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Prémios W ‘11

Os líquidos W entraram em 2012 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 que passa num abrir-e-fechar de olhos. Os milhares de W-amigos que me brindam 
regularmente 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 ’11 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 2012, 
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.

Enólogo e Crítico de Vinhos

Editorial
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Categoria |

Melhor Indicação Geográfica 
Protegida (Vinho Regional) 

Terceiro 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, bem secunda-
dos por um ano gordo de medalhas para os vinhos do 
Tejo nos principais concursos internacionais. Os resul-
tados já se notam no avanço positivo da sua quota de 
mercado em Portugal.

Lista de Nomeados
Açores

Alentejano
Algarve

Terras da Beira
Duriense
Lisboa 
Minho
Tejo

Península de Setúbal 
Terras do Dão

V I N H O S D O

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



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 modela-
ram vinhas e vinhos que levam o consumidor a pagar um 
valor (bastante) superior como compensação pelo prazer e 
exclusividade proporcionados. Em 2011 o galardão de 
Melhor Moscatel do Mundo, entregue pelo concurso internac-
ional de vinho Muscats du Monde, foi direitinho para o 
Moscatel de Setúbal. As vendas subirão e, mais importante, 
o interesse dos consumidores aumentará pela redescoberta 
deste vinho histórico, com direito a Confraria.

Categoria |

Melhor Denominação 
de Origem Protegida (DOC) 
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Lista de Nomeados
Alentejo DOC
Bucelas DOC
Colares DOC

Dão DOC
Douro DOC

Madeira DOC
Palmela DOC

Porto DOC
Setúbal DOC

Vinho Verde DOC



Categoria |

Melhor Enoturismo
sem Estadia

Pertencente ao Grupo Movicortes, a Herdade do Rocim continua na fase de investimento, 
sem cedências face ao temporal económico que se abate sobre os empreendedores e 
visionários. Em pleno Alentejo, entre Cuba e a Vidigueira, sob a batuta da enóloga e propri-
etária Catarina Vieira, a adega continua a ser uma das mais capacitadas para uma visita 
pedagógica e, ao mesmo tempo, prazerosa. Também se premeia a capacidade multifun-
cional do edifício que atrai variados eventos e empresas. Uma deslocação imperdível e 
premiada, em 2012, com a prova do novo azeite da Herdade.

Lista de Nomeados
Adega da Cartuxa, Évora 

Aliança Vinhos de Portugal, Sangalhos 
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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Categoria |

Melhor Enoturismo
com Estadia

A Fladgate Partnership, um dos principais produtores de 
vinho do Porto sonhou em construir um hotel vínico aberto a 
toda a produção nacional e com vista para a Ribeira do Porto, 
património mundial. O conforto é superior e as referências ao 
vinho são sublimadas nas fotos de 360º dos elevadores. 

O restaurante do hotel ganhou a única estrela Michelin da 
área metropolitana do Porto. Para que não haja 
mal-entendidos, o hotel The Yeatman situa-se, entre as caves 
de vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia.

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



Categoria |

Melhor Serviço de Vinhos 
em Restaurante de Rua

Na Batalha, vila de Mosteiro, vizinha da batalha decisiva de 
São Jorge, que todos conhecem por batalha de Aljubarrota, 
as armas rendem-se à glória do vinho, num sítio improvável 
liderado por abnegados entusiastas. Sala de refeições 
rodeada pela imagem vínica, serviço esclarecido e 
surpreendente, primeiro andar com clube e garrafeiras privati-
vas. A fileira do vinho e os restauradores-empreendedores 
devem abeirar-se, qualquer que seja a circunstância, para um 
olhar mais atento e uma reflexão futura.

Lista de Nomeados
Buhle, 4150 Porto

Castas e Pratos, 5050 Peso da Régua
Ferrugem, 4770 Vila Nova Famalicão

Gemelli, 1200 Lisboa
G Spot, 2710 Sintra

O Jacinto, 1600 Lisboa
Quinta do Prazo, 4930 Valença
Romando, 4480 Vila do Conde

Veneza, 8200 Albufeira
Vinho em Qualquer Circunstância, 2440 Batalha
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Categoria |

Melhor Serviço de Vinhos 
em Restaurante Integrado 

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 públi-
cos são veículos para novas experiências gastronómi-
cas. Tendo o Oceano Atlântico como gerador de boas 
sensações, o Ocean 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 vários escanções e, pela primeira vez, 
gastronomia de duas estrela Michelin, desenhada por 
Hans Neuner.

