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 PRÉMIOS W’16

Categoria de Vinhos Branco, Tinto e Rosé de Calendário.

OxidaçãO - Transformação de um 
vinho pelo contacto com o oxigénio, o 
que se traduz por uma modificação da 
sua cor, dos seus aromas e sabores. O 
estágio em barrica ou tonel corresponde 
a uma evolução oxidativa desejável 
pelo enólogo. a oxidação é indesejável 
quando feita de modo involuntário e 
descontrolado. imprescindível em vinhos 
de evolução oxidativa como é o caso 
dos vinhos da Madeira, dos Moscatéis de 
Setúbal e dos vinhos do Porto alourados 
(Tawnies), conferindo-lhe características 
únicas. de qualquer modo não é possível 
evitar a evolução oxidativa de um vinho 
ao longo do tempo.

abc do Vinho e da Vinha

Com a revelação durante os primeiros dias de dezembro do 
TOP 125 do Guia Copo & alma de Melhores Vinhos 2017, com 
lançamento gratuito em w-anibal.com do ebook integral no dia 
de Natal, a tarefa de nomeação dos melhores vinhos que provei 
durante 2016 torna-se fácil. Tão fácil como receber o TOP 125, 
após inscrição via email em w-anibal.com. Se recebeu esta 
newsletter, então não precisa de fazer nada. aos seus amigos 
que ainda não se registaram, passe a palavra. Santas Festas.

Nomeados Prémios W’16                              
Melhores Vinhos Branco de Calendário

ucasa Santos Lima, Reserva, Regional Lisboa, 2015

ubaron de b, Reserva, Regional alentejano, 2015

uFonte do ouro, dão nobre, doc dão, 2015

uGuru, doc douro, 2015

uMalhadinha, Regional alentejano, 2015

uQM, Vinhas Velhas, alvarinho, doc Vinho Verde, 2015

ucasa de Santar, Vinha dos amores, encruzado, doc dão, 2014

uberardo, Reserva Familiar, Regional Península de Setúbal

ucasal de Sta Maria, chardonnay, Regional Lisboa, 2014

uSoalheiro, Primeiras Vinhas, alvarinho, doc Vinho Verde, 2015

FeStiVaL do MoScateL
3 e 4 de dezeMbRo

Nomeados Prémios W’16                              
Melhores Vinhos Tinto de Calendário

uMalhadinha, Regional alentejano, 2014

uby Rui Roboredo Madeira, doc beira interior, 2014

uQuinta de Lemos, dona Santana, doc dão, 2011

uQuinta do crasto, Vinha Maria teresa, doc douro, 2013

uQuinta do Monte Xisto, doc douro, 2014

uQuinta do Vale Meão, doc douro, 2014

udona Maria, Grande Reserva, Regional alentejano, 2011

uchryseia, doc douro, 2014

uQuinta da Lagoalva, dona isabel Juliana, Regional tejo, 2013

uQuinta Vale d. Maria, Vinha do Rio, doc douro, 2014

Nomeados Prémios W’16                              
Melhores Vinhos Rosé de Calendário

uMalhadinha, Regional alentejano, 2015

ucolinas do douro, touriga nacional, Superior, doc douro, 2015

uQuinta de arcossó, bastardo, doc trás-os-Montes, 2015

uQuinta de Ventozelo, doc douro, 2015

uQuinta do cerrado, Reserva, doc dão, 2015

uQuinta do Perdigão, doc dão, 2015

udSF, col. Privada, Moscatel Roxo, Reg. Pen. de Setúbal, 2015

udona Maria, Regional alentejano, 2015

uQG, Quinta de Gomariz, Padeiro, doc Vinho Verde, 2015

uMonte da Ravasqueira, MR, Premium, Reg. alentejano, 2015
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