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VINHO DO PORTO | PORTO WINE FERREIRA LBV 

 
 
 

Vinificação: Foi produzido de acordo com os métodos 
tradicionais do vinho do Porto. As uvas foram escolhidas a 

dedo no ponto ideal de maturação. A fermentação, que 
ocorreu após a prensagem, em cubas de aço inoxidável, 
foi devidamente interrompida no terceiro dia com a 
adição de aguardente, aguardente de uva. Os diferentes 

vinhos selecionados para fazer parte da mistura final do 
Porto Ferreira LBV 2008 foram transportados para as 
adegas tradicionais de Vila Nova de Gaia, onde 
envelheceram por 4 anos em barricas de carvalho, sob 

condições ideais de temperatura e umidade. A evolução 
equilibrada e gradual desses vinhos foi objeto de 
constante atenção da equipe de vinificação de Ferreira, 

que desenvolveu a mistura final após degustações 
minuciosas e avaliação de lotes individuais. O vinho 
resultante foi então engarrafado sem estabilização a frio, 
tornando provável o desenvolvimento de um sedimento 

natural ao longo dos anos 
 
Notas de Prova: É de cor vermelho rubi profundo. 

Desenvolvido e aromaticamente intenso, o bouquet do 
vinho abriga uma forte presença de frutas vermelhas 
totalmente maduras, bem como sutis notas de carvalho, 
como cedro e caixa de tabaco. Na boca, o vinho revela sua 

excelente harmonia e complexidade, taninos firmes e 
óbvios e sabores notáveis de frutas vermelhas e chocolate 
totalmente maduros. O vinho possui uma acidez fina e um 
final prolongado e extremamente elegante 

 
Vai bem com…Queijos, Sobremesas ricas em Chocolate, 
Tortas de Frutas Vermelhas ou Frutas da Floresta 

 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e 
Tinta Amarela 
 

Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Luís Sottomayor  
Teor Alcoólico: 20% 

Vinification: It was produced according to the traditional 

Port wine methods. The grapes were handpicked at the 

ideal point of ripeness. Fermentation, which occurred after 

pressing, in stainless steel vats, was duly interrupted on 

the third day with the addition of brandy, grape brandy. 

The different wines selected to form part of the final blend 

of Porto Ferreira LBV 2008 were transported to traditional 

cellars in Vila Nova de Gaia where they aged for 4 years in 

oak barrels under ideal temperature and humidity 

conditions. The balanced and gradual evolution of these 

wines was the subject of constant attention by Ferreira 's 

winemaking team, who developed the final blend after 

thorough tastings and evaluation of individual batches. 

The resulting wine was then bottled without cold 

stabilisation, making it likely that a natural sediment 

would develop over the years 

 

Tasting Notes: It is deep ruby red in colour. Developed and 

aromatically intense, the wine's bouquet harbours a 

strong presence of fully ripe red fruits, as well as subtle oak 

notes such as cedar and tobacco box. In the mouth, the 

wine reveals its excellent harmony and complexity, firm 

and obvious tannins and remarkable flavours of fully ripe 

red fruits and chocolate. The wine has a fine acidity and a 

long and extremely elegant finish 

It goes well with… Cheeses, Chocolate-rich Desserts, Red 

Fruits or Forest Fruits Pies 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 

Roriz and Tinta Amarela 
 

Region: Douro, Portugal 
 

Oenology: Luís Sottomayor 
Alcohol Content: 20% 
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