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Editorial
Prémios W ‘13

Agradeço a todos os W-Amigos a companhia e o interesse que demonstraram pelo meu trabalho ao longo de 2013. 
5000 vinhos depois, muitos amparados por boas harmonizações com a criatividade da cozinha portuguesa, milhares 
de km percorridos nas ligações com dezenas de quintas e empresas de vinho, eis que surge o meu escrutínio sob 
a forma de nomeações e prémios W. Todos os candidatos merecem a excelência e um olhar atento de todos os 
W-Amigos.

Obrigado por estar aí desse lado.

Os Prémios W ’13 abrem janelas sobre o trabal-
ho 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 premiação só se 
justifica se, no arranque de 2014, este escrutínio 
for aceite de modo construtivo e inspirador: 
todos os nomeados são vencedores e verdadei-
ros faróis na árdua luta por um lugar destacado 
do vinho português no mercado global. Que a 
inspiração chegue aos nossos governantes: ao 
contrário dos investimentos 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 sociedade 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
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Indicação Geográfica 
Protegida (Vinho Regional)

Alentejano
Algarve

Beira Atlântico
Lisboa
Minho

Península de Setúbal
Tejo

Terras da Beira
Terras do Dão
Transmontano

Lista de Nomeados

Ao longo da última década os vinhos certificados como IG 
(ou Regional) Alentejano reinam entre todas as regiões vin-
hateiras de Portugal, quer na Hotelaria e Restauração como 
na Distribuição Moderna. O ano 2013 foi pleno de eventos 
de sucesso, quer em Portugal como no Estrangeiro. Por cá 
destaco o mediático evento Vinhos do Alentejo em Lisboa. 
O facto de ter sido esta região a liderar uma profunda e 
necessária modificação da legislação relativa aos (inúmeros 
e pseudo) designativos de qualidade que devem conferir, in-
equivocamente, garantia de qualidade superior aos consumi-
dores complementam a atribuição deste prémio.

Foto: CVR Alentejo
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Denominação de 
Origem Protegida

DO Bairrada
DO Beira Interior

DO Bucelas
DO Colares

DO Dão
DO Douro
DO Madeira
DO Porto

DO Setúbal
DO Vinho Verde

Lista de Nomeados

A Denominação de Origem Porto teve um ano em cheio 
nos mercados internacionais, com subida de exportações e 
visibilidade cimeira nas grandes revistas norte-americanas. 
Foi ano de Declaração de Vintage Clássico 2011 o que, só 
por si, explica a atribuição deste prémio. Mas o IVDP con-
seguiu muito mais em 2013: visibilidade e reconhecimento 
sob a forma de prémios internacionais para a sua DOC e 
para o seu presidente. Fica com mais um humilde prémio W.
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Enoturismo sem Estadia

Adega da Cartuxa, Évora
Aliança Underground Museum, Sangalhos

Bacalhôa Vinhos de Portugal, Azeitão
Cálem, Vila Nova de Gaia

Espaço Porto Cruz, Vila Nova de Gaia
Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz

José Maria da Fonseca, Azeitão
Old Blandy Wine Lodge, Funchal

Quinta do Encontro, Anadia
Quinta do Seixo, Tabuaço

Lista de Nomeados

No ano em que comemorou 40 anos de 
vida, a Herdade do Esporão confirma a 
liderança e o pioneirismo na dimensão eno-
turística, com recordes de visitantes e uma 
oferta ampliada de produtos e serviços, com 
destaque para o restaurante panorâmico 
liderado pelo jovem Chef Miguel Vaz. A Her-
dade do Esporão já é um polo indispensável 
do desenvolvimento de Reguengos de Mon-
saraz, do Alqueva e do Alentejo.

Foto: Herdade do Esporão
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Enoturismo com Estadia

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
L’And Vineyards, Montemor-o-Novo

Quinta do Vallado, Peso da Régua
Quinta Nova de Nª Sª do Carmo, Covas, Pinhão

The Yeatman, Vila Nova de Gaia

Lista de Nomeados

Os prémios continuaram a chegar ao Hotel 
Yeatman em 2013 mas a vontade de fazer 
mais e melhor não abranda. Eventos vínicos 
semanais, concursos nacionais, venda da Natal 
e cada vez mais atenção ao serviço e aconsel-
hamento de vinhos a copo, para além da maes-
tria da Wine Director Beatriz Machado e a ex-
celência do Chef Ricardo Costa são motivos 
suficientes para a atribuição deste prémio W.

