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DONA ANTÓNIA TAWNY 30 ANOS: 

UM NOVO CAPÍTULO NA HISTÓRIA DOS  

TAWNIES VELHOS DE FERREIRA  
 

Vila Nova de Gaia, 21 de outubro de 2021 – O lançamento de Porto Ferreira Dona 

Antónia Tawny 30 Anos assinala uma nova etapa da histórica Casa de Vinho do Porto. 

O seu portefólio é agora enriquecido com um vinho superior, que se apresenta numa 

garrafa única e elegante, autêntica peça de coleção e ideal para oferecer ou apreciar, 

em celebrações especiais.  

Dona Antónia Tawny 30 Anos é um Vinho do Porto único, numa demonstração da 

excelência do estilo da marca Ferreira na criação de Vinhos do Porto Tawny Velhos. É 

também uma homenagem a Dona Antónia, a mulher carismática que dedicou a sua vida 

ao Douro e Porto e que deixou a Porto Ferreira um legado de exceção, valores de 

qualidade e excelência que a marca procura preservar.  

Para Luís de Sottomayor, o enólogo responsável pelo primeiro Tawny 30 Anos de Porto 

Ferreira, “trata-se de uma nova etapa na história dos Tawny Velhos da Ferreira”. “Mantendo-

nos fiéis ao seu estilo, acreditamos que o lançamento do 30 anos é a evolução natural de Porto  

Ferreira, num caminho de consolidação do seu portefólio de vinhos envelhecidos, assente na 

tradição e conhecimento acumulados pela Casa”, afirma.  

Produzido a partir de uvas Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga 

Nacional, é um vinho de grande harmonia, que apresenta um aroma intenso e de 

excelente complexidade, acidez vibrante e um final de extrema elegância e quase infinito.  

Num compromisso com a sustentabilidade, a caixa de madeira guarda uma garrafa de 

linhas clássicas, estilo decanter, em vidro incolor e reutilizável, com um bartop em 

madeira e cortiça natural. A garrafa é serigrafada a ouro e cinzelada com a assinatura de 

Dona Antónia, com um rótulo que expressa a homenagem a uma das maiores 

personagens na história da região do Douro.  

Porto Ferreira Dona Antónia Tawny 30 Anos é o presente perfeito para prestar um 

tributo àqueles que, como Dona Antónia, são um exemplo de inspiração e tenacidade.   

Disponível em garrafeiras e lojas da especialidade 
 

P.V.P. recomendado*: 115,00 € 
indicativo e não vinculativo 
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Sobre Dona Antónia Adelaide Ferreira: 

Nascida na Régua, em 1811, Dona Antónia Adelaide Ferreira assumiu, aos 33 anos, já 

viúva e mãe de duas crianças, a liderança da Casa Ferreira. Inovadora e empreendedora, 

transformou-a na mais reconhecida empresa portuguesa de Vinho do Porto, e a sua 

determinação deixou marcas na história do Douro, impedindo, por exemplo, que em 

tempos de crise, dezenas de famílias em dificuldades perdessem as suas quintas 

vinhateiras. Conhecida como a «Ferreirinha», Dona Antónia foi também cognominada 

como a “mãe dos pobres”, pela vasta obra social que erigiu, onde se inclui, por exemplo, 

a construção de hospitais em várias cidades da região. 
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