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 PRÉMIOS W’16

uCave Lusa 3500 Viseu

uGarrafeira Dom Júlio 7300 Portalegre

uGarrafeira Estado d’Alma 1300 Lisboa

uGarrafeira Estado Líquido 2500 Caldas da Rainha

uGarrafeira Nacional 1100 Lisboa

uGarrafeira Tio Pepe 4100 Porto

Nomeados Prémios W’16                              
Garrafeira (Loja de Vinhos) do AnoCategoria de Garrafeira (Loja de Vinhos) do Ano

Sponsored by

uGarrafeira 5 Estrelas 3800 Aveiro

ACIDEZ - Tal como todas as plantas, 
as uvas têm teores  elevados de ácidos 
orgânicos que vão diminuindo à  
medida que aumenta a sua  maturação. 
Os ácidos orgânicos mais importantes 
são o ácido tartárico, o ácido  málico 
e o ácido cítrico. Característica 
essencial dos  vinhos, que contribui  
decisivamente para o seu sabor, 
frescura e capacidade de conservação. 
O seu teor total varia entre 4 e 9 g/l 
expresso em ácido tartárico.

AbC Do ViNho E DA ViNhA

VENCEDoR DA CATEGoRiA Nos PRémios W’15  

uGarrafeira 5 Estrelas, Aveiro

uGarrafeira de Celas 3000 Coimbra

uGarrafeira Veneza 8200 Paderne

Em Portugal não existem cadeias de retalho especializado 
em vinhos, como acontece no Reino Unido ou em França 
(apenas as algarvias Garrafeiras Soares, as lisboetas 
Napoleão, Nacional e Estado d’Alma, as garrafeiras do Club 
del Gourmet do El Corte Inglés e a Cave do Continente). 
Cada cidade tem as suas garrafeiras de bairro, muitas 
delas com actividades regulares de prova de novidades, 
jantares vínicos, cursos de iniciação à prova de vinhos 
e um atendimento esclarecido. O vinho é um produto 
multifuncional, enraizado na nossa dieta mediterrânica e na 
cultura gastronómica; talvez por fazer parte de um cabaz de 
compras mais amplo estas lojas especializadas perderam o 
cliente do vinho diário que, normalmente, compra o vinho 
de consumo regular na Moderna Distribuição, ou seja, nos 
hipers e supers.
 
Aquilo que posso testemunhar é que as garrafeiras 
ganhadoras têm um entusiasta do vinho como gestor, 
um enófilo com muitas viagens aos países vinhateiros 
e às nossas regiões e produtores, com presença assídua 
nas principais feiras, com sucesso na dinamização de 
uma tertúlia interessada, coesa e participativa nos vários 

eventos vínicos (jantares, conversas, provas cegas, provas 
comentadas) que a sua loja promove – esse é o factor-
chave de sucesso e de diferenciação; essas são as lojas 
onde me sinto abençoado. O factor tinha que ser humano, 
ou não fosse o vinho a mais humana das bebidas. 
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ENCoNTRo Com o ViNho 
E sAboREs bAiRRADA

http://www.garrafeiralmada.com/index.php
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/media/pdf/PremiosW2016/
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https://garrafeiratiopepe.pt/
http://cooppegoes.pt/2016/07/15/o-melhor-moscatel-do-mundo/
http://w-anibal.com/media/pdf/PremiosW2016/
http://www.ivin.pt/
http://garrafeira5estrelas.com/
http://w-anibal.com/glossario/index/g
http://w-anibal.com/glossario/index/a
http://www.garrafeiradecelas.pt/
https://www.garrafeiraveneza.com/pt/
http://www.ruralbeja.pt/
http://garrafeira5estrelas.com/
http://www.rotadabairrada.pt/agenda/show_bairrada-convida-para-encontro-com-o-vinho-e-sabores-de-30-de-setembro-a-02-de_pt_862/