Foto: The Yeatman
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Serviço de Vinhos
em Restaurante de Rua

Belcanto
Casa da Comida

Circunstância
DOP

Ferrugem
G Spot

O Jacinto
Quinta do Prazo

São Gião
Veneza

Lista de Nomeados

Não escondo a relação sentimental que tenho com este restau-
rante da minha vizinhança. Todos os seus elementos são meus 
amigos e com eles trabalhei e aprendi muito do que sei acerca 
do serviço de vinhos. Luís Cardoso, sócio e mentor do Jacinto 
ensinou-me muito acerca do comércio de vinhos. Em ano difícil 
para a restauração devido à estúpida teimosia em manter o IVA 
da restauração nos 23%, o restaurante O Jacinto continuou imune 
à crise e continuou a ser uma das grandes referências no serviço 
de vinhos, com uma carta que tem, praticamente, tudo e que pode 
ser provada integralmente a copo. Tenho avaliação desviada, con-
fesso, mas é por não ter atribuído este prémio há mais tempo.

Fotos: O Jacinto
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Serviço de Vinho
em Restaurante Integrado

Arcadas da Capela - Quinta das Lágrimas
Claro! - Hotel Solar Palmeiras

Divinus - Convento do Espinheiro
Fortaleza do Guincho - Fortaleza do Guincho

Gourmet Restaurant - The Yeatman
Largo do Paço - Casa da Calçada

Ocean - Vila Vita
Uva - The Vine

Varanda - Ritz Four Seasons
Vila Joya - Vila Joya

Lista de Nomeados

A paixão pelo vinho é no Algarvio Vila Vita Hotel, 
transversal a toda a equipa, desde os proprietários 
alemães, passando pelo Director Kurt Gillig até à 
equipa de Escanções, da qual devo destacar o jo-
vem Nelson Marreiros que lidera o serviço no res-
taurante Ocean, 2 estrelas Michelin. A experiência 
viníca é nivelada pela criatividade surpreendente 
do também jovem Chef Hans Neuner. Pelo menos 
uma vez na vida, experimente.

Fotos: Vila Vita Hotel



15

SPONSORED BY

Categoria |

Melhor Loja de Vinhos (Garrafeira)

Club del Gourmet El Corte Inglés
Dom Vinho

Estado Líquido
Garrafeira 5 Estrelas

Garrafeira Vino Grande
Garrafeira de Campo de Ourique

Garrafeira Gaveto
Garrafeira Nacional
Garrafeira Tio Pepe
Garrafeira Veneza

Lista de Nomeados

No primeiro ano em que atribuo este prémio, 
parece que terei o consenso ao premiar uma 
das garrafeiras históricas de Lisboa, que faz do 
seu sucesso a bateria para novos investimentos 
e modos de atenção aos seus clientes. Presença 
forte nas redes sociais, provas semanais, for-
mação contínua das suas equipas, abertura de 
nova loja GN Cellar, venda por internet e a von-
tade de inovar que o comandante Jaime Vaz, filho 
do fundador, personifica. 

Fotos: Garrafeira Nacional
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Bar de Vinhos 

B A Wine Bar
Chafariz do Vinho

Clérigos Vinhos e Petiscos
Cor de Vinho

Enoteca de Belém
Ode Porto Wine House

Os Goliardos
Rolhas & Rótulos

The Old Pharmacy
Wine Bar do Castelo

Lista de Nomeados

Outra estreia entre os prémios W é a nomeação 
do Wine Bar do Ano. Começo por um dos bares 
de vinho pioneiros com proposta bem funda-
mentada pela participação do venerável João 
Paulo Martins na sociedade mas também pelo 
genuíno carinho pela história e partilha dos vin-
hos portugueses por parte do sócio-gerente 
Manfred Kleinhans. Localizado no Chafariz da 
Mãe d’Água, obra pertencente ao imponente 
sistema do Aqueduto das Águas Livres, esta 
Enoteca tem dado a conhecer a incontáveis con-
sumidores nacionais e estrangeiros a produção 
nacional de vinhos, acumulando uma compar-
ticipação para o progresso na nossa fileira na 
ordem de vários milhares de garrafas servidas, 
desde os idos de 98.Fotos: Enoteca Chafariz do Vinho
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Produtor de Vinhos 
Tranquilos (vinho diário)

