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PRÉMIOS W’16
Categoria de Melhor Enoturismo com Estadia em 2016

VENCEDOR PRÉMIOS W’15

Nomeados Prémios W’16
Melhor Enoturismo Com Estadia
uA Serenada, Sobreiras Altas, Grândola
serenada.pt
uCasa da Ínsua, Penalva do Castelo
casadainsua.pt
uCasa das Pipas, Celeirós, Sabrosa
quintadoportal.com
uCasas do Côro, Marialva
casasdocoro.pt

abc do Vinho e da Vinha
LATE BOTTLED VINTAGE (LBV) Categoria especial de Vinhos do
Porto Ruby, produzida em bons
anos e oriundos de uma só colheita.
Engarrafados entre o quarto e o sexto
ano após a vindima, os LBV’s, ao
contrário dos Vintage, beneficiam de
um considerável envelhecimento em
vasilhas de madeira e apresentam-se,
ainda que encorpados e vigorosos,
mais dóceis e arredondados, facilitando
assim o seu consumo imediato.

uHerdade dos Grous, Albernôa, Beja
herdadedosgrous.com
uHotel Monverde, Telões, Amarante
monverde.pt
uMadre de Água Hotel Rural, Vinhó, Gouveia
madredeaguahotelrural.pt

Encontro com o Vinho
e Sabores Lisboa 2016

uQuinta da Lapa, Manique do Intendente, Azambuja
quintadalapa-wines.com
uThe Wine House Hotel, Cambres, Lamego
quintadapacheca.com
uTorre de Palma Wine Hotel, Monforte
torredepalma.com

Herdade do Sobroso, Vidigueira

Por toda a Alemanha vinhateira, ser produtor de vinhos
significa o encargo virtuoso de investir numa loja, numa
vertente gastronómica e num programa de atracção de
clientes mais ou menos completo mas sempre vivido
e liderado pelos proprietários; como consequência,
a venda média de vinhos nas adegas, com todos os
benefícios que isso acarreta para as margens e para
a fidelização de consumidores, ultrapassa os 40% da
produção total e, em alguns produtores torna marginal
a venda através de outros canais. À atenção da nossa
governança da fileira e do rectângulo: um plano
estratégico de Enoturismo deve ser apresentado com
urgência. A meta de 40% das vendas na adega deve ser
alcançada em 2020, como dizia alguém que escreveu
direito por linhas tortas, a bem da Nação.

ESSÊNCIA DO VINHO
MADEIRA 2016
25 - 27 NOVEMBRO

A principal experiência do vinho
regressa ao Funchal.

