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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 (e viticultura) a sua 
profissão.
A escolha das vencedoras 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 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, Antonina Barbosa, 
Donzília Copeto e Filipa Tomaz da Costa.
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EnólogA Do Ano

Alexandra Mendes (Consultora)

Ana Rosas (Ramos Pinto)

Ana Urbano (Caves Messias)

Ausenda Matos (Quinta do Noval)

Filipa Pato (Filipa Pato)

Joana Roque do Vale (Ségur Estates)

Lisete Lucas (Coop. S. Mamede da Ventosa, Consultora)

Maria Inês Pimentel (Coop. St. Isidro de Pegões)

Maria Serpa Pimentel (Quinta da Pacheca)

Sónia Martins (Lusovini)

Enólogas Nomeadas

Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 
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