinamos assim a 
maior rusticidade e estrutura dos vinhos de lagar, com a maior frescura 
aromática dos vinhos provenientes da cuba fechada.

Enquanto o Porto Colheita envelhece, vai perdendo a frescura aromática, a 
sua cor concentra, dando aos poucos uma maior complexidade de aromas 
onde imperam os frutos secos e especiarias. Já em boca vai aumentando 
o seu aveludado, e aumentando a harmonia e complexidade no final que é 
longo e envolvente.
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PORTAL
PORTO COLHEITA 2009
VINHO DO PORTO

VARIEDADES
Touriga Nacional (35%), Tinta Roriz 
(35%), Touriga Franca (30%)

VINDIMA
Tipo corte
Vindima manual sendo depois 
transportada em palotes.

Data
De 10 a 15 de Setembro.

Produção
4,5 tons/ha

ENOLOGIA
Fermentação alcoólica
Fermentação em lagares e cubas 
de inox a uma temperatura de 
28-30ºC.

Estágio
Envelhecimento em cascos 
de madeira velha até ao seu 
enchimento.

ANÁLISE QUÍMICA 
21510

Álcool 20% vol
Açucares redutores 124 (g/dm3)
Acidez total 4,16 (g/dm3)(Ác. Tart.)
pH 3,74

ENGARRAFAMENTO
O primeiro engarrafamento pode 
ser feito 7 anos após o ano de 
colheita. Normalmente apenas é 
engarrafada uma pequena quantidade, 
permanecendo a restante a envelhecer 
em casco. Depois em cada ano 
engarrafamos de acordo com as 
necessidades comerciais. A garrafa é 
vedada com rolha de cortiça natural.

Quantidade 1500 grfs anuais.

INFORMAÇÃO ALIMENTAR
Valor calórico 161 cal/100ml

Outras informações 
Pode ser incluido em dietas 
vegetarianas.

Sugestão 
Aprecie com o seu pudim favorito 
ou queijo de pasta mole.


