
Data de colheita:
2017/09/07

Castas: Tinta Amarela Touriga Franca,
Touriga Nacional, Sousão, outras
(mais de 25 castas autóctones)

Idade das vinhas: mais de 85 anos
-----------------------------------------------------------------------------
Vinificação:
- Desengace total
- 9 dias de fermentação a 20-22ºC
+ 10 dias maceração
-----------------------------------------------------------------------------
Estágio: 22 Meses em barricas novas e de

2ºano de carvalho francês e português.
----------------------------------------------------------------------------
Nota de Prova: Cor rubi profunda. Grande
complexidade e frescura aromática, com
invulgares (mas típicas da vinha do
Abandonado) notas balsâmicas e de
alcatrão, alcaçuz e frutos pretos. Boca
plena de harmonia, com intensidade mas
também delicadeza, mineralidade e uma
extraordinária pureza da fruta. Sente-se o
xisto dos solos, a floresta circundante, a
frescura da altitude, numa pura expressão
da natureza da vinha. Um exercício de pura
elegância e classe de uma das mais
icónicas vinhas do Douro e de Portugal.
----------------------------------------------------------------------------
Temperatura e Condições de Serviço
17ºC, decantar 1h antes de servir
Evolução na garrafa: 25 a 30 anos

Endereço /Address : Q u in ta da Ga ivosa , Apartado 15 ,
5030-055 , San ta Marta de Penagu ião , Portuga l
Tel: +351 254822111 Fax : +351 254822113
E-m ail: in fo@ alvesdesousa .com
URL : www .a lvesdesousa.com

In fo rm ação logística
Embalagem Garrafa : B orda lesa ; Capacidade : 750m l (Ca ixa de m adeira de 6 garra fas)
Código de Barras EAN13: 5605063316171
Paletização Europa le te ; 80 ca ixas / pa le te ; Peso: 840 kg ; A ltura : 1 ,78 m
Cond ições de Exposição /P rate le ira Não deve esta r exposto ao so l;

deve evita r-se a posição das garra fas ao a lto
Cond ições de D istribu ição V ia turas pro teg idas, ev itando que as tem pera tu ras osc ilem

dem as iado em re lação à tem pe ra tura de consum o recom endada)

A Vinha
Uma vinha a passar os 80 anos de idade,
com várias falhas derivadas de um
parcial abandono durante alguns anos.
Numa zona de intensa exposição e com
enormes afloramentos de xisto à
superfície onde nem uma única erva
subsiste. As gentes da Quinta depressa a
apelidaram de “o Abandonado”. Durante
anos tentamos recuperar a vinha e
replantar as videiras desaparecidas.
Até que desistimos. Apesar de todo o
nosso cuidado apenas as cepas mais
velhas eram capazes de subsistir em
condições tão extremas. Em 2004
decidimos isolá-la pela primeira vez na
adega da Quinta da Gaivosa. Revelou
imediatamente uma personalidade e
carácter únicos. Decidimos engarrafá-lo
em homenagem às igualmente únicas
vinhas velhas do Douro, que um dia
desaparecerão. Hoje as celebramos.

Principais Prémios
2004 - 95 pts (Robert Parker)
- 1º na prova “Tintos de Topo do
Douro”com 18.5 pts (Rev.Vinhos)
- Melhor Tinto do Ano (por 13.245
visitantes da “Essência do Vinho”)

2005 - 94 pts (Robert Parker) e
Melhor Vinho Português do Ano
- 18.5 pts (Grandes Escolhas).
- Prémio “Melhores Tintos 2008/09”

(Guia Vinhos J.P.Martins)

2007 - 18.5 pts (Wine Magaz.)
- 18.5 pts (Grandes Escolhas)
- 18pts (Jancis Robinson)

2009 - 96 pts Decanter magaz. (UK)
- 96/94pts (Robert Parker)
- 18 pts (Jancis Robinson)

2011 - 95 pts (Robert Parker)
- 18 pts (Revista de Vinhos)
- 19 pts (Grandes Escolhas)

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

2015 - 19 pts (Revista de Vinhos)
- 18.5 pts (Grandes Escolhas)

2017 - 19 pts (Revista de Vinhos)
- 19 pts (Grandes Escolhas)

Características analíticas

Teor alcoólico
(%V/V)

14,50

Acidez total
(g(Ácido tartático) /dm3)

5,80

Acidez volátil
(g(Ácido acético) /dm3)

0,60

pH 3,64

SO2 total
(mg /dm3)

100,00

Açúcares totais
(g /dm3)

<0,60

Abandonado
tinto 2017

Douro D.O.C

Este vinho é produzido
apenas em anos de

qualidade excepcional.

Relatório da vindima de 2017
2017 ficou desde logo na história
como um dos anos mais secos desde
que há registos, com a precipitação
total a cair para quase metade do que
seria normal. As temperaturas
diurnas foram também em geral
elevadas, registando-se ondas de
calor em Junho, Julho e Agosto. Este
cenário extremo foi de alguma forma
apaziguado por noites relativamente
frescas, permitindo alguma
recuperação das videiras e uma
progressão constante da maturação.
Resultou uma das mais precoces
vindimas de sempre, com início a 22
de Agosto e um avanço de cerca de
20 dias em várias vinhas. Um
pequeno chuvisco nos últimos dias de
Agosto e o baixar da temperatura em
Setembro permitiu um final de
maturação mais suave e sem
sobressaltos, com as uvas a
apresentarem um estado sanitário
fantástico. E se algumas dúvidas
pudessem existir no início face a
tamanha precocidade... estas foram
imediatamente dissipadas com a
entrada das primeiras uvas na adega.
Concentração, mas sem
desequilíbrios. Grande intensidade de
fruta, mas com profundidade e
estruturas sólidas. Um pleno em
todas as cores e feitios - brancos,
rosados, tintos, Portos... tudo a
revelar um altíssimo potencial,
prometendo ficar na história não
apenas pela pouca chuva ou pela
precocidade mas sobretudo pelos
seus grandes vinhos.
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