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Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo

TOP 124 Lists

janela que abro sobre os vinhos que obtiveram mais
de 90 pontos. A nota precisa será divulgada com
a publicação do GUIA COPO & ALMA MELHORES
VINHOS 2018, no noite de Natal, em w-anibal.com.
No Guia irão figurar mais de 350 vinhos de qualidade
superior.
Esta lista é o reflexo de uma única apreciação de
todos os vinhos que se candidataram a esta prova,
num determinado momento, de um único provador,
que agradece todo o apoio empenhado do Presidente, da Direcção e da equipa técnica da CVRPS
que organizou, serviu, monitorizou e descodificou
todas as sessões de prova.

Conheça aqui o TOP 124
do novo Guia Copo & Alma

ACERCA DA LISTA

Uma selecção de vinhos pode obedecer a critérios tão
diversos como a focalização nas marcas mais prestigiadas, a representação proporcional dos produtores de um
país ou de uma região, a relação qualidade-preço ou a
melhor roupagem das garrafas. A minha selecção seguiu
a metodologia usada em todos os concursos internacionais homologados pela OIV - Organização Internacional
da Vinha e do Vinho: a prova cega. Usei a classificação
centesimal da OIV, com máximos de 15 pontos para a
avaliação da Visão, 30 pontos para a bondade do Aroma,
44 pontos para as sensações do Gosto e uma apreciação
global do vinho com baliza de 11 pontos.
As sessões de prova dos mais de 750 vinhos representativos da gama alta da produção nacional realizaram-se
em Outubro e Novembro passados, na sala de provas da CVRPS, em Palmela. O TOP 124 é uma primeira

“Na noite de Natal esteja
atento ao lançamento do
novo Guia Copo & Alma
em w-aníbal.com”
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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

