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Prémios W ‘10

Os líquidos W entraram em 2011 com milhares de brindes provenientes dos quatro cantos do mundo, apesar do portal www.w-
anibal.com ainda só ter poucos meses de vida. A noção do tempo tem muitas escalas de sensibilidade; se por um lado, a vida 
humana ganha longevidade, por outro, a intensidade com que vivemos, as multiplicações da novidade e da comunicação, 
contribuem para que um ano nos pareça passar num abrir-e-fechar de olhos. Os milhares de w-amigos que me brindam regular-
mente com a sua atenção e, por vezes, com uma dedicação escrita, são o cimento entre a crítica e o seu objecto, única razão 
válida para a continuação e renovação deste espaço informativo e de crítica especializada por muitos e bons anos.

Obrigado por estar aí desse lado.

Os Prémios W ’10 abrem janelas sobre o 
trabalho de excelência da fileira do vinho que, 
sendo crescente em Portugal, passa discreto 
ao lado da informação mais cinzentona mas 
mediática. A difícil tarefa de selecção e premi-
ação só se justifica se, no arranque de 2011, 
este escrutínio for aceite de modo construtivo 
e inspirador: todos os nomeados são vence-
dores e verdadeiros faróis na árdua luta por 
um lugar destacado do vinho português no 
mercado global. Que a inspiração chegue aos 
nossos governantes: ao contrário dos investi-
mentos em multinacionais; à semelhança do 
rico filão nacional das energias renováveis, a 
fileira do vinho não é deslocalizável e tem um 
impacto amplo e umbilical em toda a socie-
dade portuguesa, cruzando os tempos e as 
várias dimensões da economia que marcam e 
diferenciam o nosso modo de vida, tornando 
Portugal apetecível.

Aníbal Coutinho, 
Enólogo e Crítico de Vinhos

Editorial
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Categoria|

Melhor Indicação Geográfica 
Protegida (Vinho Regional) 

IG TEJO

Segundo ano para a região vinhateira do Tejo, que 
mandou a tradicional região ribatejana pelo rio abaixo. 
A nova Direcção da Comissão Vitivinícola, em 
consonância com os principais produtores, apostou 
forte na designação Tejo para os vinhos de Indicação 
Geográfica Protegida, vulgarmente designados por 
Regionais. Muitos foram os eventos promocionais, 
quer em Portugal como no estrangeiro, com destaque 
para a I Gala dos Vinhos do Tejo, bem secundados por 
um ano gordo de medalhas para os vinhos do Tejo nos 
principais concursos internacionais. Os resultados já se 
notam no avanço surpreendente da sua quota de 
mercado em Portugal.

V I N H O S D O

N o v o s  h o r i z o n t e s

Lista de Nomeados
Açores

Alentejano
Algarve
Beiras

Duriense
Lisboa 
Minho
Tejo

Península de Setúbal 
Transmontano



O patamar mais elevado da qualidade é ocupado pelos 
vinhos com Denominação de Origem Protegida, conhecidos 
por DOC. O bom senso leva-nos a concluir que estes devem 
ser vinhos elaborados de modo superior, numa pequena 
região de características únicas, eventualmente com castas 
diferenciadas, onde a tradição e a arte de gerações 
modelaram vinhas e vinhos que levam o consumidor a pagar 
um valor (bastante) superior como compensação pelo prazer 
e exclusividade proporcionados. O estatuto do vinho da 
Madeira é o exemplo a seguir para o futuro das DOC em 
Portugal. Na ilha-jardim junta-se a história, a tradição, a 
vontade e o esforço comercial dos poucos produtores, a 
aposta num estilo de vinho e a elevada qualidade média de 
todos os seus produtos que, durante 2010, foram destaque 
na Vinoble e mereceram prova e aprovação da Sra. Jancis 
Robinson, que visitou a ilha. Parabéns à Engª Paula Cabaço, 
Presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da 
Madeira. Volto a insistir que é um erro ampliar as Denomi-
nações de Origem, quer na sua área como em castas e, 
principalmente, em todos os tipos e cores de vinho. O resul-
tado está à vista; nenhum consumidor está disposto a pagar 
mais por um vinho DOC do que por um vinho Regional.

