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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Pela atribuição à Azores Wine Company do troféu Empresa de Vinhos do 

Ano e do Prémio Melhor Vinho Branco de Portugal  

No passado dia 11 de março, pela primeira vez na história de vinhos dos 

Açores, foram atribuídos dois dos mais importantes prémios da indústria de 

vinhos portuguesa à empresa Azores Wine Company, da ilha do Pico: o 

troféu “Empresa de Vinhos do Ano” e o prémio “Melhor Vinho Branco de 

Portugal”, atribuído ao vinho “Vinha dos Utras 2019”, produzido pela 

mesma empresa. 

As distinções em questão foram atribuídas pela Revista Grandes Escolhas, 

considerada uma referência na área dos vinhos, e que anualmente destaca 

através dos Prémios Grandes Escolhas o trabalho de excelência 

desenvolvido no setor vitivinícola em Portugal, num evento que é o mais 

conceituado e reconhecido entre os profissionais do mundo dos vinhos em 

território nacional. 

A Azores Wine Company foi fundada em abril de 2014 pelo enólogo António 

Maçanita, o viticultor Paulo Machado e o gestor Filipe Rocha, iniciando um 

ambicioso projeto que conta já com a recuperação de cerca de 125 hectares 

de vinha na ilha do Pico, com destaque sobretudo para as castas Verdelho, 

Arinto dos Açores e Terrantez do Pico, estas duas últimas únicas no mundo.  
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Desde o início da sua atividade, a Azores Wine Company tem contribuído 

fortemente para a afirmação da potencialidade e da qualidade da 

viticultura açoriana e da ilha do Pico, em particular. 

Atualmente, exporta mais de 50% da sua produção para cerca de 30 países, 

com vendas muito focadas na alta restauração e garrafeiras da 

especialidade em quase toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, 

Panamá, Japão, Singapura, Hong-Kong e Macau. Cerca de 30% das suas 

vendas são para o mercado de Portugal Continental e as restantes para os 

Açores. 

Destacam-se outros reconhecimentos já alcançados pela empresa como o 

Prémio Terroir pela Revista Paixão Pelo Vinho, o Prémio Revelação pelo 

Guia Boa Cama Boa Mesa, o Prémio Produtor Revelação pela Revista de 

Vinhos ou os Prémios Projeto do Ano e Empreendedores do Ano pela 

Revista 100 Maiores Empresas dos Açores do Jornal Açoriano Oriental. 

Os vinhos da Azores Wine Company são hoje as melhores pontuações de 

vinhos brancos de Portugal em algumas das principais publicações 

internacionais da especialidade, como a Wine Advocate. 

O “Vinha dos Utras 2019”, agora premiado, nasce de uma vinha adquirida 

em 2018 com uma idade média entre 60 a 80 anos, em processo de 

conversão para biológico. Trata-se de uma vinha que está na linha da frente 

do mar, recebendo mais horas de sol do que as restantes, factor que se 

traduz numa maior concentração e maturação e numa presença marítima 

mais intensa. Como resultado de quase cinco mil notas de prova, individuais 
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e coletivas, levadas a cabo pelo painel de provadores da revista Grandes 

Escolhas, este vinho alcançou o reconhecimento do Melhor Vinho Branco 

de Portugal, integrando o Top dos 30 melhores vinhos portugueses de 2021. 

A Azores Wine Company tem desenvolvido um projeto consistente de 

produção de vinhos de qualidade, potenciando o Pico e os Açores como 

Região vitivinícola de excelência. 

Mas o trabalho e o mérito desta empresa devem ser assinalados e 

enaltecidos não só pelos prémios alcançados como também pelos valores 

que através deles se perpetuam. Pela preservação de uma história, que 

continua a ser escrita, de uma ilha com 600 anos de cultivo e produção de 

vinhos, numa Paisagem elevada ao estatuto de Património Mundial da 

Humanidade pela Unesco. Pela homenagem aos homens e mulheres que 

ontem como hoje erguem currais de um imenso chão de pedras e dele 

fazem brotar vinhos raros de qualidade além-fronteiras. Pela afirmação da 

identidade Picarota e Açoreana. 

É também esse o alcance do presente voto e do reconhecimento que, 

através dele, se presta à Azores Wine Company. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores a aprovação de um Voto de Congratulação  à 

Azores Wine Company pela conquista do troféu Empresa de Vinhos do Ano 

e do Prémio Melhor Vinho Branco de Portugal.  
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Do presente voto deve ser dado conhecimento à empresa Azores Wine 

Company, à Comissão Vitivinícola Regional (CVR) e à Associação de 

Municípios da Ilha do Pico (AMIP). 

 

Horta, Sala de Sessões, 31 de maio de 2022 

 

 

Os Deputados, 

 

Marta Matos 

 

 

Mário Tomé 

 

 


