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10 W anos depois…

concentrar numa endinheirada Wine Summit. Com
os óscares sem tempo para secar a tinta dourada,
a temperatura crescente levou à evaporação de
toda a equipa de redação e de gestão da Revista
de Vinhos (RV), esperando-se que condensem
com novo título em meados deste ano. Não sei que
futuro espera a mais prestigiada revista da nossa
fileira do vinho, agora nas mãos da Essência do
Vinho, mas a continuação com equipa renovada
deverá ser destilação com aromas de bom
cartaz mas também com corpo profundo e bem
estruturado.
Há 10 anos comecei na revista Evasões e colaborei
com a RV. Uma resposta negativa à vontade de
me tornar mais participativo na revista agora
em ebulição desencadeou a série de eventos
que originaram o Universo W, o Guia Popular de
Vinhos e o meu desenvolvimento académico no
Instituto Superior de Agronomia até aos graus de
Mestre em Viticultura e Enologia e de Doutor em
Engenharia Alimentar. Talvez a chamusca ainda me
atinja mas, por agora, com o portal w-anibal.com
de cara lavada e com o apoio de amigos, leitores e
patrocinadores, declaro inaugurada a celebração
do décimo aniversário da alternativa W.
Esta newsletter volta à periodicidade de contato
semanal com mais de 30.000 W amigos e celebro
este feliz acontecimento com a publicação de Guia
Digital Copo & Alma de melhores vinhos para 2017
e com o louvor aos Premiados W 2016.
W caminhamos e provamos juntos.
Obrigado pela W preferência.

10 W anos depois…
Vivemos dias escaldantes no nosso mundo do eno-jornalismo. O primeiro aquecimento surgiu ainda
em 2016 quando o guru João Paulo Martins saltou
uma edição do seu guia Vinhos de Portugal. Depois
veio a saída de Rui Falcão da revista Wine para se

Veja o novo w-anibal.com