MADEIRA DOC

Categoria|

Melhor Denominação 
de Origem Protegida 

5

Lista de Nomeados
Alentejo DOC
Bucelas DOC
Colares DOC

Dão DOC
Douro DOC

Madeira DOC
Palmela DOC

Porto DOC
Setúbal DOC

Vinho Verde DOC



ALIANÇA UNDERGROUND 
MUSEUM, Sangalhos

Categoria|

Melhor Enoturismo
sem Estadia

Pertencente ao Grupo Bacalhôa Vinhos de Portugal, a Aliança, após 
importantes investimentos nas vinhas e na adega desenhada para os 
seus vinhos superiores, ganhou, em 2010, um dos mais atrevidos projec-
tos de fusão de arte e vinho de Portugal. A poucos quilómetros do imper-
dível Museu do Vinho Bairrada, onde a arte e o vinho contam uma história 
de cumplicidades, o comendador Berardo encontrou nas caves velhas da 
Aliança, em Sangalhos, o espaço ideal de interacção com uma parte 
muito significativa da sua colecção de arte. O Aliança Underground 
Museum, inaugurado m Abril de 2010, já registou mais de 30 mil 
visitantes e contribuiu para um novo olhar e visita da Bairrada.

Lista de Nomeados
Aliança Underground Museum, Sangalhos

Cálem, Vila Nova de Gaia
Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz

Herdade do Rocim, Cuba
José Maria da Fonseca, Azeitão
Old Blandy Wine Lodge, Funchal

Paço dos Cunhas de Santar, Santar
Quinta do Encontro, Anadia
Quinta do Seixo, Tabuaço

Sandeman, Vila Nova de Gaia
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HERDADE DA 
MALHADINHA 
NOVA, Albernôa, Beja

Categoria|

Melhor Enoturismo
com Estadia

A família Soares aposta decididamente na excelência do 
enoturismo da Herdade da Malhadinha Nova, no Concelho 
de Beja. Por cá, o guia Boa cama e Boa Mesa, a Revista de 
Vinhos e muitas outras revistas e guias, já reconheceram a 
qualidade superior do investimento. Para mim, foram 
factores de decisão a contínua aposta em todas as funções 
do enoturismo (Visita e Provas, Alojamento e Restauração) 
e um cuidado com a formação de pessoal especializado. 
Testemunhei a paixão da família, algarvia como eu, pela 
Herdade; acabam de investir na ampliação desta vivência 
única com a aquisição de uma propriedade vizinha e com a 
ampliação da adega, inaugurada pelo Presidente da 
República, num momento de contacto com a fileira do vinho 
e com os jovens enólogos nacionais.

Lista de Nomeados
Casa da Ínsua, Penalva do Castelo
Casa das Pipas, Celeirós, Sabrosa

Clube de Campo Vila Galé, Albernôa, Beja
Herdade da Malhadinha Nova, Albernôa, Beja

Herdade do Sobroso, Vidigueira
Herdade dos Grous, Albernôa, Beja
Quinta da Romaneira, Pinhão, Alijó
Quinta do Vallado, Peso da Régua

Quinta Nova de Nª Sª do Carmo, Covas, Pinhão
The Yeatman, Vila Nova de Gaia

        7



Veneza, Albufeira

Categoria|

Melhor Serviço de Vinhos 
em Restaurante de Rua

O restaurante Veneza é a Meca de todos os enófilos, 
quando se trata de saciar a fome na companhia de um 
vinho de qualidade a bom preço. Na mais improvável das 
localizações – o barrocal algarvio – quais foram os factores 
de sucesso? Os suspeitos do costume: os comandantes da 
empresa e uma forte especialização num produto proposto 
ao consumidor com sensatez (algo que não é assim tão 
frequente no Algarve). Na liderança do vinho e do serviço 
está Manuel Janeiro, figura incontornável neste reino. Na 
cozinha, a rainha é a sua esposa Maria José. A especiali-
zação do vinho é bem notada desde o primeiro minuto e 
uma refeição em plena garrafeira/loja de vinhos e destilados 
é uma experiência única e preciosa.