Lista de Nomeados
A Colmeia, Hotel Colégio, 9500 Ponta Delgada
Arcadas da Capela, Quinta das Lágrimas, 3040 

Coimbra
Divinus, Convento do Espinheiro, 7005 Évora

Fortaleza do Guincho, Fortaleza do Guincho, 2750 
Cascais

Gourmet Restaurant,  The Yeatman, 4400 V. N. 
Gaia

Largo do Paço, Casa da Calçada, 4600 Amarante
Ocean, Vila Vita, 8400 Porches, Lagoa

Varanda, Ritz Four Seasons, 1099 Lisboa
Vila Joya, Vila Joya, 8200 Praia da Galé, Albufeira

Villa Cipriani, Reid's Palace, 9000 Funchal
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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 premiarei, 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 Aveleda 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
Adega Cooperativa de Borba

Adega Cooperativa de Redondo
Aveleda Vinhos

Bacalhôa / Aliança / Quinta do Carmo
Casa Ermelinda Freitas

Cooperativa Agrícola de Pegões
Esporão

Global Wines / Dão Sul / Soc. Agrícola Santar
João Portugal Ramos / Falua / Duorum

Sogrape Vinhos
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Categoria |

Melhor Produtor 
de Vinhos Tranquilos 
(Vinho de Calendário)

É com a selecção do meu guia Copo & Alma, Melhores 
Vinhos para 2012, 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 Sogrape 
Vinhos, quer sejam Porto DOC ou Douro DOC, brancos, 
rosés ou tintos, são de qualidade superior. A vasta e supe-
rior equipa de enologia vale, e é assumidamente comuni-
cada, pelo seu conjunto, dela fazendo parte alguns dos mais 
brilhantes enólogos nacionais. 

Lista de Nomeados
Álvaro Castro

Cortes de Cima
F. Olazabal & Filhos (Qta. Vale Meão)

Lemos & van Zeller (Qta. Vale D. Maria)
Niepoort Vinhos
Quinta de Lemos
Sogrape Vinhos

Tiago Cabaço Wines
Vinussoalheirus

Wine & Soul
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Categoria | 

Melhor Produtor 
de Vinhos Fortificados

A Madeira Wine Company é a maior referência na produção e 
negócio de vinho da Madeira. Michael Blandy representa a 6ª 
geração e Chris Blandy pertence à 7ª geração de um dos históri-
cos produtores familiares do vinho da Madeira. Não existem 
muitas empresas que cheguem ao seu 200º aniversário mas a 
Blandy fê-lo em 2011, com enorme actividade nacional e 
internacional. O vinho português agradece. 

Parabéns ao enólogo e a toda a equipa de grandes profisionais.

Lista de Nomeados
Bacalhôa Vinhos de Portugal

José Maria da Fonseca
Madeira Wine Company

Quinta do Noval
Rozès

Sogevinus
Sogrape Vinhos

Symington Family Estates
The Fladgate Partnership
Venâncio da Costa Lima 

12



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 de aguardentes afamadas, 
as Caves do Solar de São Domingos na Bairrada, 
impressionaram-me, em 2011, com a qualidade de vários 
espumantes, sempre com preços tentadores e, sobretudo, 
com algumas surpresas entre os seus topos de gama. Para-
béns à jovem equipa de enologia.

Lista de Nomeados
Caves do Solar de São Domingos

Caves São João
Global Wines – Dão Sul e Quinta do Encontro

Loridos - Bacalhôa Vinhos de Portugal
Luís Pato

Murganheira  - Soc. Agr. e Comercial do Varosa 
Quinta das Bágeiras – Mário Sérgio A. Nuno

Quinta dos Abibes
Sogrape Vinhos

Vértice - Caves Transmontanas

13



14

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. 

