líquidos
por Aníbal Coutinho
ajosecoutinho@gmail.com

#40
Outubro 2016
PRÉMIOS W’16
Categoria de Escanção do Ano em 2016

NOVIDADE

PELA PRIMEIRA VEZ nos Prémios W

Nomeados Prémios W’16

abc do Vinho e da Vinha

Escanção do Ano
uAdácio Ribeiro
(Restaurante Largo do Paço, Casa da Calçada, Amarante)
uAndré Figuinha
(Restaurante Feitoria, Altis Belém, Lisboa)

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

Sponsored by

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)

RURAL BEJA - VINIPAX
6 a 9 de OUTUbro 2016

uOctávio Ferreira
(Restaurante Gambrinus, Lisboa)

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.

uRodolfo Tristão
(Restaurante Belcanto, Lisboa)
uSérgio Antunes
(Restaurante Loco, Lisboa)
Seminário
´A Arte do Vinho´
12 de outubro

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.
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