
AdegA VAdiA, 2705 Almoçageme, Sintra, 218265866

ArribAS SintrA Hotel, 2705 Praia grande, Sintra, 219289050

AzenHAS do MAr, 2605 Azenhas do Mar, Sintra, 219280739

bAíA doS golfinHoS, 2760 Caxias, 214415175

CASA PortugueSA, 2655 ericeira, 261866220

Clube dA PrAiA, 2705 Praia das Maçãs, Sintra, 218070818

MeAting SteAkHouSe, 2600 Cacilhas, 932467408

reStAurAnte dA AdrAgA, 2710 Praia da Adraga, Sintra, 219280028

tik-tAk, 2655 ericeira, 261863246

tulHAS, 2710 Sintra, 219232378

os leitores que, para além de me honrarem com a 
sua preferência em www.w-anibal.com, também 
acompanham o trabalho de selecção de vinhos que 
edito em formato de guia, sabem que, de todas as 
categorias que premiarei, esta é a mais fácil de 
nomear. durante os meses de Abril e Maio, o sul-
africano neil Pendock acompanhou-me num tour 
extenso às regiões vinhateiras e a mais de 2000 
copos codificados, com vinhos que partilhavam entre 
si duas características: o seu preço de prateleira está 
balizado entre 2 e 10 euros e a garrafa encontra-se em 
comercialização na moderna distribuição, pronta para 
entrar num carrinho de compras. Sem concorrência 
no mercado, o guiA PoPulAr de VinHoS é um 
êxito editorial e a explicação que encontro é a 
focalização assumida na selecção de vinhos que 
uma grande maioria dos consumidores pode beber 
diariamente. Ao seleccionar vinhos que se encontram 
nas prateleiras da moderna distribuição, alvos de 
uma aquisição continuada, o seu preço de venda mais 
elevado deve reflectir o nível de vida português. O 
preço máximo de 10 euros possibilita uma escolha 
muito ampla e uma qualidade boa, por vezes muito 
boa. trata-se de um valor que permite ao produtor 
entrar em pormenores de produção, quer na vinha 
como na adega, que podem justificar um mimo na 
qualidade do produto e a consequente fidelização do 
consumidor. 

Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e enólogo 

ajosecoutinho@gmail.com
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gArrAfeirA teixeirA, 8125 Quarteira, 910550101

MACJeteS, 8000 bordeira, faro, 917224392

MAto à ViStA, 8200 Cabanita, Paderne, 289367101

MorgAdo golf & Country Club, 8501 Portimão, 282241540

Pic-nic, 8125 Quarteira, 289301252

roSA brAnCA, 8125 Quarteira, 289314430

Sabores do Campo, 8150 São brás de Alportel, 289849346

Salmora, 8125 Vilamoura, 289315154

Sweet bar, 8150 São brás de Alportel, 916157644

Veneza, 8200 Mem Moniz, Paderne, 289367129

MC lounge at le bonne entente, lévis

trattoria gio, Montréal

Casino de Montréal

delta by Marriot, Québec

Hilton, Québec

la Maison de débauche, trois-rivières

Marriot downtown, Québec

ophelia, Québec

Petits Creux & grands Crus, Québec

tapas & liège, Québec

Les AstronAutes ont bien Atteri Au 
Québec sur:

AStronAutAS nA CoStA de liSboA 

 AStronAutAS no AlgArVe

Melhor Produtor (Vinhos 
Tranquilos Diários) em 2018

PRÉMIOS W 2018
J. Portugal ramos Duorum Falua - Vencedor na categoria de Melhor 
Produtor do Ano (Vinhos tranquilos Diários) Prémios W 2017

Nomeados para Melhor Produtor  
(Vinhos Tranquilos Diários) em 2018
 
Adega Cooperativa de Borba
Aveleda
Bacalhôa Aliança
Casa Agrícola Alexandre Relvas
Casa Ermelinda Freitas
Casa Santos Lima Quinta Porrais
Coop. Agrícola de Santo Isidro de Pegões
J. Portugal Ramos Duorum Falua
Parras Wines (Quinta do Gradil Herdade Candeeira Goanvi)

Sogrape Vinhos

A justificação da fasquia baixa dos 2 euros prende-
se, justamente, com a dignificação do vinho 
como produto de qualidade e do produtor como 
empresário. Se pensarmos que são necessários 
mais de um quilo de uvas (sãs!) por cada garrafa; 
que é preciso vinificar essas uvas, estabilizar e 
conservar o vinho novo, filtrá-lo e engarrafá-lo, 
pagar a garrafa, a rolha, a cápsula, os rótulos e a 
caixa, a paletização, a distribuição, a comunicação 
e (algo que temos todos que valorizar) o lucro 
do produtor, o consumidor não tem a qualidade 
mínima do produto garantida abaixo de 2 euros. 
Ajude a dignificar o vinho e a produção nacional: 
não compre vinho engarrafado e certificado 
(regional (ig) ou doC (do)) abaixo de 2 euros a 
garrafa.
fica a proposta para a leitura e utilização frequente 
do guiA PoPulAr de VinHoS 2019, nas bancas a 
15 de Setembro.

Patrocinador Prémios W

http://w-anibal.com/astronauta/
http://w-anibal.com/astronauta/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/
http://www.jportugalramos.com/
http://w-anibal.com/premios-w-2018/
http://w-anibal.com/astronauta/
http://www.parras.wine/

