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Meti-me numa “alhada” quando decidi premiar a
excelência na fileira do vinho. A ideia era inspiradora e
reforçava o meu constante esforço para retribuir o carinho
e o acolhimento que, desde a primeira hora, recebi de
todas as pessoas que integram o mundo profissional
do vinho em Portugal. Volto a ligar o “complicómetro”
ao premiar, separadamente, as mulheres e homens que
fazem da enologia a sua profissão há muitas vindimas de
grandes vinhos.
A escolha dos vencedores será de superlativa dificuldade;
já a nomeação dos 10 candidatos fica facilitada pela
avaliação que pude fazer ao seu trabalho, pela prova dos
melhores vinhos por eles desenhados. Fica, no entanto, a
ressalva de que muitos outros enólogos merecedores de
louvor e aclamação ainda não se revêm no trabalho de
prova cega que faço e que origina os 2 títulos que publico
anualmente: Guia Popular de Vinhos (Editorial Presença)
e Guia Copo & Alma de Melhores Vinhos (e-book gratuito,
consultável e descarregável em w-anibal.com no dia de
Natal).

Nomeados Prémios W’16
Nomeados para a categoria de Melhor Enólogo do Ano
uAntónio Luís Cerdeira (Vinusoalleirus)
uCharles Symington (Symington Family Estates, Prats & Symington)
uFrancisco Olazabal (F. Olazabal & Filhos; Quinta do Vallado)
uHans Kristian Jorgensen (Cortes de Cima)
uJorge Serôdio Borges (Wine & Soul)
uLuís Sottomayor (Sogrape Vinhos)
uNuno Cancela de Abreu (Boas Quintas)
uFrancisco Montenegro (Consultor)
uRui Reguinga (Rui Reguinga, Consultor)
uRui Roboredo Madeira (Vinhos do Vale do Douro)

abc do Vinho e da Vinha
Enólogo
Profissional com formação
académica específica em
Enologia, responsável pela
elaboração dos vinhos de um
produtor.

Nomeados para a categoria de Melhor Enóloga do Ano
uCélia Costa (Quinta do Cerrado, União Comercial da Beira)
uFilipa Tomaz da Costa (Bacalhôa Vinhos)
uGraça Gonçalves (Quinta do Monte D’Oiro)
uJoana Roque do Vale (Roquevale)
uMaria Castro (Quinta da Pellada)
uMartta Simões (Quinta da Alorna)
uSandra Gonçalves (Júlio Bastos)
uSandra Tavares da Silva (Wine & Soul, Quinta Vale D. Maria)
uSusana Estebán (Crochet, Procura, Consultora)
uSusana Pinho (Caves Solar São Domingos)

TOP 125
Registe-se em w-anibal.com e receba
o Top ( W ) melhores vinhos 2017

O 1º GUIA DIGITAL DE VINHOS DO PAÍS
desde 2010