Lista de Nomeados
Andreza, Grande Reserva, DO Douro, 2010

Baron de B., Reserva, DO Alentejo, 2010
Cottas, Grande Reserva, Douro DOC, 2010

Encontro 1, DO Bairrada, 2010
Marquesa de Alorna, Reserva, DO do Tejo, 2010

Quinta do Monte d’Oiro, Madrigal, IG Lisboa, 2010
Quinta dos Carvalhais, Encruzado, DO Dão, 2010

Scala Coeli, IG Alentejano, 2010
Soalheiro, Primeiras Vinhas, Alvarinho, DO Vinho Verde (Monção e Melgaço), 2010

Vértice, Grande Reserva, DO Douro, 2009



Categoria |

Melhor Vinho Tranquilo 
Rosé

Num ano muito especial para José Perdigão, surgiu a nova colheita de um dos rosés 
mais interessantes de Portugal, talvez o melhor do Dão. Este produtor e co-autor do 
vinho é figura carismática de uma das regiões mais adequadas para brancos e rosés 
de grande alcance gastronómico e longa guarda. Conhecido no mundo do vinho pela 
qualidade superior e multi-premiada do seu tinto varietal de Touriga Nacional, creio 
que consegue exprimir a sua alma de artesão e pessoa da terra com este excelente 
e sério  rosé.

Lista de Nomeados
Casa da Passarela, DO Dão, 2010
Casa de Saima, IG Beiras, 2010
Dona Maria, IG Alentejano, 2010

Irreverente, IG Terras do Dão, 2010
QG, Padeiro, Colheita Seleccionada, DO Vinho Verde, 2010

Quinta do Perdigão, Reserva, DO Dão, 2010
Redoma, DO Douro, 2010

Templários, Touriga Nacional, IG Tejo, 2010
Thyro, DO Douro, 2010

Vinha do Alqueve IG Tejo, 2010

15
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Categoria |

Melhor Vinho Tranquilo 
Tinto

Desde que comecei a propor selecções anuais de melhores vinhos, este tinto 
tem sido escolha habitual, competindo sempre pelas primeiras classificações. 
Trata-se de um acontecimento louvável porque o seu prestígio já se espalha 
por algumas dezenas de milhares de garrafas produzidas com o melhor vinho 
da histórica quinta do Douro Superior. Justifica-se o título de Enólogo do Ano 
da Revista de Vinhos entregue em 2011.

Lista de Nomeados
CHRYSEIA, DO Douro, 2009
EX AEQUO, IG Lisboa, 2008

HERDADE DO PESO, ÍCONE, DO Alentejo, 2007
JÚLIO B. BASTOS, IG Alentejano, 2007

PAPE, DO Dão, 2008
QUINTA DA MANOELLA, VV, DO Douro, 2009

QUINTA DE SÃO JOSÉ, GRANDE RESERVA, DO Douro, 2009
QUINTA DO MOURO, IG Alentejano, 2007
QUINTA DO VALE MEÃO, DO Douro, 2009

QUINTA DO VALLADO, FIELD BLEND, RESERVA, DO Douro, 2009



Categoria |

Melhor Vinho Fortificado

Com toda a arte e sensibilidade enológicas, Francisco Albuquerque tem 
vindo a antecipar a alegria das celebrações, sendo eleito, consecutiva-
mente, o melhor enólogo de vinhos fortificados do mundo. Não renovou o 
título atribuído pelo International Wine Challenge, em 2010, mas viu o seu 
Vintage Blandy’s Terrantez de 1976, ganhar a medalha de ouro em todos 
os grandes concursos londrinos: International Wine Chalenge, Decanter e 
International Wine & Spirit Competition.

Lista de Nomeados
Fonseca, Porto Vintage, DO Porto, 2009
Rozès, Menina, 10 Anos, White DO Porto
Taylor’s, Porto Vintage, DO Porto, 2009
Niepoort, Porto Vintage, DO Porto, 2009

Blandy’s, Bual, DO Madeira, 1980
Bacalhôa, Moscatel Roxo, DO Setúbal, 2000

Domingos Soares Franco, Moscatel Roxo, DO Setúbal, 2003
Ferreira, Late Bottled Vintage, DO Porto, 2007
Warre’s, Quinta da Cavadinha, DO Porto 2009

Blandy’s, Terrantez, DO Madeira, 1976

17
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Categoria |

Jovem Enólogo do Ano

Estudou Enologia na Universidade de Évora e desenvolveu com 
Paulo Laureano a are de fazer bons vinhos nas planuras do 
Alentejo. Fã de TT e grande empreendedor, amigo de muitos 
amigos, agarrou a oportunidade de se tornar, ainda jovem, o 
responsável pela enologia de um dos produtores alentejanos com 
mais sólida noção comercial: a Ervideira. Em 2011 viu o novo tinto 
Conde d’Ervideira, Private Selection 2008 superar a concorrência 
ganhando o prémio da Imprensa no Encontro com o Vinho. Todos 
os vinhos, diários e de calendário, das últimas colheitas, têm 
impressionado a crítica e justificam, no ano em que se despede da 
categoria, o prémio W de Melhor Enólogo Jovem de 2011.

