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Parte 8 - Sul InterIor (excluIndo o algarve)
 

nos últimos anos tenho tido o privilégio de partilhar visões 
do futuro português com um dos mais interessantes 
membros da nossa diáspora. directivo de referência no 
mundo francês da moda e luxo, afirma que o futuro trará 
um regresso às raízes e ao cuidado sustentável com os 
nossos alimentos. está a investir num projecto integrado 
de produção e turismo rurais de alta qualidade, no Alentejo 
interior. entramos nas terras onde a gastronomia de aromas 
e sabores intensos se perpetuou até aos nossos dias. Aqui 
se vive a herança do mediterrâneo: o pão, o vinho e o 
azeite. Aqui se trabalham alguns destes produtos de modo 
industrial e intensivo. a presença árabe e romana civilizou 
a cozinha, tornou-a rica de métodos; as gorduras animais e 
vegetais estão na base das frituras e dos refogados: receitas 
como a açorda, as migas de pão, as papas de milho e o 
ensopado de borrego perdem-se no começo dos tempos. 
outros produtos como as ervas aromáticas, as especiarias e 
os frutos secos também subiram o Mediterrâneo. Mais tarde 
o porco encontra o habitat perfeito no montado alentejano, 
tal como a caça patrocinada pela fidalguia. O tomate e o 
pimento chegam com os descobrimentos. O clima quente 
atrai a monarquia e, por arrasto, as ordens religiosas com a 
doçaria conventual. Partilhamos o amor pelo Sul mas falha o 
conforto e os níveis de serviço para atrair, de modo regular 

e aditivo, as elites internacionais e os formadores de 
opinião mais respeitados. Vale a pena reflectir e propor 
um caderno de encargos que possa estar na base de 
uma rede nacional de experiências nacionais únicas e 
de nível internacional, como a coudelaria de alter. a 
restauração ainda está longe dos níveis de qualidade de 
serviço de vinho mas as casas seguintes merecem lugar 
de destaque nesta newsletter.
também devo destacar a atenção crescente das 
entidades oficiais do vinho acerca do big bang chamado 
W universo, que tenho vindo a desenvolver, com o 
apoio e o carinho da família, dos meus colaboradores 
incansáveis, de muitos W amigos e da fileira nacional do 
vinho. W obrigado.
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W - SPOTS 2017
A BOlOTA CASTAnhA - 7350 terrugem, elvas

A CAdeiA QuinhenTiSTA - 7100 estremoz

A CAVAlARiçA - 7780 entradas, castro verde

A eSTAlAgeM - 7340 arronches

A MARiA - 7250 alandroal

AdegA dO iSAíAS - 7100 estremoz

AdegA dOS RAMAlhOS - 7250 alandroal

AdegA RegiOnAl - 7350 elvas

AdegA VelhA - 7240 Mourão

AfOnSO - 7490 Mora

AlenTejAnO - 7830 Serpa

AlOendRO - 7200 reguengos de Monsaraz

ARTe dO VinhO - 7900 vidigueira

Bl lOunge - 7000 Évora

BOTeQuiM dA MOuRARiA - 7000 Évora

CAfé AlenTejO - 7000 Évora

CAnTO dOS SABOReS - 7080 torres novas

CeleiRO dO PinTO - 7170 redondo

CiSCO - 7080 almeirim

d. PedRO V - 7320 castelo de vide

dOM jOAQuiM - 7000 Évora

el ChAli - 7800 Beja

fiAlhO - 7000 Évora

gAdAnhA MeRCeARiA - 7100 estremoz

luAR de jAneiRO - 7000 Évora

MAnuel AzinheiRinhA - 7050 S. do escoural

MeRCeARiA d’AlMeiRiM - 7080 almeirim

O AlPendRe - 7040 arraiolos

O ARAdO - 7050 Montemor-o-novo

O BARRO - 7170 redondo

O BRASileiRO - 7750 Mértola

O ChAnA dO BeRnARdinO - 7170 redondo

O fARnel - 2100 coruche

O gARfO - 7000 Évora

O lAgAR - 7350 elvas

O PelOuRinhO - 7040 arraiolos

PAíS dAS uVAS - 7900 vila de Frades

PiPAROzA - 7000 Évora

POMPíliO - 7350 São vicente, elvas

RegATA - 6050 alpalhão, nisa

SãO ROSAS - 7100 estremoz

SegRedO d’AleCRiM - 7460 Fronteira

SeVeR - 7330 S. Salvador da aramenha, Marvão

SOlAR dO fORCAdO - 7300 Portalegre

TABeRnA Al-AndAluz - 7200 reg. de Monsaraz

TABeRnA dO AlfAiATe - 2070 cartaxo

TASCA dO MOnTinhO - 7480 alcórrego, avis

TASQuinhA dO OliVeiRA - 7000 Évora

TOMBA-lOBOS - 7300 Portalegre

268656118
268323400
286915491
245583537
268431143
268322318
268449490
268623009
266586443
266403166
284544335
266502109
964847016
266771323
266746775
266706296
265805174
939136665
243595063
245901236
266731105
284325279
266703079
268333262
266749114
266857504
243597500
266419024
266083671
266909899
286612660
266722208
243675436
266709256

969282574
266419070
284441023
266709517
268611133
245742162
268333345
245609132
245993318
245330866
965639028
243790005
242412954
266744841
245906111

A Estrela da Mó v. n. de Poiares

A Regional Valonguense, valongo

Cafeína nos Arcos aveiro

Casa da Eira Fundão

Colmeia guarda

Mariscos e Petiscos cab. de tavira

O Açude coimbra

O Farela Penafiel

O Ninho alcácer do Sal

Sabores do Campo S. Brás de alportel

Salmora vilamoura

Taberna A Laranjinha covilhã

Taberna STB Setúbal

LES ASTRONAuTES ONT BiEN 

ATTERi Au QuéBEC SuR:

Cervéjaria Boucherville

Cru St. lambert

DT Sherbrooke

Helena Montréal

La Maison de Débauche trois-rivières

La Societé Bistro au Loews Hotel Vogue Montréal

Le Rouge Gorge Montréal

Petits Creux & Grands Crus Québec

Portus 360 Montréal

Vladimir Poutine Montréal
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