Parras Vinhos/Quinta do Gradil
Sogrape Vinhos

Bacalhôa / Aliança /Quinta do Carmo
Global Wines / Dão Sul / Quinta do Encontro

Esporão
Adega Cooperativa de Borba

Adega Cooperativa de Cantanhede
Cooperativa Agrícola de Pegões

J. Portugal Ramos / Falua / Duorum
Cooperativa Agrícola de Granja

Lista de Nomeados

Os leitores que, para além de me honrarem com a sua 
preferência em www.w-anibal.com, também acompan-
ham 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 consumi-
dores pode beber diariamente. De todas as empresas 
produtoras que enviaram os seus vinhos para a prova 
cega que escrutina a minha selecção, a Parras Vinhos 
(englobando a produção da Goanvi e da Quinta do 
Gradil, entre outros produtores) foi a que maior pon-
tuação obteve numa classificação que entra em conta 
com o número de referências seleccionadas e com os 
respectivos volumes de produção.
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A CVRPS 
foi distinguida 
com o prémio 
Organização 
Vitivinícola do ano.

SETÚBAL, 
PENÍNSULA 
DE SETÚBAL 
E PALMELA
representam uma região de exceção,
privilegiada pela natureza no que toca 
à produção de vinhos de excelência, 
cuja qualidade é comprovada por prémios
nacionais e internacionais.
Descubra todos os vinhos deste terroir 
de inovação e tradição.

www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt

www.moscateldesetubal.pt

Vinhosdapeninsuladesetubal

omoscateldesetubal 
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Produtor de Vinhos
Tranquilos (vinho de calendário)

João Portugal Ramos é embaixador do 
vinho português, espécie de Ronaldo 
para a nossa fileira vitícola. Fundou uma 
das empresas mais emblemáticas de 
Portugal que responde pelo seu nome, 
criou marcas de consumo obrigatório 
e conseguiu afirmar grandes vinhos no 
panorama nacional, com o destaque para 
o Marquês de Borba, Reserva, tendo 
apresentado, em 2013, novos néctares de 
qualidade universal. Conjuntamente com 
um amigo de longa data e colega do Insti-
tuto Superior de Agronomia, José Maria 
Soares Franco, criam a Duorum que já 
atinge níveis de qualidade superior simi-
lares ao da casa mãe.

Anselmo Mendes (Muros Antigos e Muros de Melgaço)
Esporão

Fundação Eugénio de Almeida (Pêra-Manca, Scala Coeli)
João Portugal Ramos (Marquês de Borba, Quinta da Viçosa)

Quinta de Lemos
Quinta do Vallado

Sogrape Vinhos (Casa Ferreirinha)
Symington Family Estates (Chryseia e Qta. Vesúvio)

Vinussoalheirus (Soalheiro)
Wine & Soul (Pintas e Guru)

Lista de Nomeados
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Produtor de Vinhos Fortificados

O topo da produção de vinho do Porto está associado aos 
grandes grupos de origem britânica, com muitas centenas 
de hectares de vinha (e muitos mais de contratos) que re-
sultam numa capacidade de selecção das uvas óptimas para 
as marcas consagradas pelo saber dos seus enólogos. Mas 
no centro do Alto Douro Vinhateiro a Quinta do Noval 
desafia o poder reinante e consegue, consecutivamente, 
superar as mais elevadas expectativas, obtendo os prémios 
e classificações mais cobiçadas. Em ano de Vintage Noval 
Nacional 2011, a revista Wine Enthusiast deu a esta gar-
rafa cobiçado o topo #1 da sua lista anual e a classificação 
perfeita de 100 pontos.

