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PORTO FERREIRA BRINDA AO VERÃO 

COM PADRÕES DE PORTUGAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

Press Release, 8 de julho de 2020 – O calor chegou e com ele também a vontade de 

aproveitar os bons momentos e o melhor que se faz em Portugal. Por isso, Porto Ferreira 

assinala o verão com a 3ª edição de “Padrões de Portugal” na gama Classic. Com um 

packaging inspirado em imagens típicas de Portugal, a marca reforça assim a sua 

identidade e celebra as suas raízes portuguesas. 

Numa homenagem a Portugal e aos elementos que definem a nossa cultura, Porto Ferreira 

regressa com mais uma edição limitada de “Padrões de Portugal”, cruzando modernidade 

e tradição. Num gesto de celebração às tradicionais janelas, aos azulejos e placas 

tipográficas de azulejos que embelezam as nossas ruas, a emblemática marca de Vinho do 

Porto convida, mais uma vez, a um brinde à nossa portugalidade.  

 

Os novos “Padrões de Portugal” estarão disponíveis no mercado a partir de julho, nas 

referências Branco, Ruby e Tawny. Adicionalmente, a marca terá também dois packs 

promocionais disponíveis, que incluem uma garrafa de Porto Ferreira Branco ou uma 

garrafa de Porto Ferreira Tawny e um copo de cocktail. A ideia é dar largas à imaginação 

ou preparar cocktails simples e refrescantes para os dias quentes que se avizinham. 

Disfrutar de um Porto Tónico (Branco) ou de um Porto Mandarim (Tawny), onde as 

estrelas são os seus Vinhos do Porto de eleição, é o desafio de Porto Ferreira. 
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Porto Ferreira, a marca mais portuguesa de Vinho do Porto, é produzida a partir de castas 

selecionadas da Região Demarcada do Douro, apresentando vinhos envelhecidos em 

madeira nas centenárias Caves da Ferreira. 

Porto Ferreira: Foi você que pediu? 

 

 

mailto:joana.cunha@lift.com.pt