Lista de Nomeados
Buhle, Porto

Castas e Pratos, Peso da Régua
Ferrugem, Vila Nova Famalicão

Gemelli, Lisboa
G Spot, Sintra

O Jacinto, Lisboa
Quinta do Prazo, Valença
Romando, Vila do Conde

Veneza, Albufeira
Vinho em Qualquer Circunstância, Batalha

8



Categoria|

Melhor Serviço de Vinhos 
em Restaurante Integrado 

Fortaleza do Guincho, Cascais

Restauração Integrada é aquela que serve os seus 
clientes num espaço que faz parte de um conceito mais 
amplo de acolhimento e serviço. O exemplo comum é a 
restauração de hotel mas, hoje em dia, os espaços 
culturais, de diversão e outros lugares públicos são 
veículos para novas experiências gastronómicas. Tendo 
o Oceano Atlântico como gerador de boas sensações, a 
Fortaleza do Guincho oferece uma experiência eno-
gastronómica invulgar. Um dos cinco restaurantes 
nacionais distinguidos com o prémio Best of Award of 
Excellence da revista americana Wine Spectator, conta 
com quatro elementos de sala com a formação de 
Escanção, entre o quais Carlos Morais e Inácio Loureiro. 
Sinal mais para a gastronomia de uma estrela Michelin, 
desenhada por Antoine Westerman e Vincent Farges.

Lista de Nomeados
A Colmeia, Hotel Colégio,  Ponta Delgada

Arcadas da Capela, Quinta das Lágrimas, Coimbra
AssaMassa, Penha Longa Hotel, Sintra
Divinus, Convento do Espinheiro, Évora

Fortaleza do Guincho, Cascais
Largo do Paço, Casa da Calçada, Amarante

Ocean, Vila Vita, Porches, Lagoa
Varanda, Ritz Four Seasons, Lisboa

Vila Joya, Vila Joya, Praia da Galé, Albufeira
Villa Cipriani, Reid's Palace, Funchal
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Sogrape Vinhos

Categoria|

Melhor Produtor de Vinhos 
Tranquilos (Vinho Diário)

Os leitores que, para além de me honrarem com a sua preferência em www.w-anibal.com, também acompanham o trabalho de 
selecção de vinhos que edito em formato de guia, sabem que, de todas as categorias que premiei, esta é a mais fácil de 
nomear. O Guia Popular de Vinhos é um êxito editorial e a explicação que encontro é a focalização assumida na selecção de 
vinhos que uma grande maioria dos consumidores pode beber diariamente. De todas as empresas produtoras que enviaram 
os seus vinhos para a prova cega que escrutina a minha selecção, a Sogrape Vinhos foi a que maior pontuação obteve numa 
classificação que entra em conta com o número de referências seleccionadas e com os respectivos volumes de produção.

Lista de Nomeados
Bacalhôa - Aliança, Quinta do Carmo

Carmim – Cooperativa Reguengos de Monsaraz
Caves São João

Cooperativa Agrícola de Pegões
Esporão

Global Wines - Dão Sul, Soc. Agr. Santar
João Portugal Ramos - Falua, Duorum

Quinta da Alorna
Quinta da Aveleda
Sogrape Vinhos
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Niepoort 
Vinhos

Categoria|

Melhor Produtor 
de Vinhos Tranquilos 
(Vinho de Calendário)

É com a selecção do meu guia Copo & Alma, Melhores 365 
Vinhos para 2011, pelo segundo ano em versão electrónica 
no site www.w-anibal.com, que justifico as nomeações para 
Melhor Produtor de Vinhos de Calendário, referindo-me a 
néctares que, devido à sua exclusividade e preço, merecem 
a escolha do consumidor de forma espaçada no calendário, 
muitas vezes como testemunha de boas celebrações. 
Parece que todos os vinhos produzidos pela Niepoort 
Vinhos, quer sejam Porto DOC ou Douro DOC, brancos, 
rosés ou tintos, são de qualidade superior. O prestígio e a 
imagem de Dirk Niepoort são uma mais valia para a região 
e para Portugal. Mais uma vez, as marcas Batuta e Charme 
alcançaram a excelência na minha prova cega certificada 
que dá origem ao Guia Copo & Alma de Melhores Vinhos.

Lista de Nomeados
Esporão

Fundação Eugénio de Almeida
João Portugal Ramos

Niepoort Vinhos
Quinta de Gomariz

Ramos Pinto
Symington Family Estates

Terras d’Alter
Vinussoalheirus

Wine & Soul
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The Fladgate Partnership

Categoria|

Melhor Produtor de Vinhos Fortificados

Um dos grandes grupos de Vinho do Porto, talvez o mais fervoroso defen-
sor da especialização e da separação geográfica entre vinhos tranquilos 
Douro DOC e fortificados Porto DOC. Este é um ano memorável na vida 
empresarial da Fladgate com inauguração de um novo espaço de referên-
cia para o conhecimento e cultura do vinho português, em geral, e do vinho 
do Porto, em particular: The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia. 
Também foi referência a apresentação da missão de sustentabilidade 
ambiental vivenciada, nas centenas de hectares de vinhas do Alto Douro, 
pela excelente equipa de viticultura da empresa. Quanto à qualidade dos 
vinhos do Porto desenhados por David Guimaraens, para além de ver 
incluídos dois Vintages de quinta nos nomeados para melhor vinho fortifi-
cado de 2010, destaque para a apresentação do Porto Orgânico Terra 
Prima e para o secular e limitado Scion, tawny velho que mereceu 100 
pontos de Robert Parker.

