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VINHO ROSÉ Mateus  

 
 
 

 
A vinificação segue o método tradicional dos 
vinhos brancos e a fermentação decorre 
lentamente, sem películas das uvas, em cubas 
de aço inox sob temperatura controlada de 
16ºC. Todo o processo é extremamente cuidado 
para garantir consistentemente a manutenção 
do estilo, cor e frescura únicos de Mateus. 
 
Notas de Prova: Mateus Rosé é um vinho rosé 
de cor muito apelativa e brilhante. Globalmente, 
é um vinho fresco e sedutor com boa 
intensidade aromática e toda a jovialidade dos 
vinhos jovens. Na boca, é um vinho muito 
equilibrado e tentador, brilhantemente 
complementado por um final suave e 
ligeiramente «pétillant». 
 
Recomenda-se que seja servido fresco, em flute 
ou em copo tipo tulipa. 
 
Castas: Baga; Rufete; Tinta Barroca; Touriga 

Franca 
 
Teor Alcoólico: 11%  
 
 

 
Vinification follows the traditional method of 
white wines and fermentation takes place 
slowly, without grape skins, in stainless steel 
vats under a controlled temperature of 16ºC. 
The entire process is extremely carefully taken 
care of to consistently maintain the unique 
style, color and freshness of Mateus. 
 
Tasting Notes: Mateus Rosé is a very appealing 
and brilliant rosé wine. Overall, it is a fresh and 
seductive wine with good aromatic intensity 
and all the youthfulness of young wines. In the 
mouth, it is a very balanced and tempting wine, 
brilliantly complemented by a smooth and 
slightly "petillant" finish. 
 
 
It is recommended that it be served fresh, in 
flute or in a tulip-type glass. 
 

Grape varieties: Baga; Rufete; Tinta Barroca; 

Touriga Franca 
 

Alcohol: 11% 

  

FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 
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Alcohol Content: 13,5% 

 