Bacalhôa Vinhos de Portugal
Fladgate Partnership

José Maria da Fonseca
Madeira Wine Company

Niepoort Vinhos
Quinta do Noval

Ramos Pinto
Sogevinus

Sogrape Vinhos
Symington Family Estates

Lista de Nomeados

Foto: Quinta do Noval
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Produtor de Vinhos Efervescentes

Parece nova esta Adega de Cantanhede, tal o entu-
siasmo que a Direcção e as suas equipas técnicas e 
comerciais têm colocado no trabalho dos últimos anos 
que abre portas para o equilíbrio financeiro e para a 
afirmação nacional e internacional dos seus vinhos. 
Sob a comando do enólogo Osvaldo Amado, rejuve-
nescido após um dramático acidente de viação, a quali-
dade dos seus vinhos tem ascensão meteórica e os 
seus efervescentes, dos mais básicos até aos topos de 
gama, surpreenderam-me muito em 2013, justificando 
a atribuição do prémio W.

Adega de Cantanhede
Caves da Montanha

Caves do Solar de São Domingos
Caves Primavera
Caves São João

Global Wines – Dão Sul e Quinta do Encontro
Murganheira - Raposeira

Quinta das Bágeiras – Mário Sérgio A. Nuno
Sociedade dos Vinhos Borges

Vértice - Caves Transmontanas

Lista de Nomeados

Foto: Adega de Cantanhede
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Vinho Tranquilo Branco

Aphros, Aether, IG Minho, 2012
Cortinha Velha, Alvarinho, DO Vinho Verde, 2012

Duas Quintas, Reserva, DO Douro, 2012
Malhadinha, IG Alentejano, 2012

Morgado de Sta. Catherina, DO Bucelas, 2011
Pêra Manca, DO Alentejo, 2011

Principal, Reserva, DO Bairrada, 2011
Quinta da Rede, Grande Reserva, DO Douro, 2010

Quinta de Soalheiro, Alvarinho, Reserva, DO Vinho Verde, 2011
Villa Oliveira, Encruzado, DO Dão, 2011

Lista de Nomeados

A dupla Carlos Dias (empresário) e Carlos Lucas (enólogo) já faz as 
primeiras páginas da imprensa especializada e os vinhos chegam ao 
topo internacional. A Ideal Drinks, de formação recente, aposta na 
gama superior enroupada com o glamour das elites europeias. Con-
tinuo à espera de um tinto à la W Aníbal mas o branco já chegou e 
mereceu o primeiro lugar entre todos os vinhos brancos provados 
no guia C&A de melhores vinhos já acessível em w-anibal.com.
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Vinho Tranquilo Rosé

A frescura granítica do Dão, as extremas climatéricas, as 
vinhas velhas e a arte de Rui Reguinga e o amor pela terra 
do proprietário Luís Lourenço têm produzido, ao longo dos 
anos, vinhos pessoais e inimitáveis. Normalmente, o consu-
midor associa estas sensações de prazer único às propostas 
de vinhos tintos. Vai ficar surpreendido com a qualidade e 
longevidade do Rosé da Quinta dos Roques.

Barranco Longo, IG Algarve, 2012
Comenda Grande, IG Alentejano, 2012

Conde de Vimioso, Colheita Seleccionada, IG Tejo, 2012
Dona Maria, IG Alentejano, 2012

Piornos, Touriga Nacional, DO Beira Interior, 2012
Portal, DO Douro, 2012

Pousio, IG Alentejano, 2012
QG, Padeiro, Colheita Seleccionada, DO Vinho Verde, 2012

Quinta das Corriças, DO Trás-os-Montes, 2012
Quinta dos Roques, DO Dão, 2012

Lista de Nomeados
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SPONSORED BY

Charme, DO Douro, 2011
Herdade Do Perdigão, Reserva, IG Alentejano, 2011

J, IG Alentejano, 2011
Marquês De Borba, Reserva, DO Alentejo, 2011

Marquesa De Cadaval, DO Tejo, 2010
Periquita, Superyor, IG Península de Setúbal, 2009

Quinta Do Crasto, Touriga Nacional, DO Douro, 2011
Quinta Do Vallado, Field Blend, Reserva, DO Douro, 2011

Quinta Dos Roques, Garrafeira, DO Dão, 2008
Quinta Vale D. Maria, Vinha Da Francisca, DO Douro, 2011

