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acrescento este ano). Seremos nós capazes de ver para
além da grata (mas momentânea) imunidade e de ir à essência do problema que amplificamos diariamente para
as gerações vindouras? Seremos nós, enquanto, espécie,
capazes de refundar a relação doentia e opressora que
mantemos com a natureza? Todos os colaboradores da
fileira do vinho são chamados para a luta pela conclusão
imediata da guerra contra o ambiente, a natureza e as outras espécies irracionais que connosco co-habitam, contra
as quais temos desenvolvido, camuflada ou instituída, a
mais vil forma de racismo. Se as práticas de sustentabilidade do desenvolvimento humano, em respeito pela integração das espécies, não forem implementadas por todos
e para sempre, estejamos certos de que, com ciclos cada
vez mais curtos, os desequilíbrios serão infernalmente
ajustados, sempre com sofrimento desigual de continentes, países, classes, grupos e atividades económicas.

Especial agradecimentos a todos os
patrocinadores e anunciantes no guia

Aprendamos com a natureza do vinho, com a solidariedade simbiótica entre o solo, o clima, a vinha e o viticultor,
neste nosso território privilegiado, onde a economia da vinha e do vinho merece louvor milenar pelo sustento constante de gerações de muitas famílias e comunidades, de
norte a sul, do litoral ao interior, no continente e nas ilhas.

Guia Copo & Alma
“Os melhores vinhos portugueses
de calendário 2022”
Os ensinamentos da vinha e do vinho
Escrevi, há um ano atrás, que um vírus, com as suas teimosas
mutações, veio despertar-nos para a fragilidade da economia, do governo, das instituições, dos hábitos de consumo,
da nossa vida social e privada (da nossa vida irremediavelmente impactada por um espirro na África do Sul ou na Índia,

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.

Em Janeiro 2022, conheça todos os
vencedores dos prémios w 2021

W Obrigado

www.astronautwines.com