Lista de Nomeados
Adega Cooperativa de Favaios
Bacalhôa Vinhos de Portugal

JH Andresen
José Maria da Fonseca
Madeira Wine Company

Quinta do Noval
Sogevinus

Sogrape Vinhos
Symington Family Estates
The Fladgate Partnership
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Categoria|

Melhor Produtor de Vinhos Efervescentes

Nesta categoria, os eternos favoritos (e mais que prováveis 
ganhadores em próximas edições) viram o prémio abeirar-se 
do Atlântico, premiando o amor pelo vinho efervescente e a 
arte familiar no trabalho nas vinhas e na adega com uvas que 
mal amadurecem. Com história secular de aguardentes 
afamadas, a Quinta das Bágeiras, na Bairrada, goza de um 
impulso criativo e amplificador, sob o comando de Mário 
Sérgio Nuno e com o apoio enológico de Rui Moura Alves. 
Para além do Bruto Natural Quinta das Bágeiras, Grande 
Reserva de 2002, escolha do brasileiro Marcelo Copello, foi 
a qualidade do primeiro espumante rosé, marcado abaixo de 
5 euros, que ditou esta premiação.

Lista de Nomeados
Aliança Vinhos de Portugal

Caves da Montanha
Caves do Solar de São Domingos

Caves São João
Loridos - Bacalhôa Vinhos de Portugal

Luís Pato
Murganheira  - Soc. Agr. e Comercial do Varosa 

Quinta das Bágeiras – Mário Sérgio A. Nuno
Quinta dos Abibes

Vértice - Caves Transmontanas

13

Quinta das Bágeiras, 
Mário Sérgio A. Nuno
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Soalheiro, Primeiras Vinhas,              
Alvarinho, DOC Vinho Verde (Monção e Melgaço), 2009

Categoria|

Melhor Vinho Tranquilo Branco

Foi o avô António Esteves Ferreira que apostou na plantação de Alvarinho no lado de cá do rio Minho, em Melgaço e às portas 
da Serra da Peneda. O projecto na Quinta de Soalheiro foi continuado e ampliado pelo pai João António Cerdeira. Actualmente 
é António Luís Cerdeira que elabora alguns dos melhores vinhos brancos de Portugal. Com a marca Soalheiro e com a 
fabulosa casta Alvarinho, este Primeiras Vinhas provém das vinhas mais velhas, cepas com quase trinta anos, das primeiras a 
serem plantadas em Melgaço. O resultado é, simplesmente, puro prazer e torna-se num farol para o futuro dos vinhos brancos 
do nosso Atlântico, desde o Minho até à Arrábida. Foi o único a alcançar 97 pontos na edição 2011 do Guia Copo & Alma de 
Melhores Vinhos.

Lista de Nomeados
Chocapalha, Reserva, IG Lisboa, 2009

Cottas, Reserva, Douro DOC, 2009
JM, Joaquim Madeira, Regional Alentejano, 2009

Malo Platinum, Reserva, DO Península de Setúbal, 2009
Meruge, Douro DOC, 2009

Muros de Melgaço, Alvarinho, DOC Vinho Verde (Monção e Melgaço), 2009
Quinta de Foz de Arouce, IG Beiras, 2009
Quinta de Simaens, DO Vinho Verde, 2009

Soalheiro, Primeiras Vinhas, Alvarinho, DOC Vinho Verde (Monção e Melgaço), 2009
Terrenus, Regional Alentejano, 2009



Soalheiro, Primeiras Vinhas,              
Alvarinho, DOC Vinho Verde (Monção e Melgaço), 2009

