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Vinho Evel XXI 
Variedades Vinhas Velhas, Touriga Nacional & Touriga Franca 
Ano 2011 
Região DOC Douro  
País Portugal 
Produção 3.200 garrafas (750ml) 

Armazene as garrafas em local fresco e sem luz. Para que se possa desfrutar do seu 
máximo esplendor, este poderoso tinto deve ser servido à temperatura 16-18ºC. Um 

parceiro ideal para pratos de caça e assados. 
 

Evel XXI 
Evel é uma das mais antigas e carismáticas marcas de vinho em Portugal, 
tendo sido registada em 1913. 
A curiosidade do seu nome fantasia provém do facto de não ter um 
significado próprio, para além daquele que resulta da leitura do seu 
anagrama: Leve. 
Para celebrar este importante Centenário, foi selecionado um restrito lote 
que deu origem a 3.200 garrafas numeradas, provenientes das melhores 
parcelas de Vinhas Velhas, Touriga Nacional e Touriga Franca das nossas 
Quintas localizadas no coração do Alto Douro. 

 
Ano 2011  
 
Em 2011, o Inverno foi chuvoso o que providenciou água que ajudou as 
vinhas a resistir ao Verão quente e seco que se seguiu. Uma Primavera 
excepcionalmente quente fez antecipar a vindima, no entanto, no final de 
Agosto dois dias de chuva providenciaram frescura que permitiu excelentes 
condições para o final do amadurecimento.  Em 2011, tivemos o melhor dos 
dois mundos: a frescura, elegância e exuberância de sabores de anos mais 
frescos; e a potencia e estrutura de anos mais quentes. 

 

Vinificação e Estágio 
 
Para este Evel de edição limitada, 50% do vinho fermenta em lagares e os 
restantes 50% em cubas de Inox, com controlo de temperatura. A totalidade 
do vinho estagia 12 meses em barricas novas de carvalho francês, em Vila 
Nova de Gaia. 

 
 
 
 
Notas de Prova 
 
Um belíssimo tinto duriense que impressiona à primeira vista com a sua 
intensa e profunda cor demonstrando juventude e estrutura. Muito 
aromático com notas de fruta madura e generosa demonstrando 
complexidade e riqueza. Denso, encorpado, com taninos bem presentes no 
entanto suavizados por uma duçura proveniente da fruta. Um vinho 
momorável que poderá ser apreciado enquanto jovem, no entanto não irá 
deixar de surpreender quem optar pela evolução em garrafa. 
 

REAL COMPANHIA VELHA 
Rua Azevedo Magalhães, 314 4430 Vila Nova de Gaia Portugal 

tel: +351 223 775 100 fax: +351 223 775 190 

www.realcompanhiavelha.pt 
deptecn@realcompanhiavelha.pt 

Informação técnica: 
Alc./Vol.:  14.5%  
Acidez Total:   5.5 g/l  
PH:                  3.54 
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