
Data de colheita: 2016/10/01

Castas: Touriga Nacional, Malvasia Preta,
Tinta Amarela, outras
(30 castas autóctones)

Idade da vinha: mais de 100 anos
-----------------------------------------------------------------------------

Vinificação:
- Desengace total
- 8 dias de fermentação a 20-22ºC
+ 10 dias maceração
-----------------------------------------------------------------------------

Estágio: 22Meses em barricas de carvalho
francês (50%novas + 50% de 2ºano)

----------------------------------------------------------------------------

Nota de Prova: Cor rubi profunda. Notas muito
finas de violetas, grafite, chocolate negro, hortelã-
pimenta e ameixas pretas. Profundo, complexo, mas
sempre com frescura. A boca é de uma elegância
plena, revelando frutos silvestres, alcaçuz e
especiarias. Envolvente, denso, mas com uma
harmonia e equilíbrio notáveis.

Temperatura e Condições de Serviço
17ºC, decantar 1h antes de servir

Evolução na garrafa: 20 a 25 anos

Endereço: Quinta da Gaivosa, 2214, 5030-055,
Santa Marta de Penaguião, Portugal
Tel: +351 254822111
info@alvesdesousa.com / www.alvesdesousa.com

Informação logística
Embalagem Garrafa: Bordalesa; Capacidade: 750ml (Caixa de madeira de 6 x750ml)
Código de Barras EAN13: 5605063315167 (750ml) / 5605063375161 (1500ml)
Paletização Europalete; 80 caixas de madeira(6x750ml) / palete; Peso: 840 kg; Altura: 1,78 m
Condições de Exposição/Prateleira Não deve estar exposto ao sol;

deve evitar-se a posição das garrafas ao alto
Condições de Distribuição Viaturas protegidas, evitando que as temperaturas oscilem

demasiado em relação à temperatura de consumo recomendada)

Há muito que existia a vontade de
identificar as origens do terroir do
Quinta da Gaivosa. A qualidade das
diferentes vinhas intervenientes neste
prestigiado Douro tinto era já mais que
conhecida. No entanto, face às suas
dimensões individuais e produções
diminutas, eram vinificadas em
conjunto, dificultando a compreensão do
contributo das diferentes vinhas. Em
2003, um esforço adicional possibilitou
finalmente a vinificação isolada das
pequenas partes do todo, desvendando a
expressão, na sua forma elementar, das
várias nuances e particularidades das
melhores vinhas da Gaivosa. E foi assim
que (re)descobrimos a Vinha de
Lordelo – a mais velha das vinhas da
Quinta da Gaivosa. Uma surpreendente
colecção de 30 castas autóctones
plantadas em conjunto (incluindo
raridades como a “Malvasia Preta”).
Com mais de 100 anos, a sua escassa
produção (um pequeno cacho por
videira) levaria racionalmente à sua
replantação. Mas há pouco de racional
numa vinha como Lordelo. Há emoção,
história, legado e um carácter único que
a família Alves de Sousa tem o prazer de
com este vinho partilhar.

Principais Prémios
Produtor do Ano em Portugal
em 2006 e 1999 (Rev.de Vinhos)

2003 – Eric Boschman, Wine “Guru”,
Belgium: “(…) at the level of the
great Bordeaux. Between Latour
and Haut Brion. It’s magnificent!”

2005 – Med.Ouro (Int.Wine Challenge)
– 94 pts (Robert Parker)
– One of the “50 Great Portuguese
Wines” by Jamie Goode, UK

2007 – 18 pts (em 20; Rev.Vinhos)
– Prémio de Excelência (R.Vinhos)
– 92 pts (Robert Parker)

2009 – Med.Ouro(Berlin.Wein Trophy)
– 18 pts (em 20) (Rev. Wine)

2011 – Top 10 Vinhos Portugueses do
Anos (Wine - Essência do Vinho)

2013 – 18pts (Revista de Vinhos)
– 18.5 pts (Grandes Escolhas)

2016 - 95pts (Fugas, Público)

Características analíticas

Teor alcoólico
(%V/V)

14,50

Acidez total
(g(Ácido tartático) /dm3)

5,10

Acidez volátil
(g(Ácido acético) /dm3)

0,70

pH 3,64

SO2 total
(mg /dm3)

120,00

Açúcares totais
(g /dm3)

<0,6

Quinta da Gaivosa
Vinha de Lordelo

tinto 2016

Douro D.O.C

Produzido
apenas em anos de

qualidade excepcional.

Relatório da vindima de 2016
A precipitação de Inverno tardou
mas acabou por chegar de forma
abundante em Janeiro e Fevereiro. A
Primavera prosseguiu igualmente
chuvosa mas amena em termos de
temperaturas provocando alguns
desvios ao nível da floração e
despoletando uma elevada pressão
de doenças fitossanitárias, sobretudo
míldio. Consequentemente registou-
se uma quebra significativa na
quantidade produzida. Mas essa
mesma precipitação acabou por
criar importantes reservas de água
no solo, permitindo fazer face às
elevadas temperaturas de Junho e de
Agosto. Com a chegada de Setembro
a descida acentuada das
temperaturas noturnas permitiram
um final de maturação com
condições ideais e uma vindima com
um estado sanitário excelente.
Resultou uma da maturações mais
equilibradas de sempre, com um
sincronismo praticamente perfeito
da evolução de açúcares, ácidos,
compostos fenólicos e aromas. O
calor estival acabou por não se
revelar assim nos vinhos, sendo
antes a disponibilidade hídrica
regular ao longo de praticamente
todo o ciclo e o final de maturação
mais ameno a ditar o tom – vinhos
plenos de frescura e grande
equilíbrio. A pureza da fruta, a
estrutura sólida e a profunda
elegância fazem de 2016 um ano de
elevadíssimo potencial para os
vinhos do Douro e Porto da família
Alves de Sousa.
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