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

Filipe Sevinate Pinto (Unicer)
Francisco Figueiredo (Adega Regional 

Colares)
Luís Patrão (Esporão)
Nelson Rolo (Ervideira)

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

David Patrício (Herdade do Perdigão)
Tiago Garcia (Serrano Mira)



Categoria |

Enólogo do Ano

Para além de liderar uma das melhores equipas de enologia do país, 
Miguel Pessanha é um homem de saber e que sabe estar na fileira. 
Incansável e energético, percebe, como poucos, o papel multi-
funcional do enólogo moderno, atuando superiormente como compan-
heiro, líder, gestor, técnico, aluno, professor, comercial. Este ano 
assinou o novo vinho tinto DOC Alentejo topo de gama Herdade do 
Peso, Ícone, 2007, com entrada direta nos meus 24 melhores vinhos 
tranquilos provados em 2011. De trato fácil e sempre enriquecedor, foi, 
com simplicidade, o melhor enólogo de 2011

Lista de Nomeados
Anselmo Mendes (Anselmo Mendes, Consultor)

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

Dirk Niepoort (Niepoort)
Francisco Albuquerque (Madeira Wine Company)

Francisco Olazabal (Vale Meão, Consultor)
João Portugal Ramos (João Portugal Ramos, Consultor)

Jorge Serôdio Borges (Wine & Soul, Consultor)
Luís Duarte (Luís Duarte, Consultor)

Miguel Pessanha (Sogrape)
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Categoria |

Acontecimento do Ano

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 acontecimento do ano é o novo portal: www.enologoonline.continente.pt. 
Milhares de consumidores já acederam a este novo portal de comunicação e interação 
informada sobre o vinho nacional, em cujos conteúdos me orgulho de ter colaborado. Para-
béns ao líder da grande distribuição pela iniciativa.

Lista de Nomeados
1st International Wine Meeting & Tasting (Celorico da Beira)

Douro Film Harvest (Douro)
Encontro com o Vinho (Lisboa)

Essência do Vinho (Porto)
Manutenção do IVA do vinho

Palmela Capital Europeia do Vinho (Palmela)
Porto e Douro Wine Show (Lisboa)

Vinhos do Alentejo em Lisboa 
www.enologoonline.continente.pt

www.w-anibal.com

        



Categoria |

Personalidade do Ano

Com tantos monstros sagrados entre os nomeados poderei 
ser criticado por ter atribuído o Prémio W a uma jovem que, 
apesar do seu percurso profissional único e superior, não 
percorrerá o largo futuro pelos caminhos profundos do 
vinho. Assunção Cristas assumiu, em 2011, a pasta gover-
namental da Agricultura e, desde cedo, 
lutou afincadamente e foi decisiva para 
uma das grandes vitórias da fileira 
nacional dos vinhos. Num país com 
tradição e cultura de vinhos, esta fileira 
contribui, de modo duradouro e estru-
tural, para a fixação de populações em 
todo o território e para o incremento 
sustentado das exportações do sector 
agrícola. Em ano troikista, o governo 
decidiu a favor do vinho, mantendo o 
respectivo IVA na taxa intermédia. 

Lista de Nomeados
Antero Martins (Professor, ISA)

Assunção Cristas (Ministra da Agricultura)
Dorli Muhr (Relações Públicas)

Henrique Soares (Presidente CVR Península de Setúbal)
João Portugal Ramos (Enólogo e Produtor)

José Arruda (Secretário Geral AMPV)
José Gaspar (Presidente CVR Tejo)

Leonor Freitas (Produtora Casa Ermelinda Freitas)
Maria João de Almeida (Crítica de Vinhos)

Michael Blandy (Produtor Madeira Wine Company)
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Podado Por:

Aqui à Beira | Consultores de Comunicação

Rua Jorge de Sena, 1 - Escritório7 
1750-129 Lisboa
Tlm. (+351) 218 244 821 
Fax. (+351) 219 324 927

e-mail: geral@aquiabeira.com
web: www.aquiabeira.com


