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Clube de Vinhos Portugueses <cluvipor2009@gmail.com>

Enólogo Aníbal Coutinho - Prémios W 2016 - Nomeados

Geral Aqui à Beira <geral@aquiabeira.com> 22 de setembro de 2016 às 18:02
Para: cluvipor2009@gmail.com

 

 

 

PRÉMIOS 2016

 

Inserido na divulgação que, o enólogo e crítico de vinhos, Aníbal Coutinho tem vindo a
desenvolver, há mais de uma década, analisando assim o que de melhor se faz nas
várias áreas do sector vitivinícola nacional, propõe aos leitores da Newsletter
Líquidos W – indexada ao seu Website pessoal, www.w-anibal.com – uma selecção
dos melhores projectos ligados à cultura do vinho de Norte a Sul do País. Desta
resultam os nomeados e consequentemente, em Janeiro do próximo ano, os
vencedores das 31 categorias com a entrega de galardões referentes à 9ª edição
dos Prémios W.

Em anexo poderá ter acesso à nomeação para os Prémios W, em formato print e
web, podendo utilizá-la sempre que o desejar.

https://www.facebook.com/wanibal.coutinho
http://www.w-anibal.com/
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Parabéns, é um dos 10 nomeados na categoria de...

 

BLOG DE VINHO DO ANO

avinharblospot.pt

bebespontocomes.pt

clubevinhosportugueses.wordpress.com

comerbeberlazer.blogspot.pt

contrarotulo.blogspot.pt

enofilomilitante.blogspot.com-

joli.pt

osvinhos.blogspot.com

ovinhoemfolha.blogspot.pt

pingasnocopo.blogspot.pt
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  VEJA TAMBÉM: 

  Newsletter W Líquidos #38  

  Prémios W 2015 – Reveja os Vencedores

 

 

Se este não for o contaco correcto, as nossas desculpas.  
Agradeciamos o reenvio desta nomeação para o destinatário. 
Todo o apoio à divulgação desta premiação será uma mais-valia
e a garantia do sucesso da mesma. 
Na sequência desta nomeação, gostaríamos do seu “feedback”. 
Em caso de erro ou má recepção destas nomeações, contactar:

   

Aqui à Beira – Consultoria & Design

Rua Jorge de Sena, 1 - Escritório7 | 1750-129 LISBOA

Tlf.. (+351) 218 244 821 | Fax. (+351) 219 324 927

Web: www.aquiabeira.com |E.mail: geral@aquiabeira.com

      

4 anexos

http://w-anibal.com/media/pdf/38_liquidosw16.pdf
http://w-anibal.com/media/pdf/NLS-W2015.pdf
tel:%28%2B351%29%20218%20244%20821
tel:%28%2B351%29%20219%20324%20927
http://www.aquiabeira.com/
mailto:geral@aquiabeira.com

