
Visite a nossa Loja de Vinhos

Vai em bom ritmo a confirmação do papel da mulher na 
enologia portuguesa. Estudos científicos demonstram que 
as mulheres têm maior acuidade sensorial que os homens. 
A sua sensibilidade e o seu sentido prático e criativo, numa 
época que ainda sobrecarrega a mulher com a grande fatia 
do horário familiar, são contribuições de valor incalculável 
para o aumento da qualidade do vinho português. As 
novas gerações de enólogas enchem páginas de jornais e 
revistas, tornam a fileira do vinho mais bonita e saudável. 
Os vinhos, por seu lado, alinham-se com o padrão de 
consumo que vê chegar cada vez mais compradoras 
enófilas. Apesar de serem várias as enólogas eleitas para 
a atribuição do Prémio W em edições anteriores, pela 
primeira vez, a nomeação louva exclusivamente o vinho no 
feminino. Parabéns a todas as jovens enólogas nomeadas 
e obrigado pela vossa arte, paixão e técnica.

ajosecoutinho@gmail.com
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Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 

joVem enóLoga do ano

Ana Silveira (Casa Ermelinda Freitas)

Ángela Marín (Quinta dos Termos)

Beatriz Cabral de Almeida (Sogrape Vinhos)

Inês Oro Marques (Quinta do Rol)

Joana Lopes (Quinta do Casal Branco)

Joana Maçanita (Maçanita Vinhos)

Lisandra Gonçalves (Madeira Vintners)

Luísa Sousa Borges (Vieira de Sousa Vinhos)

Marta Verena (Herdade dos Lagos)

Raquel Santos (Barão de Vilar)

Nomeadas 2021

PRÉmios     2021

Susana Pinho (Caves São Domingos).
Jovem Enóloga do Ano. Vencedora da Categoria em 2020.

Á venda 
nas

livrarias

Nas edições anteriores, os jovens enólogos e enólogas 
que já venceram este prémio W foram: Jorge Serôdio 
Borges, Manuel Soares, Sandra Gonçalves, Nelson 
Rolo, Martta Simões, David Ferreira, Mateus Nicolau 
de Almeida, Vera Moreira, Pedro Pereira Gonçalves, 
Catarina Vieira, Diogo Sepúlveda, Joana Pinhão, Luís 
Lopes, Marta Lourenço, António Maçanita, Diogo 
Campilho, Susana Pinho, e Luís Leocádio.

A Casa Ermelinda Freitas ganhou a distinção de Mel-
hor Vinho Branco da Península de Setúbal com o seu 
vinho Terras do Pó Castas Branco Chardonnay & Vi-
ognier 2017, “XXI CONCURSO DE VINHOS DA PENÍN-
SULA DE SETÚBAL”. Além desta grande distinção 
ganhou também um total de 8 Medalhas de Ouro, 5 
medalhas de prata. 

http://www.astronautwines.com/
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/premiosw2021/
http://w-anibal.com/newsletters/
https://www.cavesaodomingos.com/
https://www.cavesaodomingos.com/
https://www.presenca.pt/collections/all/products/guia-popular-de-vinhos-2022
https://www.facebook.com/ErmelindaVinhos
https://www.ermelindafreitas.pt/

