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VINHO TINTO | RED WINE J DE JOSÉ DE SOUSA 

 

 
 

 
Vinificação: As uvas são colhidas à mão, levemente 
trituradas e desengatadas à mão com o “ripanço table”. A 
fermentação em talhas (capacidade em torno de 1.600 
litros) é feita com parte do mosto, peles e caules de 30% 
a uma temperatura de cerca de 28oC, controlada pela 
pulverização de água quatro vezes ao dia nas talhas. A 
outra parte é fermentada em lagares. O uso das talhas 
confere especiarias e uma terceira dimensão ao vinho. 
Este processo é seguido por duas semanas de contato com 
a pele. Depois disso, o vinho é transferido diretamente 
para novos barris de carvalho francês por 10 meses. 

 
 
Notas de Prova: Vermelho com tons de marrom. Aroma 
de chocolate preto, chá preto, mirtilo, café e carvalho 
equilibrado. Na boca é muito elegante, fruta equilibrada, 
suave, com estrutura. Termina por muito tempo. 

 
Vai bem com….  Caça e queijos. 
 
 
Castas: Grand Noir, Touriga Franca, Touriga Nacional. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Domingos Soares Franco. 

 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,77 g/L 
 
 

 

 

 

Vinification: The grapes are harvested by hand, lightly 

crushed and destemmed by hand with the "ripanço table". 

Fermentation in pitchers (capacity around 1,600 litres) is 

done with part of the must, skins and 30% stems at a 

temperature of around 28oC, controlled by spraying water 

four times a day in the pitchers. The other part is 

fermented in lagares. The use of the talhas gives spice and 

a third dimension to the wine. This process is followed by 

two weeks of skin contact. After that, the wine is 

transferred directly to new French oak barrels for 10 

months. 

Tasting Notes: Red with hints of brown. Aroma of dark 

chocolate, black tea, blueberry, coffee and balanced oak. 

In the mouth it is very elegant, balanced fruit, smooth, 

with structure. Long finish. 

 

It goes well with… Game and cheeses. 

 

Grape Varieties: Grand Noir, Touriga Franca, Touriga 
Nacional. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Domingos Soares Franco. 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,77 g/L 
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