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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 a sua 
profissão há muitas vindimas de grandes vinhos.
A escolha dos vencedores será de superlativa 
dificuldade; já a nomeação dos 10 candidatos fica 
facilitada pela avaliação que pude fazer ao seu 
trabalho, pela prova dos melhores vinhos por eles 
desenhados. Fica, no entanto, a ressalva de que 
muitos outros enólogos merecedores de louvor e 
aclamação ainda não se reveem 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 
e maestria, vale a pena recordar os enólogos já 
premiados com o Prémio W em anos anteriores, por 
ordem cronológica: Manuel Vieira, Peter Symington, 
João Portugal Ramos, Miguel Pessanha, João Nicolau 
de Almeida, Domingos Soares Franco, Osvaldo 
Amado, David Baverstock, Nuno Cancela de Abreu, 
Luís Sottomayor, António Agrellos, Pedro Baptista, 
Anselmo Mendes e Fernando Moura.
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Enólogo Do Ano

Charles Symington (Symington)

Francisco Olazabal (Vale Meão, Vallado)

Jorge Alves (Quanta Terra, Quinta Nova, Consultor)

Jorge Serôdio Borges (Wine & Soul, Consultor)

Jorge Sousa Pinto (Consultor)

Miguel Móteo (Companhia Agrícola do Sanguinhal)

Nuno Falcão Rodrigues (Casal da Coelheira)

Paulo Ruão (Lavradores de Feitoria)

Rui Madeira (Rui Roboredo Madeira)

Rui Reguinga (Rui Reguinga, Consultor)

Enólogos Nomeados

Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 
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Restaurantes com vinhos Astronauta

gRAnDE lISBoA 
100 Peneiras, alcochete - 933 055 336
alentejo.come, amadora - 21 494 2899 

arribas sintra hotel, Praia Grande, sintra - 21 928 9050
as colunas, amadora - 21 499 0660

churrasqueira d. Pedro, ramada, odivelas - 21 934 2833
Galeria, cova da Piedade - 21 259 6585

meatinG steak house, cacilhas - 932 467 408
os cunhados, amadora - 21 474 4644

ruacaná, loures - 21 983 5287
salero, loures - 21 982 0119

Carregue na imagem e saiba tudo sobre a edição anterior.Carregue na imagem e saiba tudo sobre a edição anterior.
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