
NOMEADOS

QUINTA DO NOVAL / 
VINHO DO PORTO
Alcançou um estatuto único ao mate-
rializar Portos Vintage que ajudam 
a contar a história de uma tipologia 
singular. A partir de 2011, ano clássico 
aclamado pela crítica mundial, rompeu 
o paradigma que ainda vai vigorando 
por entre as principais insígnias de 
Vinho do Porto, que estipula uma 
média de três declarações do melhor 
Vintage por década. De então para cá, 
todos os anos tem lançado o Quinta 
do Noval Porto Vintage e o Quinta 
do Noval Nacional Porto Vintage já 
conheceu cinco edições.
—

SANDEMAN / VINHO DO 
PORTO
Enquanto marca dispensa apresenta-
ções. Pioneira em  estratégias de mar-
keting, além de um historial ainda mais 
antigo, todos na Península Ibérica 
reconhecem a Sandeman e a figura 
“The Don”, o que representa nos uni-
versos do Porto e do Sherry. A par dos 
Vintage, a Sandeman está a relan-
çar-se a sério nos tawnies e o 50 Anos 
é um hino às virtudes do envelheci-
mento em casco. Se a isso juntarmos 
a força do enoturismo e o potencial 
de crescimento, facilmente perce-
bemos que tem muito por acrescentar 
à Sogrape.
—

VENÂNCIO DA COSTA 
LIMA / SETÚBAL
Todos estamos bem cientes da enorme 
qualidade do Moscatel de Setúbal e 
quando instados a sugerir grandes 
vinhos acabamos quase sempre num 
escasso circuito de casas. Por mérito 
do trabalho, a quarta geração desta 
empresa familiar está a fazer jus ao 
historial da Venâncio da Costa Lima, 
que remonta aos inícios do século XX. 
Para lá dos vinhos tranquilos, esteja 
particularmente atento às virtudes 
dos moscatéis fortificados que têm 
apresentado.

CATEGORIA PATROCINADA POR

John Blandy chegou à Madeira em 1808 e, três anos mais tarde, fundou a Blandy´s com os irmãos 
Thomas e George. Expedia e comercializava vinho, tendo igualmente tido a visão de adquirir 
pequenas propriedades. O atual Blandy´s Wine Lodge, localizado num bonito edifício no centro 
do Funchal, resulta de uma aquisição concretizada em 1824. Porém, foi já em 1925 que a Blandy´s 
passou a integrar a Madeira Wine Association, a agora Madeira Wine Company (MWC), que 
também integra insígnias como Cossart Gordon, Leacock´s e Miles.

A história da empresa tem conhecido muitos capítulos felizes, mas igualmente estremeceu. 
Quando isso sucedeu, em 1989 foi estabelecida uma parceria e um acordo de cavalheiros com a 
família Symington, que continua a gerar várias sinergias. Hoje, a operação corre bem e a Blandy´s 
afirma-se como a marca de maior reconhecimento na esfera da MWC e, simultaneamente, das mais 
proeminentes no cenário sempre muito particular do Vinho Madeira.

Francisco Albuquerque, enólogo e master blender, tem sido fundamental no assegurar da consis-
tência dos vinhos Madeira da Blandy´s. A mestria do blend e a gestão de stocks de vinhos antigos 
são papéis que sabe desempenhar como poucos, o que em muito facilita o restante trabalho de 
comercialização. Se os Cossart Gordon são vinhos mais tensos e a privilegiar a acidez, se os Miles 
mostram um perfil de maior facilidade e atração de novos públicos, os vinhos Blandy´s distinguem-se 
pelo notável equilíbrio entre acidez e açúcar, privilegiando a elegância de todos os componentes e 
sabendo equilibrar os acrescentos gerados pelos estágios longos nas edições especiais.

Acresce a tudo isto um certo pioneirismo. Em 2000, lançou no mercado o primeiro Vinho 
Madeira Colheita, o Blandy´s Malmsey Harvest 1994. O lançamento de edições muito limitadas, nal-
guns casos até raras, tem aliás contribuído para um posicionamento mais elevado de todo o Vinho 
Madeira, com a consequente valorização de preços. A Blandy´s tem sabido fazê-lo, aportando valor 
ao fortificado tal como acontece com o trabalho promovido por outros operadores. Ciente do patri-
mónio de vinhos que possui, no segundo semestre de cada ano tem igualmente sido protagonista de 
novos lançamentos no mercado, os mais recentes dos quais merecem apreciações elevadas. Falamos 
dos Single Harvest Blandy´s Sercial 2009, Blandy´s Verdelho 2009, Blandy´s Bual 2008 e Blandy´s 
Malmsey 2007 e dos Frasqueira Blandy’s Terrantez 1978 e Blandy’s Bual 1972.

No enoturismo, a Blandy´s tem dado ainda um contributo de peso para a indústria do Vinho 
Madeira. O Wine Lodge, onde repousam e envelhecem mais de 650 cascos, é local de romaria obri-
gatória para quem está de visita ao Funchal. As visitas guiadas são um sucesso, as salas de prova 
estão com constante movimento, o wine bar e o restaurante têm muita pinta. O museu preserva 
verdadeiros tesouros, como cartas de Winston Churchill, moedas do banco Blandy´s e o mais antigo 
lagar de madeira da ilha, datado do século XVII. Há ainda murais do conceituado artista alemão 
Max Römer. Na sala Vintage estão resguardados os Frasqueira mais entusiasmantes, incluindo o 
soberbo Blandy´s Bual 1920. Mais recentes, os quatro apartamentos de férias localizados por cima 
do Lodge combinam bom gosto e conforto com uma vista única sobre o jardim municipal da capital 
madeirense.

Michael Blandy, chairman desde 2001, Chris Blandy, o CEO desde 2011, membros da sexta e 
sétima gerações, estão a saber robustecer a Blandy´s para o futuro. E no historial podem acrescentar 
este prémio, o da Blandy´s como “Produtor de Vinhos Fortificados do Ano 2022”.

Blandy´s

PRODUTOR DE VINHOS FORTIFICADOS DO ANO

MADEIRA

MELHORES DO ANO 2022

Francisco Albuquerque e Chris Blandy
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