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VINHO DO PORTO | PORT WINE VALLADO ADELAIDE TRIBUTA                     

 

 
 

 
Vinificação: O Vallado Adelaide Tributa é um Vinho 
do Porto que provém de um lote de cinco pipas de 
madeira de castanho, que devido à concentração e 
ao ambiente em que estiveram a repousar deram 
origem a apenas duas pipas de 550 lts. Este Porto foi 
produzido em 1866 e estagiou em cascos de carvalho 
durante muitos anos. Do Vallado Adelaide Tributa 
foram engarrafadas apenas 1300 unidades tendo 
sido todas elas numeradas.  
 
Notas de Prova: Este extraordinário Vinho do Porto 
apresenta logo ao olhar uma cor extremamente 
sedutora que faz lembrar âmbar ou mesmo mogno, 
com laivos esverdeados quando o copo é agitado, 
sinal claro e evidente da idade do vinho. 
O aroma é altamente complexo e rico com inúmeras 
nuances de frutos secos (figos, amêndoas, ameixas), 
licores, iodo, especiarias, nunca deixando de ser 
fresco e harmonioso. 

 
Vai bem com… Como aperitivo ou em qualquer 
outra ocasião. Acompanhamento ideal para 
nozes, queijos ou sobremesas. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Francisco Olazabal e Francisco Ferreira 

 
Teor Alcoólico: 19,5% 

 
Vinification: Vallado Adelaide Tributa is a Port Wine 
that comes from a batch of five casks made of 
chestnut wood, which, due to the concentration and 
environment in which they were resting, gave rise to 
only two casks of 550 lts. This Port was produced in 
1866 and aged in oak casks for many years. From 
Vallado Adelaide Tributa, only 1300 units were 
bottled, all of which were numbered. A Port of 
excellence that you will want to taste. 
 
Tasting Notes: This extraordinary Port Wine 
immediately presents an extremely seductive color 
that is reminiscent of amber or even mahogany, with 
greenish tinges when the glass is shaken, a clear and 
evident sign of the wine's age. 
The aroma is highly complex and rich with numerous 
nuances of dried fruits (figs, almonds, plums), 
liqueurs, iodine, spices, never ceasing to be fresh and 
harmonious. 
 
It goes well with… As an aperitif or on any other 
occasion. Ideal accompaniment for nuts, cheeses or 
desserts. 
 
Grape Varieties: Old Vineyards 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Francisco Olazabal and Francisco Ferreira 

 
Alcohol Content: 19,5% 
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