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VINHO TINTO | RED WINE PURO TOURIGA CHÃ 

 

 
 

 
Depois de ter dedicado cerca 50 anos da sua vida à 
vitivinicultura Duriense e poucos anos antes de 
falecer, José António Castro Ramos Pinto Rosas, 
decidiu concretizar o seu último sonho, o de realizar 
a “quinta perfeita” para a produção de Vinhos do 
Porto e Douro. Após um longo e detalhado estudo da 
Região Demarcada do Douro e com a ajuda de cartas 
topográficas, José Rosas (pai de Jorge Rosas) 
encontrou uma propriedade com cerca de 20 
hectares, no Douro Superior perto de Vila Nova de 
Foz Côa, que pelas suas características (localização, 
altitude, exposição solar, solos, etc.), julgou ter as 
condições ideais para produzir vinhos de qualidade 
superior. 
 
Notas de Prova: Nariz intenso de ameixas pretas e 
amoras. Também possui notas de especiarias e 
violetas. Frutado, equilibrado e suave, apesar dos 
taninos intensos e firmes. Boa acidez. Excelente 
equilíbrio entre madeira e vinho, proporciona um 
bom envelhecimento em garrafa. 
 
Vai bem com…. Todo o tipo de carnes, 
principalmente grelhadas.  
 
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: João Brito e Cunha e Fernando Lázaro 
 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 

 
After having dedicated around 50 years of his life to 
Douro viticulture and a few years before passing 
away, José António Castro Ramos Pinto Rosas 
decided to make his last dream come true, that of 
building the "perfect quinta" for producing Port and 
Douro wines. After a long and detailed study of the 
Douro Demarcated Region and with the help of 
topographic maps, José Rosas (Jorge Rosas' father) 
found a property of around 20 hectares, in the Upper 
Douro near Vila Nova de Foz Côa, which, due to its 
characteristics (location, altitude, sun exposure, soils, 
etc.), he believed to have the ideal conditions for 
producing top quality wines. 
 

 

Tasting Notes: Intense nose of black plums and 

blackberries. It also has notes of spices and violets. 

Fruity, balanced and smooth, despite the intense and 

firm tannins. Good acidity. Excellent balance 

between wood and wine, provides good ageing in 

bottle. 

It goes well with… All types of meat, mainly grilled. 

 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Tinta Roriz 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: João Brito e Cunha e Fernando Lázaro 
 
Alcohol Content: 14,5% 
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