
Durante mais de dois séculos, o nome da 
Dow’s tem estado intimamente ligado aos 
melhores vinhos do Porto provenientes de 
vinhas localizadas no Alto Douro. Desde 

1912, ano em que Andrew James Symington 
tornou-se sócio da Dow’s, cinco gerações da 

família Symington têm vivido e trabalhado na 
Quinta do Bomfim e na Quinta da Senhora 

da Ribeira, onde têm produzido muitos 
vinhos, de entre os quais, o único Porto 

Vintage produzido no século XXI a receber a 
pontuação perfeita de 100 pontos.

FICHA TÉCNICA DO VINHO
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PORTO TAWNY COM INDICAÇÃO DE IDADE
Ao longo do processo de envelhecimento em madeira, os vinhos do Porto tawny vão 
sofrendo uma gradual transformação através do contacto com o ar e com a madeira. 
Isto resulta numa considerável evaporação e concentração, com aproximadamente 25 % 
do volume original de um tawny 10 anos desaparecendo antes de o vinho ser finalmente 
engarrafado. É necessária uma atenção constante, já que os cascos e os balseiros e tonéis 
de madeira, com os seus variados tamanhos, irão gerar marcadas diferenças nos vinhos 
à medida que estes envelhecem. O chefe da sala de provas, o mestre de armazém e os 
tanoeiros têm, todos eles, um papel a desempenhar, devendo acompanhar e cuidar dos 
vinhos durante o envelhecimento até ao momento em que, por fim, um Porto tawny 
maravilhosamente equilibrado emerge.

Os Tawnies com Indicação de Idade da Dow’s têm uma identidade particular, 
procurando equilibrar o caráter da madeira com os extraordinários sabores da 
fruta original. Para conseguir este estilo, os provadores da Dow’s envelhecem 
tradicionalmente uma parte dos vinhos destinados aos lotes dos Tawnies com 
Indicação de Idade em balseiros de carvalho avinhados, com capacidades que variam 
entre os 5000 e os 10 000 litros. Como resultado, os Tawnies com Indicação de Idade 
da Dow’s retêm um atrativo caráter de fruta e perdem menos intensidade ao longo 
dos anos de envelhecimento, apresentando uma cor mais profunda do que a maioria 
dos vinhos equivalentes de outros produtores. Isto, combinado com o estilo mais seco 
que carateriza os vinhos da Dow’s, origina vinhos do Porto únicos, com um estilo 
claramente distinto.

O VINHO
Envelhecido durante dez anos nas Caves Boa Vista da Dow’s, este Porto Tawny 10 Anos 
conserva vibrantes sabores de fruta, que se combinam com uma intensa complexidade 
conferida pelo prolongado envelhecimento em madeira de carvalho avinhada.

ENÓLOGO
Charles Symington

NOTA DE PROVA
Na cor, apresenta um centro vermelho-
acastanhado profundo, com uma 
distintiva auréola granada e um toque de 
âmbar. Aromas vivos de cereja vermelha e 
amêndoas, com notas de toffee e baunilha 
equilibram o nariz. Na boca é encorpado, 
com especiarias apimentadas e um toque 
de compota de cítricos. O final é cheio, 
com o típico toque seco da Dow’s.

ARMAZENAMENTO E SERVIÇO
O Dow’s Tawny 10 Anos é uma 
combinação perfeita para acompanhar 
com sobremesas doces, como uma tarte 
de maçã ou uma mousse de chocolate. 

Servir ligeiramente refrescado. Uma vez 
aberto, mantém-se em boas condições 
durante um mês.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 20% vol (20ºC)
Acidez total: 4.2 g/l (ácido tartárico) 
Baumé: 3.8
Informação alergénios: Contém sulfitos

PORTO TAWNY 
10 ANOS 


