
outros, transmitindo, de modo sensato, os seus 
conhecimentos específicos.
FUNÇÕES DA PROFISSIONAL – A Profissional tem 
que ser uma boa GESTORA,  COMERCIAL eficaz, 
excelente CONSELHEIRA e melhor ATRIZ. Apesar do 
seu trabalho específico, deve saber atuar em equipa.

Cláudia Abrantes (A ver Tavira, Tavira)
Elisabete Fernandes (The Yeatman, Vila Nova de Gaia)
Emília Craveiro (Loco, Lisboa)
Gabriela Marques (Ritz Four Seasons, Lisboa)
Nádia Desidério (Belcanto, Lisboa)
Susana Santos (Pabe, Lisboa)
Tânia Silva (Blue & Green Vilalara, Lagoa)
Teresa Barbosa (João Barbosa Vinhos)
Teresa Gomes (Wine Solutions)
Vera Oliveira (Quinta das Lágrimas, Coimbra)

EM DESTAquE

Escançã do Ano 

Introduzi (com um atraso de que me penitencio) o 
prémio W para Escançã do Ano. O serviço de vinhos, 
assim como a  atividade de chef de cozinha, teve, na 
restauração de referência, intérpretes masculinos como 
protagonistas maiores durante o século passado. A 
igualdade de género ainda não foi alcançada nos dias de 
hoje mas as passadas largas nesse justo caminho são de 
tal dimensão que justificam este novo prémio W. As 10 
nomeadas deverão cumprir as ideias que tenho acerca 
desta profissão com formação específica, tão nobre e 
essencial para a indústria do vinho e o conhecimento 
das suas marcas, estilos e regiões.
VOCAÇÃO – Idealmente o serviço de vinhos deve ser 
feito por quem é amante de vinhos; quem é entusiasta; 
quem prova vinhos com regularidade; quem vai a eventos 
de vinho, lê revistas especializadas; quem sente que, 
comparativamente aos seus pares tem uma acuidade 
física de prova superior e quer treinar e formar-se para 
melhorar a sua capacidade de prova. Acima de tudo, 
quem tem vocação de servir, incondicionalmente, os 

Nomeadas para Escançã do Ano

Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 

ajosecoutinho@gmail.com
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PRÉMIOS W2019PRÉMIOS W2019
Caroline Zagalo (Quinta das lágrimas, Coimbra)

Vencedor de categoria. Prémios W 2018

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

ÁguA e sAl ................................... 2705-098 AzENhAS DO mAR

ArriBAs sintrA hotel ............................. 2705-329 COLARES

AzenhAs do mAr ...................... 2705-104 AzENhAS DO mAR

cerVejAriA 7 jAnelAs .............................. 2655 255 ERICEIRA 

restAurAnte dA AdrAgA ........... 2710 PRAIA DA ADRAgA

tAVernA de rAnA .......... 2785-337 S. DOmINgOS DE RANA

tAVernA do rogério ...................... 2785-596 CARCAVELOS

tAVernA d’s pereirA ........................ 2775-613 CARCAVELOS

tik - tAk .............................................................. 2655-255 ERICEIRA

tulhAs ............................................................................... 2710 SINtRA

ASTRONAuTAS (GRANDE LISBOA)

http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/premiosw2019/
http://www.astronautwines.com/
https://adegapontedabarca.pt/
https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/
http://www.astronautwines.com/

