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 PRÉMIOS W’16

uAdácio Ribeiro 
(Restaurante Largo do Paço, Casa da Calçada, Amarante)

Nomeados Prémios W’16                              
Escanção do Ano

Categoria de Escanção do Ano em 2016

Sponsored by

PuPitre - Cavalete de madeira com 
ranhura nas quais se depositam as 
garrafas em processo de fermentação 
em garrafa.

AbC do Vinho e dA VinhA

noVidAde PeLA PRiMeiRA VeZ nos PRéMios W

A partir de 2016, introduzo (com um atraso de que me 
penitencio) o prémio W para escanção do Ano. Os 10 
nomeados e o vencedor deverão cumprir as ideias que tenho 
acerca desta profissão tão nobre e essencial para a indústria 
do vinho e o conhecimento das suas marcas, estilos e regiões.

VOCAÇÃO – idealmente o serviço de vinhos deve ser feito 
por quem é amante de vinhos; quem é entusiasta; quem prova 
vinhos com regularidade; quem vai a eventos de vinhos, lê 
revistas especializadas; quem sente que, comparativamente 
aos seus amigos, tem uma aquidade física de prova superior 
e quer treinar e formar-se para melhorar a sua capacidade 
de prova. Acima de tudo, quem tem vocação de servir, 
incondicionalmente, os outros, transmitindo, de modo 
sensato, os seus conhecimentos específicos.

FUNÇÕES DO PROFISSIONAL – O Profissional de Mesa 
tem que ser um bom GESTOR, um bom COMERCIAL, um 
excelente CONSELHEIRO e um melhor ATOR. Apesar do seu 
trabalho específico, deve saber atuar em equipa.

FORMAÇÃO – Curso de Escanção, nível superior, nível médio, 
Curso de Empregado de Mesa de 1ª.

uAndré Figuinha  
(Restaurante Feitoria, Altis belém, Lisboa)

uAntónio Lopes  
(Gusto by heinz beck, Conrad, Algarve)

ubruno Antunes 
(distribuidor Wineman)

uinácio Loureiro 
(Restaurante da Fortaleza do Guincho, Cascais)

unélio Ferreira
(Restaurante Chalet Vicente, Funchal)

unelson Marreiros 
(restaurante ocean, Vila Vita hotel, Algarve)

seMináRio 
´A ARte do Vinho´

12 de outubRo

esCoLA suPeRioR 
AGRáRiA de sAntARéM

RuRAL beJA - ViniPAX
6 A 9 de outubRo 2016

uoctávio Ferreira  
(Restaurante Gambrinus, Lisboa)

uRodolfo tristão  
(Restaurante belcanto, Lisboa)

usérgio Antunes   
(Restaurante Loco, Lisboa)

http://w-anibal.com/
http://www.largodopaco.com/
http://www.jmv.pt/public/pt/
http://w-anibal.com/glossario/index/g
http://w-anibal.com/glossario/index/p
http://cooppegoes.pt/2016/07/28/a-conquista-da-america/
http://www.restaurantefeitoria.com/
http://www.conradalgarve.com/pt/dining-and-bars.html
http://wineman.pt/
http://www.fortalezadoguincho.pt/Default.aspx?areaid=8#.V_OfUfkrKUk
http://chaletvicente.com/restaurante/
http://www.restauranteocean.com/pt/#welcome
http://artevinho.com/
http://www.ruralbeja.pt/
http://www.gambrinuslisboa.com/
http://belcanto.pt/PT/
http://www.loco.pt/

