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VINHO TINTO Papa Figos  
 

 
 

 
 

 
 

De cores vivas e atraentes, o Papa Figos é uma 
das mais raras aves do Douro. O carácter único 
e raro desta ave é a inspiração perfeita para este 
magnífico vinho tinto da Casa Ferreirinha. Papa 
Figos é um vinho elegante e ao mesmo tempo 
vibrante, clássico mas moderno, que traduz os 
valores da Casa Ferreirinha, a casa com maior 
tradição na produção de vinhos de qualidade do 
Douro e uma das maiores referências mundiais 
desta região. 
 
Notas de Prova: É um vinho de cor rubi, com 
nuances violeta. Tem um aroma intenso e 
complexo, com notas de frutos pretos, frutos 
vermelhos e alguns frutos de caroço, 
combinadas com aroma balsâmico, a urze e a 
resina, cacau e chocolate. Na boca, tem um bom 
volume, taninos redondos e acidez bem 
integrada. Sobressaem as notas de frutos 
vermelhos e ligeiro cacau. O final é longo e 
muito elegante. 
 
Castas: 35% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% 
Touriga Franca, 15% Touriga Nacional 
 
Região: Douro 
Teor Alcoólico: 13,5%  
 

 
 
With vivid and attractive colors, Papa Figos is 
one of the rarest birds in the Douro. The unique 
and rare character of this bird is the perfect 
inspiration for this magnificent red wine from 
Casa Ferreirinha. Papa Figos is an elegant yet 
vibrant, classic but modern wine, which reflects 
the values of Casa Ferreirinha, the house with 
the longest tradition in producing quality Douro 
wines and one of the greatest world references 
in this region. 
 

Tasting Notes: It is a ruby colored wine, with 
violet nuances. It has an intense and complex 
aroma, with notes of black fruits, red fruits and 
some stone fruits, combined with balsamic 
aroma, heather and resin, cocoa and chocolate. 
In the mouth, it has a good volume, round 
tannins and well integrated acidity. The notes of 
red fruits and light cocoa stand out. The finish is 
long and very elegant. 
 
Grape varieties: 35% Tinta Roriz, 30% Tinta 

Barroca, 20% Touriga Franca and 15% Touriga 

Nacional. 

 

 Region: Douro 

Alcohol Content: 13,5% 

 

FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 

 


