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TONEL - Pipa de grandes dimensões. 
Muitas vezes, e ao contrário das 
pequenas barricas, os tonéis ficam 
colocados com os tampos na 
horizontal.

abc do Vinho e da Vinha

Peca por tardia a confirmação do papel da mulher na 
enologia portuguesa. Estudos científicos demonstram que 
as mulheres têm maior acuidade sensorial que os homens. 
A sua sensibilidade e o seu sentido prático e criativo, numa 
época que ainda sobrecarrega a mulher com a grande fatia 
do horário familiar, são contribuições de valor incalculável 
para o aumento da qualidade do vinho português. As novas 
gerações de enólogas enchem páginas de jornais e revistas, 
tornam a fileira do vinho mais bonita e saudável. Os vinhos, 
por seu lado, alinham-se com o padrão de consumo que 
vê chegar cada vez mais compradoras enófilas. Apesar de 

Wine in azores 2016: 
chef australiano Just 

Jennings é estrela

uJoana Pinhão Quinta Vale D. Maria

ucatarina Vieira Herdade do Rocim

uMaria godinho Wine Ventures

uPatrícia Peixoto Casa de Santa Vitória

uraquel carvalho Campolargo Vinhos

ubeatriz cabral de almeida Sogrape Vinhos

urita Marques Conceito Vinhos

uJoana Maçanita Maçanita Vinhos

uluísa sousa borges Vieira de Sousa Vinhos

uVera Moreira Parras Estates

serem várias as enólogas eleitas para a atribuição do Prémio 
W em edições anteriores, pela primeira vez, a nomeação 
louva exclusivamente o vinho no feminino. Parabéns a todas 
as jovens enólogas nomeadas e obrigado pela vossa arte, 
paixão e técnica. 
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