Quinta da Romaneira, 
DOC Douro (Cima Corgo), 2009

Categoria|

Melhor Vinho Tranquilo Rosé

A parceria entre Christian Seely, os seus amigos e investidores franceses e o enólogo 
António Agrellos frutifica ao mais alto nível a Quinta do Noval que foi ampliada, já 
neste século, com a remodelação da Quinta da Romaneira, onde um hotel de charme 
tem a chancela de casa dos sonhos. É também nesta quinta da margem direita do 
Douro que António Agrellos dá corpo a novas criações vínicas, sobretudo em vinhos 
tranquilos. Entre os nomeados para melhor vinho, quer na categoria de rosé como de 
tinto, surgem os vinhos da Romaneira. O rosé Quinta da Romaneira, Douro DOC de 
2009, baseado em Tinta Roriz passa a ser uma referência para quem, como eu, 
adora esta cor de vinho, ganhando um sentido gastronómico muito amplo e ganha, 
em 2010, o prémio para melhor vinho nesta categoria.

Lista de Nomeados
Barranco Longo, IG Algarve, 2009

D. S. F., Colecção Privada, Malbec, IG Península de Setúbal, 2009
Dona Maria, IG Alentejano, 2009

PV, Touriga Nacional, DOC Douro, 2009
Quinta da Lagoalva, IG Tejo, 2009

Quinta da Romaneira, DOC Douro (Cima Corgo), 2009
Quinta de Carapeços, Espadeiro, DOC Vinho Verde (Amarante), 2009

Quinta do Mondego, DOC Dão (Alva), 2009
Quinta do Perdigão, DOC Dão (Silgueiros), 2009

Vida Nova, IG Algarve, 2009

15
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Quinta do Vallado, Reserva, 
Field Blend, DOC Douro (Baixo Corgo), 2008

Categoria|

Melhor Vinho Tranquilo Tinto

Desde que comecei a propor selecções anuais de melhores vinhos, o vencedor da categoria tinto, tem 
sido escolha habitual. Em 2005, o lote feito na vindima e baseado em vinhas velhas referia-se à 
colheita de 2003. Desta vez, é o Quinta do Vallado, Reserva, Field Blend, Douro DOC de 2008 a 
ganhar o prémio de melhor vinho tinto provado em 2010. Fica a minha nota de prova. Rubi intenso e 
carmim. Terroso mineral, profundo, ameixa e bagos silvestres, madeira especiada e fina. Cativante. 
Cremoso, arqueado, espacial, taninos de contacto perfeito, firme mas maduro, anunciando a melhor 
das guardas. Superior e interminável.

Lista de Nomeados
Batuta, DOC Douro, 2008

CC Campolargo, DOC Bairrada, 2008
Duas Quintas, Reserva Especial, DOC Douro, 2007

Esporão, Private Selection, DOC Alentejo (Reguengos) DOC, 2007
Marquês de Borba, Reserva, DOC Alentejo (Borba) DOC, 2008

Pintas, DOC Douro, 2008
Quinta da Fonte do Ouro, Reserva, DOC Dão (Besteiros), 2008
Quinta da Romaneira, Reserva, DOC Douro (Cima Corgo), 2008

Quinta do Vale Meão, DOC Douro (Douro Superior), 2008
Quinta do Vallado, Reserva, Field Blend, DOC Douro (Baixo Corgo), 2008



Blandy’s, Malmsey,
1985, Madeira (Colheita) DOC

Categoria|

Melhor Vinho Fortificado

A empresa de vinhos Madeira - Blandy’s - celebra 200 anos em 2011. Com toda a arte 
e sensibilidade enológicas, Francisco Albuquerque tem vindo a antecipar a alegria das 
celebrações, sendo eleito, consecutivamente, o melhor enólogo de vinhos fortificados 
do mundo. Não renovou o título atribuído pelo International Wine Challenge, em 2010, 
mas viu o seu Blandy’s Malvasia (Malmsey) de 1985, ganhar o trophy de melhor vinho 
Madeira em competição na última edição deste importante concurso londrino. Ainda 
muito novo para uma prova de prazer, tem o equilíbrio ideal entre o calor doce e a 
frescura ácida para se revelar um vinho único e merecido prémio de melhor W para o 
melhor vinho fortificado.

