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PRÉMIOS

2020

Antonina Barbosa (Falua). Prémio W para Enóloga do Ano em 2019.

e maestria, vale a pena recordar as enólogas já
premiadas com o Prémio W em anos anteriores, por
ordem cronológica: Sandra Tavares da Silva, Graça
Gonçalves, Sandra Alves e Antonina Barbosa.

Nomeadas
Alexandra Mendes (Consultora)
Ana Mota Alves (Quinta Nova de Nª Sra. do Carmo)
Ausenda Matos (Quinta do Noval)
Donzília Copeto (J. Portugal Ramos)
Filipa Pato (Filipa Pato)
Filipa Tomaz da Costa (Bacalhôa Vinhos)
Marta Casanova (Quinta da Corte)
Sónia Martins (Lusovini)
Susana Estebán (Crochet, Procura, Consultora)
Teresa Amestoy (Ramos Pinto)

Seja Sponsor. Patrocine os Prémios W 2020
Informações: geral@aquiabeira.net

Visite a nossa Loja de Vinhos

Enóloga do Ano
Meti-me numa “alhada” quando decidi premiar a
excelência na fileira do vinho. A ideia era inspiradora
e reforçava o meu constante esforço para retribuir o
carinho e o acolhimento que, desde a primeira hora, recebi
de todas as pessoas que integram o mundo profissional
do vinho em Portugal. Volto a ligar o “complicómetro”
ao premiar, separadamente, as mulheres e homens que
fazem da enologia (e viticultura) a sua profissão.
A escolha da vencedora será de superlativa dificuldade;
já a nomeação das 10 candidatas fica facilitada pela
avaliação que pude fazer ao seu trabalho, pela prova
dos melhores vinhos por elas desenhados. Fica, no
entanto, a ressalva de que muitas outras enólogas
merecedoras de louvor e aclamação ainda não se revêm
no trabalho de prova cega que faço e que origina os 2
títulos que publico anualmente: Guia Popular de Vinhos
(Editorial Presença) e Guia Copo & Alma de Melhores
Vinhos (e-book gratuito, consultável e descarregável
em w-anibal.com no dia de Natal). Com tanto talento
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Esta guia, como vem sendo habitual há mais de uma década, será editado
na noite do dia 24 de Dezembro de 2020 e estará on-line, para consulta,
durante todo o Ano de 2021, até nova edição. Encontra-se aberto a
páginas de publicidade a toda a fileira do vinho que queira participar e
dar o seu apoio. Para mais informações contactar: geral@aquiabeira.net

