
Retinto, 8125-448 Quarteira

AQuARelle, 8135-033 Almancil

CApisCe, 8135-033 Almancil

Don Alfonso, 8125-449 Vilamoura

BoneCA, 8400-531 Carvoeiro

o pátio, 6120-313 Carvoeiro

opoRto wine BAR, 8125-300 Quarteira

oliVAlmAR, 8365 Armação de pêra

Hotel AQuAsHow, 8125-303 Quarteira

susHi D’ARt, 8800-399 tavira

um Campeonato mundial de Vinhos. Ao contrário da 
nosso campeão Nelson Évora, que teve que conseguir 
mínimos para chegar à luta final com os outros 
atletas, também eles eleitos pelos seus resultados 
superiores aos concorrentes, qualquer produtor vê as 
portas de todos os grandes concursos internacionais 
totalmente abertas após o pagamento da inscrição 
dos seus vinhos. não havendo assim uma etapa 
de pré-seleção entre todos os vinhos produzidos 
num determinado período, não são os melhores 
que chegam à competição; por vezes ocorre o 
inverso. nenhum concurso consegue uma presença 
de amostras que se avizinhe ao número de vinhos 
existentes em todo o mundo. sem querer retirar o 
mínimo de honra, mérito e glória a todos os vinhos 
medalhados nos grandes concursos internacionais, 
convém que a forma de comunicação usada pelos 
jornalistas seja contida e bem justificada e que os 
consumidores entendam as medalhas como mais 
um sinal qualitativo que possa gerar curiosidade, a 
compra e a sua própria avaliação. 

Galeria  2805 Cova da piedade                 212596585

Gilson  2870 montijo                        212312625

Girassol 2870 montijo          212891820

lisboa à Vista (CaCilheiro) 2840 seixal  935805050

Marradas 2870 montijo           210164151

MeatinG steakhouse 2800-269 Cacilhas 932467408

Moinho alentejano 2805 Cova da piedade 212580088

Mundet FaCtory 22840 seixal         212425840

Museu do ChoCo 2900 setúbal      937360061

o arrastão 2890 Alcochete            212342151

o CaMões  2825 fonte da telha            212963865

o Cristino 2845 Amora                212221185

o Fondue  2830 Barreiro             212156081

o MerCado 2825 Costa da Caparica           218235099

o MiGuel  2900 setúbal                         265573332

o noVo 10 2900 setúbal .       265573439

o Velho e o Mar 2970 sesimbra          210879995

o ViCtor 2870 montijo               212321388

os 3 reis 2800 Charneca de Caparica                  212960738

ostradoMus 2900 setúbal               962291633

Padaria 2970 sesimbra                        212280381

Pé de salsa 2890 Alcochete              218036831

Peixe & Cia. 2900 setúbal           265230427

Poço das Fontaínhas 2970 setúbal                 265534807

PortoFino 2970 sesimbra                              919480282

raMbóia 2825 Costa da Caparica         923277265

restaurante do rio 2900 setúbal          265536248

ribaMar 2970 sesimbra          212234853

rossio 2890 Alcochete           212342666

solar beirão 2800 Cacilhas           212766019

terCeira Geração 2950 palmela                212350152

Vinhos & PetisCos 2825 Costa da Caparica 914519318

ViraPrato 2890 Alcochete          917106988
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490 taberna stb 2900 setúbal                       265109960

alCanena 2950 Quinta do Anjo           212870150

alFoz  2890 Alcochete                 212340668

aMarra ó tejo 2800 Almada            212730621

atira-te ao rio! 2800 Almada                    212751380

bobo da Corte 2950 palmela          935205936

CaFé FiliPe 2970 sesimbra                          212231653

Casa das tortas  2925 V. nog. de Azeitão  969146996

Casa do Castelo  2950 palmela            212333146

Casa do Mar 2900 setúbal                            265409477

Casa Mateus 2970 sesimbra                            918790697

de Pedra e sal  2900-214 setúbal           265418353

doCa real 2810 Almada                             218026779

don Peixe 2890-022 Alcochete          212340896

dona isilda 2950 palmela            212333255

entre Vinhos 2870 montijo             912116422

esPaço setúbal 2900 setúbal         265400322

TOP 50 Grande LiSbOa (MarGeM SUL)

por Aníbal José Coutinho, aka, w - Crítico de Vinhos e enólogo 

ajosecoutinho@gmail.com
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Melhor Serviço de Vinho
em restaurante de rua
Parte 8 – Grande lisboa (MarGeM sul) 

Agora que começa a época dos grandes concursos 
internacionais de vinho, devo voltar a enquadrar a relação 
entre estes certames competitivos, as respectivas 
medalhas e o impacto nos media e no consumidor 
final. Uma medalha atribuída a um vinho é sempre um 
estímulo para o produtor e motivo de curiosidade e 
destaque para os media e para os consumidores. Aos 
meus companheiros de escrita, sobretudo aos mais 
distanciados das dinâmicas comerciais que alimentam 
qualquer competição, convém partilhar que não existe 

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

astronautas na Costa de lisboa 

astronautas no alGarVe

Bistro B in Quebec city

Casa minhota in montreal

golf Club memphremagog in magog 

golf Club le mirage in terrebonne

mC lounge at le Bonne entente, lévis

Bistro Chez fabien in terrebonne

Boca iberica in montreal

Hilton, Québec

la maison de Débauche, trois-Rivières

ophelia, Québec

les astronautes ont bien atteri au 
QuébeC sur:
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Convento de nossa senhora da Arrábida - António sacchetti

http://w-anibal.com/wspots2019/
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/newsletters/
https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/
http://w-anibal.com/astronauta/
http://w-anibal.com/astronauta/
http://cooppegoes.pt/pt/
http://www.catador.cl/

