
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, 219232378As 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 enólogo, jornalista, 

autor, provador, formador, comprador, escanção 

(amador) e como blogger. tento 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 

Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 
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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
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Nomeados para Melhor Blog  
de Vinho do Ano em 2018
 
comerbeberlazer.blogspot.pt
contrarotulo.blogspot.pt
desarrolhar.blogspot.com
enofilomilitante.blogspot.com
joli.pt
mesamarcada.blogs.sapo.pt
no_meu_palato.blogs.sapo.pt
osvinhos.blogspot.com
ovinhoemfolha.blogspot.pt
vinhoportovintage.blogspot.pt

de expressão. Mas nos prémios W que atribuo 

há mais de uma década, 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.

pingasnocopo.blogspot.pt - Vencedor na categoria de Melhor Blog 
de Vinho do Ano. Prémios W 2017
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