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contribuir para o maior conhecimento e prestígio
dos nossos vinhos. Creio que o pensamento
livre é o guião fundamental de um jornalista
especializado. Apesar da expressão ilimitada no
conteúdo, na forma e na verborreia agressiva,
por vezes chocante e desproporcionada face à
relação quase sempre inexistente entre crítico e
respetivo alvo, defendo, incondicionalmente, o
direito de expressão. Mas nos prémios W que
atribuo há 10 anos, também me permitirão
discriminar positivamente a informalidade mais
ponderada e justificada. Esta semana premeio a
melhor blogosfera portuguesa de vinhos. Entre
os nomeados não se encontram os vencedores
anteriores nem o meu blog.w-anibal.com mas
fico à espera da sua visita.

desde

2010

SPONSORED BY
Garrafeira Guadiana, V. R. de S. António
Garrafeira Teixeira, Quarteira
Martinhal Hotel, Sagres
Memórias, Albufeira
Pic Nic, Quarteira
Piccolino, Armação de Pera
Rosa Branca, Quarteira
Sabores d’Amanda, Vilamoura
Sabores do Campo, S. Brás de Alportel
Salmora, Vilamoura
Sweet Café, São Brás de Alportel
Veneza, Paderne
Vintage Wine Bar, Alvor

Nomeados para Blog de Vinhos do Ano

Blog de Vinho do Ano
As novas gerações estão a esculpir um rosto
diferente do vinho português; há cada vez mais
formação, genialidade, experiência internacional;
a mudança está em marcha, mas o caminho que
trilhamos pode e deve ser questionado, mesmo
que já seja o correcto.
Faço parte desta fileira como jornalista, autor,
provador, enólogo, formador, comprador, escanção
(amador) e, a partir de 2013, como blogger. Tento

clubevinhosportugueses.wordpress.com
comerbeberlazer.blogspot.pt
contrarotulo.blogspot.pt
drinkedin.blogspot.pt
enofilomilitante.blogspot.com
graoduquesambrasense.com
osvinhos.blogspot.com
ovinhoemfolha.blogspot.pt
pingasnocopo.blogspot.pt
vinhoportovintage.blogspot.pt

Les Astronautes ont bien
atteri au Québec sur:
Albacore Québec
Café Massawippi Sherbrooke
Casa Minhota Montréal
Chez Fabien Terrebonne
Club de Golf Le Mirage Terrebonne
Kraken Québec
L’Affaire est Ketchup Québec
L’Entrecôte Saint-Jean Québec
Le Graffiti Québec
Patente et Machin Québec
The Forest & Stream Club Montréal
Tournebroche Québec