Vencedor |

Melhor Vinho Tranquilo Tinto

Escândalo no mundo do vinho! Um tinto de uma região 
conhecida pela facilidade dos vinhos de consumo diário 
coloca-se nivelado com os grandes durienses e alenteja-
nos no meu mais recente guia C&A de melhores vinhos, 
já acessível em w-anibal.com. As provas cegas têm des-
tas coisas, mas não há dúvida que com vinhas velhas de 
Castelão de uma das únicas Denominações de Origem 
que ainda mantém o verdadeiro espírito original se fazem 
néctares de classe internacional, com a vantagem da tipi-
cidade inimitável que pode abrir janelas sobre as vinhas e 
vinhos de Palmela.

Lista de Nomeados
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Vinho Fortificado

Cockburn’s, Vintage Port, 2011, DO Porto
Croft, Vintage Port, 2011, DO Porto
Dow’s, Vintage Port, 2011, DO Porto

Fonseca, Vintage Port, 2011, DO Porto
Graham’s, Vintage Port, 2011, DO Porto
Niepoort, Vintage Port, 2011, DO Porto

Quinta do Noval, Vintage Port, 2011, DO Porto
Quinta do Vesuvio, Vintage Port, 2011, DO Porto

Ramos Pinto, Vintage Port, 2011, DO Porto
Taylor’s, Vintage Port, 2011, DO Porto

Lista de Nomeados
Novo escândalo, desta vez, no vinho do Porto! En-
tre tantos Vintage de qualidade superior, defendendo 
as mais prestigiadas Casas de Exportação, surge das 
cinzas, pelas mãos da família Symington e com a arte 
do enólogo Charles Symington, o surpreendente Vin-
tage da Cockburn, casa fundada em 1815 pelo es-
cocês Robert Cockburn, que serviu sob as ordem do 
Duque de Wellington nas Guerras Peninsulares. Tive 
muitos amores mas (até pela disponibilidade e preço) 
este foi o meu Vintage eleito.
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Jovem Enólogo

António Maçanita (Fitapreta)
David Ferreira (Casa Cadaval)
Diogo Campilho (Lagoalva)

Lúcia Freitas (Magnum Vinhos)
Luís Louro (Monte Branco)

Luís Patrão (Esporão)
Martta Simões (Quinta da Alorna Vinhos)

Paulo Nunes (Passarella, Bica)
Pedro Pereira Gonçalves (Ravasqueira)
Virgínia Rainho (Quintas de Melgaço)

Lista de Nomeados

David Ferreira está a revolucionar a quali-
dade e consistência da Casa Cadaval, um dos 
históricos produtores da nova região do Tejo. 
Desde os vinhos simples até aos impressio-
nantes topos de gama, todo o vinho desen-
hado por este jovem enólogo, premiado pela 
Associação Portuguesa de Enologia em 2011, 
é extremamente prazeroso e surpreendente. 
O Tejo e os consumidores agradecem.
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Vencedor |

Melhor Enólogo

Carlos Lucas (Magnum Vinhos, Consultor)
Charles Symington (Symington Family Estates)

David Baverstock (Esporão, Consultor)
David Guimaraens (The Fladgate Partnership)

Dirk Niepoort (Niepoort)
Domingos Soares Franco (José Maria da Fonseca)

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

Osvaldo Amado (Dão Sul, Consultor)
Sandra Tavares da Silva (Wine & Soul, Chocapalha, Consultora)

Lista de Nomeados

Viu o seu pai Fernando Soares Franco na adega com out-
ros consagrados da época como Manuel Vieira e (o ainda 
jovem) António Saramago. Tomou a decisão de estudar a 
ciência da fermentação na Universidade da Califórnia, em 
Davis. Após a década de 70, a formação teórica sólida e 
inovadora para a época começa a ser aplicada em Azeitão 
a partir da vindima de 81. Pisou no Douro com Cristiano 
Vanzeller no arranque de 2000 mas o seu trabalho como 
enólogo principal da José Maria da Fonseca, nas regiões 
Alentejana e da Península de Setúbal, tem valido, ao longo 
das últimas décadas, um infindável número de vinhos tran-
quilos e generosos de Setúbal com qualidade superior e 
inimitável. Entre os monstros nomeados, Domingos Soares 
Franco apresentou em 2013 um leque de novos vinhos de 
tal calibre que a decisão se tornou facilmente justificada.
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SPONSORED BY

