líquidos
por Aníbal Coutinho
ajosecoutinho@gmail.com

#49
Dezembro 2016
PRÉMIOS W’16
Melhor Produtor de Vinhos Tranquilos (vinho de calendário) em 2016

devido à sua exclusividade e preço, merecem a escolha do
consumidor de forma espaçada no calendário, muitas vezes
como testemunhas de boas celebrações. Na explicação que
acompanhará a designação do oscarizado entre este naipe
de nomeados (venha o Diabo e escolha) terei tempo para
o tributo à selecção. Por agora quero saudar sinceramente
outros vencedores no campeonato da qualidade a quem
Portugal vinhateiro muito deve, sobretudo pela prestação
internacional multi-medalhada que eleva bem alto a nossa
bandeira. Afinal, acredito firmemente que o futuro do vinho
nacional está na sua crescente notoriedade e procura dos
nossos melhores vinhos pelos consumidores internacionais e
não no mercado do vinho barato e a granel.

abc do Vinho e da Vinha
Tintureira (Uva) - Variedade de
uva que contém matéria corante,
não só na película mas também na
polpa.

Nomeados Prémios W’16
Melhor Produtor de Vinhos Tranquilos (vinho de calendário)
uF. Olazabal & Filhos (Quinta do Vale Meão)
uHerdade da Malhadinha Nova
uJoão Nicolau de Almeida & Filhos (Quinta do Monte Xisto)
uLemos & Vanzeller (Quinta Vale D. Maria, CV)
uPrats & Symington (Chryseia)

Sponsored by

uQuinta de Arcossó
Lemos & Van Zeller, Vencedor da categoria - Prémios W’15

Divido os vinhos tranquilos - popularmente designados por
vinhos de mesa - de acordo com a frequência de momentos
de consumo que o seu preço, reflexo (relativamente
proporcional) da qualidade e da quantidade produzida,
permite ao leitor. Na semana passada nomeei os melhores
produtores de vinhos tranquilos desenhados e custeados
para um consumo regular, potencialmente diário – sempre
com moderação: dois copos para o homem e um copo
para a mulher. Todos os anos, durante os meses de Maio e
Junho, provo, com a metodologia de prova cega, mais de
1500 vinhos que partilham entre si duas características: o
seu preço de prateleira estar balizado entre 2 e 10 euros e
se encontrarem em comercialização na moderna distribuição,
prontos para entrar num carrinho de compras; a selecção das
melhores classificações é editada em livro. A estatística desse
escrutínio permite-me encontrar uma base mensurável para a
nomeação dos melhores produtores de vinho diário.
Entretanto, já acabei a prova cega certificada de 700 vinhos
que a imensa maioria da produção nacional considera como
as suas propostas de nível superior: os topos de gama. É
também com base nos resultados (que serão publicados,
na noite de Natal, em formato electrónico no meu site
www.w-anibal.com) que justifico as nomeações para Melhor
Produtor de Vinhos de Calendário, ou seja, néctares que,

uQuinta de Lemos
uQuinta do Crasto
uSociedade Agrícola Boas Quintas (Fonte do Ouro)
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uWine & Soul (Pintas, Guru)

O 1º GUIA DIGITAL DE VINHOS DO PAÍS
desde 2010