Lista de Nomeados
Andresen, White, 20 Years, Porto White (Indicação de Idade) DOC

Barbeito, Cask 110, 2002, Madeira (Colheita) DOC
Blandy’s, Malmsey, 1985, Madeira (Colheita) DOC

Burmester, 1960, Porto Tawny (Colheita) DOC
Dow’s, Quinta N. S. Ribeira, Vintage Port, 2008, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC

Fonseca, Quinta do Panascal, Vintage Port, 2008, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC
Lobo Roxo, 2007, Setúbal, Moscatel Roxo (Colheita) DOC

Quinta do Noval, Colheita, 1995, Porto Tawny (Colheita) DOC
Ramos Pinto, Quinta da Ervamoira, Vintage, 2007, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC

Taylor’s, Vargellas, Vintage Port, 2008, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC
17
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Sandra Gonçalves (Dona Maria)

Categoria|

Jovem Enólogo do Ano

Estudou Enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, começou o seu percurso profissional nas adegas durienses 
mas o coração puxou-a para o Alentejo onde se desenvolveu 
plenamente como enóloga. Os anos de aprendizagem foram 
tutorados pelo dinamarquês Hans Jorgensen de Cortes de Cima e, 
sobretudo, por Luís Duarte. Foi com este último e com o trabalho 
de enóloga residente que os vinhos Dona Maria prestigiaram a 
reentrada do seu dono Júlio Bastos na elite nacional. A decisão de 
ascender a jovem residente ao posto de enóloga principal desta 
histórica casa de Estremoz foi, seguramente, um acto de confiança 
ao qual Sandra Gonçalves tem sabido corresponder e superar. 
Todos os vinhos das últimas colheitas, já com a assinatura a solo, 
têm impressionado a crítica (os rosés ocupam um lugar de referên-
cia) e justificam, no ano em que se despede da categoria, o prémio 
W de Melhor Enólogo Jovem de 2010.

Lista de Nomeados
António Maçanita (Fitapreta)
Diogo Campilho (Lagoalva)

Filipe Sevinate Pinto (Unicer)
Hélder Cunha (Casca Wines)

Luís Patrão (Esporão)
Nelson Rolo (Ervideira)

Pedro Pereira Gonçalves (4 Âncoras)
Pedro Ribeiro (Herdade dos Grous)

Sandra Gonçalves (Dona Maria)
Tiago Garcia (Serrano Mira)



João Portugal Ramos 
(João Portugal Ramos, Consultor)

Categoria|

Enólogo do Ano

A moderna enologia portuguesa encontra em João Portugal 
Ramos uma das suas referências fundadoras. Caminhando 
para Sul e com epicentro em Estremoz, o seu papel pioneiro 
como consultor de enologia e empresário torna-se ainda mais 
marcante e a sua assinatura subscreve algumas das páginas 
de ouro do vinho alentejano, em Portugal e nos quatro cantos 
do mundo. Em alguns países, atrevo-me a dizer que a marca 
João Portugal Ramos vale tanto, ou mais, do que a marca 
Wines of Portugal. Esta presença esmagadora poderia ser 
feita de insistência, sorte e veia comercial, apenas, mas João 
Portugal Ramos mostra, desde os tempos da licenciatura no 
Instituto Superior de Agronomia, o dom de fazer vinho supe-
rior, de entender as uvas e as suas melhores combinações. No 
Guia Copo & Alma de melhores vinhos para 2011, João 
Ramos assina dois dos vinhos incluídos na lista dos 24 
melhores e posiciona mais um par de gulodices acima de 90 
pontos. Num ano em que alguma imprensa resolveu que quem 
vende muito faz pior vinho, a atribuição do prémio de melhor 
enólogo de 2010 a João Portugal Ramos é, simplesmente, 
justa para além de merecida. 

Lista de Nomeados
António Agrellos (Noval, Romaneira)

António Luís Cerdeira (Vinusoalleirus)
David Baverstock (Finagra, Consultor)

Dirk Niepoort (Niepoort)
Francisco Olazabal (Vale Meão, Consultor)

João Nicolau de Almeida (Ramos Pinto)
João Portugal Ramos (João Portugal Ramos, Consultor)

Nuno Cancela de Abreu (Boas Quintas, Consultor)
Paulo Ruão (Lavradores de Feitoria)

Sandra Tavares da Silva (Wine & Soul, Chocapalha, Consultora)

Lista de Nomeados
Beja Capital do Vinho (Beja)

Conversas à volta do Vinho (Lisboa)
Douro Film Harvest (Douro)

Encontro com o Vinho (Lisboa)
Essência do Vinho (Porto)

Porto e Douro Wine Show (Lisboa)
Vinhos do Alentejo em Lisboa 
Wine for iPhone, iPad & iPod