Vencedor |

Melhor Blog do Ano

adegadosleigos.blogspot.com
copod3.blogspot.com

enofilomilitante.blogspot.com
enofiloprincipiante.blogspot.pt

etudoovinholevou.com
joaoamesa.blogspot.com

mesamarcada.blogs.sapo.pt
osvinhos.blogspot.com

pingasnocopo.blogspot.com
ricardobernardo.net

Lista de Nomeados

Este projecto recente tem a carac-
terística de agregar a opinião de um 
grupo de amigos num formato bastante 
apelativo e sempre actualizado. Tenho 
coincidido com vários dos seus blog-
gers fundadores e cooptados em even-
tos vínicos e confirmo o entusiasmo e 
a vontade de aprendizagem e partilha 
deste amantes de vinho, auto-intitula-
dos de beberolas, com vontade de be-
ber uns tintos e comer uns queijos, 
chouriços e morcelas.
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Vencedor |

Acontecimento do Ano 

Concurso “Uva de Ouro”
Congresso “O Vinho e o Mundo Rural”

Encontro com o Vinho e Sabores
Essência do Vinho

Mercado de Vinhos do Campo Pequeno
Programa “Rotas do Vinho”
Vidigueira Cidade do Vinho

Vinhos do Alentejo em Lisboa
Vinipax

Wine Sunset Party

Lista de Nomeados

Já ouvi falar tanto (por vezes tão 
mal) deste programa televisivo que 
talvez seja essa a razão maior para 
lhe atribuir o prémio W. Sempre que 
a vontade de amantes genuínos de 
vinho, como é o caso do jovem enólo-
go motard Hélder Cunha (com o seu 
compagnon de route José Fidalgo), 
consegue arranjar um formato capaz 
de convencer uma televisão nacional a 
abrir écrans em milhares de lares por-
tugueses por onde os consumidores e 
curiosos possam espreitar e deixar-se 
contagiar com o mundo do vinho, en-
tão é merecedora de todos os tribu-
tos disponíveis. Este é o meu.
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Com tantos monstros sagrados entre os nomeados po-
derei ser criticado por ter atribuído o Prémio W a uma 
britânica. Jancis Robinson tem um invejável percurso 
como crítica de vinhos e profissional relacionada com 
o mercado de vinhos no Reino Unido. Tem diploma do 
Instituto de Masters of Wine e tornou-se ao longo dos 
anos uma escritora de referência com bibliografia estu-
dada nos programas de viticultura e enologia das mais 
importantes universidades do mundo. O contributo que 
dá, diariamente, para o conhecimento dos vinhos de todo 
o mundo têm justificado o tributo de vários países vin-
hateiros. Em 2012, a Presidência da República Portuguesa 
atribuiu-lhe o grau de Comendadora da Ordem de Mé-
rito Empresarial Agrícola. Em ano de Porto Vintage Clás-
sico 2011, brindou a fileira portuguesa do vinho com um 
artigo no influente Financial Times que pode levar mil-
hares de compradores e apreciadores mundiais a encara-
rem os vinhos portugueses como a maravilha a descobrir 
em 2014. Mrs. Robinson fez um resumo de todos os vin-
hos tintos provados, desde a colheita de 1999 até 2012 
para concluir que a nota média mais elevada (16,5/20) é 
atribuída aos tintos de Portugal (a seguir vem os Estados 
Unidos, Austrália, Nova Zelândia, França, Espanha e Itália, 
por esta ordem). Prémio com prémio se paga…

Assunção Cristas (Ministra da Agricultura)
Cristiano Ronaldo (Selecção Nacional de Futebol)

Frederico Falcão (IVV)
Hélder Cunha (Enólogo)

Jancis Robinson (Opinion Leader)
João Machado (CAP)

Jorge Monteiro (ViniPortugal)
José Arruda (AMPV)

Manuel Novaes Cabral (IVDP)
Pedro Reis (AICEP)

Lista de Nomeados
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Personalidade do Ano
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