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PÉ DE CUBA - Pequena quantidade 
de mosto que se põe a fermentar 
à parte para dispor, em qualquer 
momento, de uma “sementeira” de 
leveduras. O pé de cuba, quando 
acrescentado ao mosto da vindima, 
facilita o arranque da fermentação, 
ou a resolução de paragens 
fermentativas.

abc do Vinho e da Vinha

Foi Pedro Pereira Gonçalves, enólogo principal e 
administrador da Ravasqueira, que venceu o prémio W 
para Jovem Enólogo de 2015, sucedendo a Mateus Nicolau 
de Almeida, David Ferreira, Martta Simões, Nélson Rolo, 
Sandra Gonçalves, Jorge Serôdio Borges e Manuel Soares. 
A juventude portuguesa esteve em destaque durante o ano 
que agora finda, no desporto, nas ciências, nas empresas, na 
cultura, na generosidade, na saudade de quem emigra. “A 
pátria é onde escrevemos; não é uma geografia” diz o sábio 
poeta árabe Adonis. Na fileira do vinho continuo a emocionar-
me com a arte e a criatividade das novas gerações de 
enólogos, ouvintes e respeitadores de uma tradição secular 
que souberam recriar, adaptando-a aos novos desafios de 
sustentabilidade e de consumo mais esclarecido.

FestiVal Gatronomico 

“monte Velho” 

26 a 30 de outubro.

udiogo sepúlveda Casa Santos Lima

uantónio maçanita Maçanita Vinhos

uhugo sousa Quinta de Lemos

uluís coelho Prats & Symington

uluís leocádio Quinta do Cardo

uluis Patrão Herdade de Coelheiros

uluís simões Família Horácio Simões

udiogo campilho Quinta da Lagoalva

uFrederico Vilar Gomes Companhia das Quintas

ununo Gonzalez Herdade da Malhadinha

Neste final de 2016 elaborei, com grata dificuldade face ao 
elevado número de novas promessas que me surpreendem 
com os seus vinhos, a lista de nomeados para o prémio 
de Jovem Enólogo do Ano, desta vez com a separação 
de géneros. São todos vencedores e valores seguros que 
merecem a sua atenção e o agradecimento de toda a fileira 
nacional do vinho.

Vencedor PrÉmios W’15

Correcção à nomeação para Jovem 
Enóloga do ano: Deverá constar 
Beatriz Cabral de Almeida, Sogrape 
Vinhos e não Rita, conforme foi 
por lapso publicado.

JoVem enóloGa
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 Pedro Pereira Gonçalves Monte da Ravasqueira
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