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VINHO DO PORTO | PORTO WINE FERREIRA DONA ANTÓNIA RESERVA TAWNY 

 
 
 

 
Vinificação: Porto Ferreira Dona Antónia Reserva Tawny é 
vinificado segundo o método tradicional do Vinho do 

Porto. As uvas colhidas à mão são esmagadas suavemente  
e, após desengace parcial, fermentadas com maceração 
para extração dos melhores constituintes das peles das 
uvas. Todo este processo ocorre sob um rigoroso controlo 

de temperaturas e de densidades do vinho que permite 
escolher o momento ideal para a adição da aguardente 
vínica, necessária à paragem de fermentação nos Vinhos 

do Porto. O momento depende das castas, grau de 
maturação e da doçura final pretendida 

 
Notas de Prova: Porto Ferreira Dona Antónia Reserva 

Tawny tem cor vermelha com fortes tonalidades 
atijoladas. O seu aroma é intenso e rico, com nuances de 
fruta muito madura (ameixa, alperce e compotas) e 
florais, mais complexo pelas notas de especiarias e frutos 

secos que lhe advém de evolução na madeira de carvalho, 
por oxidação. Na boca, é um vinho encorpado e de 
sabores ricos, com um final fino, elegante e de grande 

persistência 
 
Vai bem com…. Uma grande variedade de Queijos, 
Sobremesas Portuguesas clássicas e também como 

aperitivo, entradas e saladas 
 

Castas: Tinta Amarela, Tinta Barroca, Touriga Franca e 

Touriga Nacional 
 
 

Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Luís Sottomayor 
 

Teor Alcoólico: 20% 
 
Acidez Total: 4,28 g/L  

 
Açúcar Residual: 109,9 g/L 

 
Vinification: Porto Ferreira Dona Antónia Reserva Tawny 

is vinified using the traditional Port wine method. The 

grapes harvested by hand are gently crushed and, after 

partial destemming, fermented with maceration to extract 

the best constituents of the grape skins. All this process 

occurs under a strict control of temperatures and wine 

density, which allows choosing the ideal moment for the 

addition of grape brandy, necessary to stop fermentation 

in Port Wine. The moment depends on the grape variety, 

degree of ripeness and final sweetness desired 

 

Tasting Notes: Porto Ferreira Dona Antónia Reserve 

Tawny is red in colour with strong orange tones. Its aroma 

is intense and rich, with nuances of very ripe fruit (plum, 

apricot and jam) and floral notes, made more complex by 

the notes of spices and dried fruit resulting from its 

evolution in oak wood through oxidation. In the mouth, it 

is a full-bodied wine with rich flavours and a fine, elegant 

and persistent finish 

It goes well with… A wide variety of Cheeses, classic 

Portuguese Desserts and as appetizers, starters and salads 

 

Grape Varieties: Tinta Amarela, Tinta Barroca, Touriga 
Franca and Touriga Nacional 
 

 
Region: Douro, Portugal 
 

Oenology: Luís Sottomayor 
 
Alcohol Content: 20% 

 
Total Acidity: 4,28 g/L  
 
Residual Sugar: 109,9 g/L 
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