
APRESENTAÇÃO DO VINHO 
 
GRAHAM’S 
PORTO VINTAGE 
1977 

Graham’s 
Os vinhos da Graham’s provêm 
essencialmente das suas propriedades, 
Quinta dos Malvedos, situada perto do 
Tua, e Quinta das Lages, no Rio Torto. A 
Quinta da Vila Velha e a Quinta de Vale 
de Malhadas, propriedades de um membro 
da Família Symington, também fornecem 
a Graham’s com uvas da mais alta 
qualidade. Estas quatro quintas encontram-
se entre as melhores do vale do Douro 
Superior. A Graham’s também adquire 
uvas em produtores seleccionados nas 
melhores regiões. Alguns destes 
lavradores fornecem uvas à Graham’s há 
gerações. 
 
Notas de Prova 
O Graham’s 1977 é um Porto poderoso e 
encorpado, com boa estrutura, fruta 
complexa e muito equilibrado, onde tudo 
está em harmonia. Este grandioso Porto 
Vintage pode perfeitamente ser aberto 
entre 2000 e 2005, embora tenha o 
potencial para continuar a evoluir em 
garrafa durante muitos anos. 
 
O Ano Viticultural 
Após uma Primavera e Verão húmidos e 
frios, o tempo não podia ter estado melhor 
a partir do mês de Agosto. Uma pequena 
quantidade de uvas em perfeito estado foi 
colhida uma semana antes do habitual, sob 
condições climatéricas ideais. Uma 
vindima memorável, que produziu vinhos 
muito encorpados e concentrados. 

Comentários e Prémios 
 
19.5 em 20 pontos 
“Uma cor esplêndida e intensa. Um aroma 
soberbo. Fruto maravilhoso. Muito 
estruturado. Multi-dimensional. Com 
classe. Ainda muito fresco e cheio de vida. 
Isto é muito, muito bom. Ainda jovial. 
Encorpado. Harmonioso e com sabores 
intensos. Uma garra e concentração 
magníficas. Espectacular!” 
Clive Coates, The Vine, Julho 2002 

 
Quatro estrelas (Muito Bom), com 
previsão de evolução para cinco estrelas, 
após envelhecimento adicional em 
garrafa. 
“…um bouquet intenso e poderoso, que se 
vai abrindo; bom corpo e estrutura, com 
final maravilhoso e apimentado. Mais 
recentemente: Delicioso!” 
Michael Broadbent, Vintage Wine, publicado em 2002 

 
 “Foi provado no Jantar do Milénio 
do Institute of Masters of Wine e revelou-
se pela sua complexidade e força (mesmo 
depois de um Bordeaux Top de 1982!). 
Maravilhosamente frutado e suave, o 
melhor entre os melhores, o Vinho do 
Porto no seu melhor.” 
Serena Sutcliffe, Catálogo Sotheby’s, Março 2001 

 
90 em 100 pontos 
“... intensamente floral, com notas de 
cassis e aromas de ameixa madura, 
encorpado, com muita fruta e taninos 
muito fortes. Feito para envelhecer.”  

James Suckling, Vintage Port, publicado em 1990 

 
Peter Symington, enólogo e responsável 
pela viticultura das empresas da família 
Symington (com o seu filho Charles), foi 
distinguido seis vezes com o prémio 
"Enólogo do Ano"  para a categoria de 
vinhos fortificados no prestigiado 
concurso "Wine Challenge". Nenhum 
outro enólogo conseguiu alcançar este 
importante feito mais do que duas vezes. 
Em 2003 o seu filho Charles recebeu o 
mesmo prémio. 

Visão Global do Vintage 
1977 é uma das melhores colheitas da 
segunda metade do séc. XX. O 
Graham’s 1977 é considerado como 
sendo de qualidade inigualável. Ano 
declarado por todos os produtores de 
Vinho do Porto.  
 
Comentários da Família  
(na época) 
“…os mostos têm revelado uma boa cor 
e paladar, especialmente aqueles 
provenientes das regiões mais 
favorecidas, onde as uvas foram 
colhidas sob condições climatéricas 
ideais.” 
Michael Symington  
24 de Outubro de 1977 
 

 
Especificações Técnicas 
Volume de álcool: 21% v/v (20ºc) 
Acidez Total: 4.05 g/l ácido tartárico 
Baumé: 2.9 
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