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Produtores Nomeados
ADRIANO RAMOS PINTO
AVELEDA
AZORES WINE COMPANY
BACALHÔA ALIANÇA
CASA RELVAS
DOMINGOS ALVES DE SOUSA
JOSÉ MARIA DA FONSECA
QUINTA DO PILOTO
QUINTA DO VALLADO
RUI ROBOREDO MADEIRA

Vencedor
Vencedor de
de
Categoria
Categoria em
em 2020.
2020.
Symington Family Estates. Produtor do Ano (Vinhos Tranquilos de Calendário) 2020

Produtor do Ano 2021
(Vinhos Tranquilos de Calendário)
Com base nos vinhos incluídos no Guia Gopo & Alma
2022 (gratuito em w-anibal.com no dia de Natal)
justifico as nomeações para Produtor do Ano de
Vinhos Tranquilos de Calendário. Na explicação que
acompanhará a designação do oscarizado entre
este naipe de nomeados (venha o Diabo e escolha)
terei tempo para o tributo à seleção. Já ganharam
este prémio W os seguintes produtores cujos vinhos
recomendo: Fundação Eugénio de Almeida, Niepoort
Vinhos, Sogrape Vinhos, João Portugal Ramos, Herdade
da Malhadinha Nova, Lemos & van Zeller, F. Olazabal &
Filhos (Quinta do Vale Meão), Casa da Passarella, Wine
& Soul (Pintas, Guru, Manoella), Rocim e Symington
Family Estates.

www.astronautwines.com

Neste Natal
esteja atento (a)
ao lançamento
do meu novo
Guia Copo & Alma
“Melhores Vinhos
Portugueses 2022”
em w-anibal.com

[...] Apesar de outros importantes desafios que me
afastam das funções de crítico especializado, continuo a propor, desde o arranque do século XXI, aos W
amigos os melhores frutos do meu trabalho de avaliação sensorial de vinhos Portugueses, seguindo o
método de prova cega, certificada por técnicos das
Entidades Certificadoras nacionais. Para os produtores nacionais - sobretudo alguns iniciados ou menos
conhecidos - o Guia Copo & Alma de Melhores Vinhos
Portugueses foi um passo que contribuiu positivamente para a primeira compra do seu vinho; para outros, mais costumeiros, a inclusão do seu vinho neste
Guia digital e gratuito, acessível e descarregável em
w-anibal.com, é uma confirmação de qualidade e um
instrumento de fidelização que leva à recompra. Com
a clara noção da pequenez deste trabalho de seleção
de melhores vinhos, sobretudo quando comparado
com a notoriedade das revistas especializadas, de
aquém e além mar, aqui expresso a gratidão a toda a
fileira nacional de vinhos, em particular, às empresas
que, ano após ano, com ou sem pandemia, apostam
na recompra de investimento neste Guia, possibilitando assim a sua gratuitidade e leitura fácil por dezenas
de milhares de W amigos e consumidores.

