APRESENTAÇÃO DE PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION

DOW’S
MIDNIGHT

Dow’s

Dow’s

Especificações Técnicas

A Dow´s é integralmente gerida pela
quarta geração da família Symington,
produtores de Vinho do Porto desde o
século XIX. Com uma experiência de mais
de 100 anos, a família é responsável por
todas as fases de produção dos vinhos,
desde os vinhedos, vinificação, até à
lotação final dos mesmos.

Dow’s is entirely owned and managed by
the fourth generation of the Symington
family, Port producers since the 19th
Century. The family, whose experience
dates back over 100 years, has supervised
all the vineyards, winemaking and the
ageing of this wine.

Álcool: 19% v/v (20ºc)
Acidez Total: 4.23 g/l ácido tartárico
Baumé: 3.25

A Dow´s é proprietária de duas das mais
emblemáticas quintas do Douro - a Quinta
do Bomfim e a Quinta da Senhora da
Ribeira. Estas propriedades foram
adquiridas em 1896 e 1890 tornando a
Dow´s numa das primeiras empresas a
investir em vinhedos de grande qualidade.

Porto Midnight
A Dow’s relançou o Midnight com uma
elegante e ousada apresentação. O estilo
do vinho é diferente – o Midnight não
pode ser considerado um vinho tradicional.
Este vinho é suficientemente radical para
apelar a novos consumidores e a sua
apresentação elegante e estilizada
representa um distanciamento do design
tradicional dos Vinhos do Porto.

Notas de Prova
Este novo Midnight é um vinho do Porto
fresco, jovem e vigoroso, repleto de
sabores de frutos vermelhos maduros,
produzido e lotado de forma a atrair a mais
jovem geração de apreciadores de vinho,
que apreciam vinhos bem feitos, com um
excelente equilíbrio de frutas.

Comentários e Prémios
“Os vinhos da Dow’s são os meus
favoritos. São elaborados com um estilo
seco, frequentemente austero, que parece
acrescentar uma dimensão extra à sua
profundidade e intensidade de frutas”.
Richard Mayson, Portugal's Wines/Wine Makers, 1992
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Dow’s owns two of the Douro’s finest
Quintas, Senhora da Ribeira and Bomfim.
These were acquired in 1890 and 1896,
making Dow’s one of the first houses to
invest in premium vineyards.

Midnight Port
Dow’s has re-launched its Midnight Port
with a completely new, challenging and
elegant presentation. The style of the wine
is also different. The new Midnight cannot
conceivably be seen as an old-fashioned
and traditional wine. This wine is radical
enough to appeal to new customers and the
elegant, streamline presentation is an
exciting move away from traditional Port
design.

Tasting Notes
The new Midnight is a fresh, young and
vigorous Port, packed with ripe red fruit
flavours, produced and blended to appeal
to the younger generation of wine drinkers
who appreciate well-made wines with
excellent fruit balance.

Reviews & Awards
“Dow’s wines are a personal favourite of
mine, they are made in a dry, often austere
style which seems to add an extra
dimension to their depth and intensity of
fruit”.
Richard Mayson, Portugal's Wines/Wine Makers, 1992

Wine Specification
Alcohol by Volume: 19% v/v (20ºc)
Total Acidity: 4.23 g/l tartaric acid
Baumé: 3.25

