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conhecimento e prestígio dos nossos vinhos. Fui muito bem
acolhido pelos produtores; creio que o pensamento livre é o
mais importante contributo de um jornalista especializado e a
mais nobre forma de expressar a sua gratidão.
Destacando outra forma de debate no sector do vinho em
Portugal, nesta newsletter que premeia a melhor blogosfera
portuguesa de vinhos. Entre os nomeados não se encontra o
meu blog.w-anibal.com mas fico à espera da sua visita.

abc do Vinho e da Vinha
CASTAS - Diferentes variedades
da espécie Vitis Vinífera. As castas
estão para a vinha tal como as raças
estão para a humanidade.
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No sector do vinho há escassez de pensamento livre e de fóruns
de tertúlia e aprendizagem: a verdade é que o sector recupera
da herança velha do Estado Novo. Os níveis de escolaridade
no sector primário, do qual emana a vinha, ainda são muito
baixos; o domínio de um idioma estrangeiro continua a ser
um privilégio de poucos; o mundo dos computadores e da
comunicação virtual também: um dos efeitos mais perversos
desta situação é a representação do sector resignado
por elites letradas e (aparentemente) insubstituíveis. As
mudanças geracionais estão a esculpir um novo rosto do
vinho português; há cada vez mais formação, genialidade,
experiência internacional; a mudança está em marcha, mas o
caminho que trilhamos pode e deve ser questionado, mesmo
que já seja o correcto.
Faço parte desta fileira como jornalista, autor, provador,
enólogo, formador, comprador, escanção (amador) e, a
partir de 2013, como blogger; tento contribuir para o maior
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