
Divido os vinhos tranquilos - popularmente designados 
por vinhos de mesa - de acordo com a frequência 
de momentos de consumo que o seu preço, reflexo 
(relativamente proporcional) da qualidade e da 
quantidade produzida, permite ao leitor. Na semana 
passada nomeei os melhores produtores de vinhos 
tranquilos desenhados e custeados para um consumo 
regular, potencialmente diário – sempre com moderação: 
dois copos para o homem e um copo para a mulher. 
Todos os anos, durante os meses de Maio e Junho, provo, 
com a metodologia de prova cega, mais de 1500 vinhos 
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Jacinto, Lisboa
Meating Steak House, Cacilhas
Casa Antero, Caldas da Rainha
Galeria, Cova da Piedade
Estrela da Bica, Lisboa
Tempero Gaúcho, Lisboa
Novo Manjar, Amadora
Alentejo.come (ex-Fialho),  
Casal de S. Brás, Amadora
Banu, Algés
Churrasqueira D. Pedro, Odivelas

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

SPONSORED BY

Melhor Produtor de Vinhos Tranquilos 
(vinho de calendário)
Casa da Passarela (O Abrigo da Passarela)
Cortes de Cima
Domingos Alves de Sousa
Herdade da Calada (BCH)
Herdade da Malhadinha Nova
Quinta da Pellada (Álvaro de Castro)
Quinta do Crasto
Quinta do Monte d’Oiro
Quinta do Vallado
Wine & Soul (Pintas, Guru)

que partilham entre si duas características: o seu 
preço de prateleira estar balizado entre 2 e 10 euros 
e se encontrarem em comercialização na moderna 
distribuição, prontos para entrar num carrinho de 
compras; a selecção das melhores classificações 
é editada em livro. A estatística desse escrutínio 
permite-me encontrar uma base mensurável para a 
nomeação dos melhores produtores de vinho diário.
 
Entretanto, já acabei a prova cega certificada de 750 
vinhos que a imensa maioria da produção nacional 
considera como as suas propostas de nível superior: 
os topos de gama. É também com base nos resultados 
(que serão publicados, na noite de Natal, em formato 
electrónico no meu site www.w-anibal.com) que 
justifico as nomeações para Melhor Produtor de 
Vinhos de Calendário, ou seja, néctares que, devido 
à sua exclusividade e preço, merecem a escolha 
do consumidor de forma espaçada no calendário, 
muitas vezes como testemunhas de boas celebrações. 
Na explicação que acompanhará a designação do 
oscarizado entre este naipe de nomeados (venha 
o Diabo e escolha) terei tempo para o tributo à 
selecção. Por agora quero saudar sinceramente 
outros vencedores no campeonato da qualidade a 
quem Portugal vinhateiro muito deve, sobretudo pela 
prestação internacional multi-medalhada que eleva 
bem alto a nossa bandeira. Afinal, acredito firmemente 
que o futuro do vinho nacional está na sua crescente 
notoriedade e procura dos nossos melhores vinhos 
pelos consumidores internacionais e não no mercado 
do vinho barato e a granel.
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