WoPIC (Porto)
www.w-anibal.com

        

19



20

Wine for iPhone, iPad & iPod

Categoria|

Acontecimento do Ano

O arranque do novo século coincide com o inesperado e feliz surgimento de uma visão nova e reformadora da crítica de vinhos 
nacional. Com gentes do Norte capitaneadas por Nuno Vaz Pires, o grupo Essência do Vinho, tem mostrado caminhos alterna-
tivos e multidisciplinares para a disseminação moderna, sofisticada e esclarecida do mundo do vinho ao Portugal do presente 
e do futuro. Uma novidade muito grata, útil e sofisticada foi o avanço das emissões de vinho em Internet TV e a geração de 
conteúdos para meios de última geração. Entre todos os avanços criativos, o vencedor do Prémio W para acontecimento do 
ano é a plataforma digital Wine concebida para iPhone, Ipod e Ipad. Parabéns à Essência do Vinho.

Lista de Nomeados
Beja Capital do Vinho (Beja)

Conversas à volta do Vinho (Lisboa)
Douro Film Harvest (Douro)

Encontro com o Vinho (Lisboa)
Essência do Vinho (Porto)

Porto e Douro Wine Show (Lisboa)
Vinhos do Alentejo em Lisboa 
Wine for iPhone, iPad & iPod

WoPIC (Porto)
www.w-anibal.com

        



João Pires 
(Master Sommelier)

Categoria|

Personalidade do Ano

Com tantos monstros sagrados entre os nomeados poderei 
ser criticado por ter atribuído o Prémio W, a um jovem que, 
apesar do seu percurso profissional único, superior e 
internacional, continuará a ser um sério candidato a nova 
premiação, durante largos anos. Continuo a preferir honrar, 
entre os nomeados, senhores do vinho cujo longo percurso 
e impacto na fileira do vinho começa a ser pintado a ouro, 
mas atrevo-me a atribuir este prémio às ondas de choque 
que a capacidade criadora e talentosa dos jovens do vinho 
pode provocar no rumo brilhante com que toda a fileira 
merece sonhar. João Pires é a prova de que as pessoas e 
os produtos portugueses da fileira do vinho são capazes de 
se nivelar com os melhores do mundo. É o primeiro Master 
Sommelier português, continua a ser disputado, como 
Escanção, e procurado como ilustre formador. Será a cara 
do vinho mundial no novo restaurante londrino Dinner by 
Heston Blumenthal, notícia destacada pelo aclamado 
www.theworlds50best.com. Em 2010 ganhou o Prix du 
Sommelier da Academia Internacional de Gastronomia. 
Ganha o Prémio W para Personalidade do Ano 2010.

Lista de Nomeados
Antero Martins (Professor, ISA)

Dirk Niepoort (Enólogo e Produtor)
Francisco Borba (Presidente ViniPortugal)

Henrique Soares (Presidente CVR Península Setúbal)
João Ghira (ex-Presidente CVR Lisboa)

João Pires (Master Sommelier)
José Gaspar (Presidente CVR Tejo)

Leonor Freitas (Produtora Casa Ermelinda Freitas)
Luís Duarte (Enólogo e Produtor)

Maria João de Almeida (Crítica de Vinhos)
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Lista de Nomeados
Andresen, White, 20 Years, Porto White (Indicação de Idade) DOC

Barbeito, Cask 110, 2002, Madeira (Colheita) DOC
Blandy’s, Malmsey, 1985, Madeira (Colheita) DOC

Burmester, 1960, Porto Tawny (Colheita) DOC
Dow’s, Quinta N. S. Ribeira, Vintage Port, 2008, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC

Fonseca, Quinta do Panascal, Vintage Port, 2008, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC
Lobo Roxo, 2007, Setúbal, Moscatel Roxo (Colheita) DOC

Quinta do Noval, Colheita, 1995, Porto Tawny (Colheita) DOC
Ramos Pinto, Quinta da Ervamoira, Vintage, 2007, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC

Taylor’s, Vargellas, Vintage Port, 2008, Porto Ruby (Single Quinta Vintage) DOC

Podado Por:

Consultores de Comunicação
Rua Fernando Namora, Zona 3 Lt 18 – 4ºG
Metropolitan Business Center
2675 – 487 Odivelas
Tlm. (+351) 927 975 760
Fax. (+351) 219 324 927
E-mail: geral@aquiabeira.com
Web: www.aquiabeira.com


