
medalhas como mais um sinal qualitativo que possa 
gerar curiosidade na compra com vista à sua própria 
avaliação. Celebro esta reflexão com alguns dos 
melhores vinhos fortificados do mundo, ao alcance 
de qualquer bolsa, ideais para brindar a todos os 
campeões Portugueses, no final de uma mesa de 
bons amigos (nunca proponha vinhos doces no início 
de qualquer refeição por serem muito calóricos).

Adega de Palmela, 10 Anos, Moscatel de Setúbal 
DOC Setúbal, 10 Anos, Adega Cooperativa de Palmela 

Alambre, Moscatel de Setúbal  
DOC Setúbal, 2013, José Maria da Fonseca Vinhos

Barros, White  
DOC Porto, NV, Sogevinus Fine Wines

Burmester, Ruby  
DOC Porto, NV, Sogevinus Fine Wines

Croft, Tawny  
DOC Porto, NV, Quinta Vineyard Bottlers

Cruz, Pink  
DOC Porto, NV, Gran Cruz

Kopke, Fine Tawny  
DOC Porto, NV, Sogevinus Fine Wines

Quinta do Infantado, Ruby  
DOC Porto, NV, Quinta do Infantado

Ramos Pinto, Ruby  
DOC Porto, NV, A. Ramos Pinto

Real Companhia Velha, Malvasia, White  
DOC Porto, NV, Real Companhia Velha

                          EM DEstaquE

Vinho Fortificado do Ano  
(para consumo diário)

Aos meus companheiros de escrita, sobretudo aos mais 
distanciados das dinâmicas comerciais que alimentam 
qualquer competição, convém partilhar que não existe 
um Campeonato Mundial de Vinhos. Ao contrário 
da nossa seleção de futebol, campeã da Liga das 
Nações, que antes da glória teve que superar todas 
as eliminatórias para chegar à luta final com as outras 
equipas nacionais, qualquer produtor vê as portas 
de todos os grandes concursos mundiais de vinhos 
totalmente abertas após o pagamento da inscrição 
dos seus vinhos. Não havendo assim uma etapa de 
pré-seleção entre todos os vinhos produzidos num 
determinado período, não são os melhores que chegam 
à competição., mas apenas aqueles que se inscrevem. 
Nenhum concurso consegue uma presença de amostras 
que se avizinhe ao número de vinhos existentes em 
todo o mundo. Sem querer retirar o mínimo de honra, 
mérito e glória a todos os vinhos medalhados nos 
grandes concursos internacionais, convém que a forma 
de comunicação usada pelos jornalistas seja contida e 
bem justificada e que os consumidores entendam as 

Nomeados para Melhor Vinho Fortificado 
do Ano (para consumo diário)Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 

ajosecoutinho@gmail.com
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PRÉMIOS W2019PRÉMIOS W2019
quinta Do infantaDo, REsERva Ruby, bio, DoC PoRto, nv.

vencedor de categoria. Prémios W 2018.

ASTRONAUTA
VINHO DE TALHA

DOC ALENTEJO, VINHO TINTO, 2016

ENOLOGIA
Aníbal José Coutinho & José Piteira

CASTA
Vinhas Velhas de Roupeiro

ÁLCOOL
14,5 % Vol.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
Este vinho natural de curtimenta 

fermentou em pote de barro 
de 1000 litros e lá permaneceu 

até ao dia de S. Martinho.

NOTA DE PROVA E MARIDAGEM
Granada intenso. Fruto complexo, notas 

de barro e outros terrosos. Firme e de boa 
frescura, com tanino de longa duração 

e a melhor digestibilidade. 
Acompanhando carnes e enchidos.  

Serve a 17 º C. 

AquArelle........................................................8135-033 ALmANCiL

BonecA BAr.................................................8400-531 CArVoEiro

cApisce................................................................8135-033 ALmANCiL

o riBeiro.............................................................8135-136 ALmANCiL

retinto............................................................8125-448 ViLAmourA

sABores do cAmpo...........8150-054 S. BráS dE ALPortEL

sushi d’Art............................................................8800-399 tAVirA

the lAke resort........................................8126-910 ViLAmourA

VenezA.................................................................8200-488 PAdErNE

VilAlArA............................................................8400-450 PorChES

astRonautas no aLGaRvE

http://w-anibal.com/premiosw2019/
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://www.astronautwines.com/
http://www.ermelindafreitas.pt/
http://w-anibal.com/astronauta/

