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VINHO DO PORTO | PORTO WINE FERREIRA LÁGRIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vinificação: As uvas são desengaçadas e vinificadas 
segundo o método tradicional do Vinho do Porto. A 
fermentação, que transforma o açúcar natural das uvas 

em álcool, decorre sob temperaturas controladas. Para 
obter vinhos como este Porto Ferreira Lágrima Branco, é 
importante a escolha de castas fragrantes e ricas, como a 

Moscatel, e a atenção dada ao ponto de paragem de 
fermentação, mais cedo do que o habitual em outros 
Portos o que permite um grau de doçura mais elevada. O 
equilíbrio final entre o corpo e o aroma do Vinho do Porto 

advém-lhe da combinação das diferentes características 
das múltiplas variedades de uvas utilizadas 

 

 
Notas de Prova: Porto Ferreira Lágrima Branco é um vinho 
de cor amarelo-dourado com grande intensidade 
aromática. Atrativo e complexo, o seu sabor rico lembra 

os frutos exóticos e tropicais, com nuances florais e um 
toque de mel. A sua elevada doçura (típica dos vinhos com 
esta designação) muito bem equilibrada com o álcool, 
confere-lhe características ímpares de grande nobreza, 

realçadas pelo cuidado envelhecimento em madeira 
 
 

Vai bem… A acompanhar com frutos secos, é ainda 
surpreendente como Aperitivo. Acompanha muito bem 
sobremesas frescas incluindo Gelados ou uma Bavaroise  

 

Castas: Códega, Gouveio, Malvasia Fina, Moscatel e 
Rabigato 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Luís Sottomayor 
 

Teor Alcoólico: 19,5% 
 
Acidez Total: 3,39 g/L  

 
Açúcar Residual: 139,5 g/L 

Vinification: The grapes are destemmed and vinified 

according to the traditional Port Wine method. 

Fermentation, which transforms the natural sugar in the 

grapes into alcohol, takes place under controlled 

temperatures. To obtain wines such as this Porto Ferreira  

Lágrima Branco, it is important to choose fragrant and rich  

grape varieties, such as Moscatel, and to pay attention to 

the fermentation stop point, which is earlier than is usual 

in other Ports and allows a higher degree of sweetness. 

The final balance between body and aroma of Port Wine 

comes from the combination of the different 

characteristics of the multiple grape varieties used 

 

Tasting Notes: Porto Ferreira Lágrima White is a golden 

yellow coloured wine with great aromatic intensity. 

Attractive and complex, its rich flavour recalls exotic and 

tropical fruits, with floral nuances and a touch of honey. 

Its high sweetness (typical of wines with this designation) 

very well balanced with the alcohol, gives it unique 

characteristics of great nobility, enhanced by the careful 

ageing in wood 

 

It goes well with… With dried fruit, it is also surprising as 

an appetizer. It goes very well with fresh desserts including 

ice creams or a Bavaroise 

 
Grape Varieties: Códega, Gouveio, Malvasia Fina, 

Moscatel and Rabigato 
 

Region: Douro, Portugal 

 
Oenology: Luís Sottomayor 
 
Alcohol Content: 19,5% 

 
Total Acidity: 3,39 g/L  
 

Residual Sugar: 139,5 g/L 
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