
enófilo com muitas viagens aos países vinhateiros e às 
nossas regiões e produtores, com presença assídua 
nas principais feiras, com sucesso na dinamização de 
uma tertúlia interessada, coesa e participativa nos 
vários eventos vínicos (jantares, conversas, provas 
cegas, provas comentadas) que a sua loja promove – 
esse é o factor-chave de sucesso e de diferenciação; 
essas são as lojas onde me sinto abençoado. O factor 
tinha que ser humano, ou não fosse o vinho a mais 
humana das bebidas. Para além das Garrafeiras 
nomeadas, vale a pena recordar aquelas que já são 
detentoras do prémio W, merecendo plenamente 
a sua visita: Garrafeira Nacional (Lisboa), Estado 
Líquido (Caldas da Rainha), Garrafeira 5 Estrelas 
(Aveiro), Garrafeira Tio Pepe (Porto), Garrafeira de 
Campo de Ourique (Lisboa) e Garrafeira Restaurante 
Veneza (Paderne).

A Garrafeira de Fátima               2495 Fátima, 249539260         

Cave Lusa                                        3500 Viseu, 232471535                                  

Garage Wines                       4450 Matosinhos, 220982360

Garrafeira A Botelha            6355 V. Formoso, 271513063

Garrafeira Dom Vinho             3030 Coimbra, 239406050

Garrafeira Tody                           2900 Setúbal, 265536252

Garrafeira Wine O’Clock    4450 Matosinhos, 223192384

Garrafeira(s) Estado d’Alma       1250 Lisboa, 214105162

Garrafeira(s) Napoleão               1100 Lisboa, 218861108

Wines by Heart                             1250 Lisboa, 213540772

EM DEstaquE

Garrafeira (Loja de Vinhos) do 
Ano

Em Portugal não existem cadeias de retalho 
especializado em vinhos, como acontece no Reino 
Unido ou em França (apenas as algarvias Garrafeiras 
Soares e Apolónia, as lisboetas Napoleão, Nacional 
e Estado d’Alma, as garrafeiras do Club del Gourmet 
do El Corte Inglés e as Cave do Continente). Cada 
cidade tem as suas garrafeiras de bairro, muitas delas 
com actividades regulares de prova de novidades, 
jantares vínicos, cursos de iniciação à prova de vinhos 
e um atendimento esclarecido. O vinho é um produto 
multifuncional, enraizado na nossa dieta mediterrânica 
e na cultura gastronómica; talvez por fazer parte de um 
cabaz de compras mais amplo estas lojas especializadas 
perderam o cliente do vinho diário que, normalmente, 
compra o vinho de consumo regular na Moderna 
Distribuição, ou seja, nos hipers e supers. 
Aquilo que posso testemunhar é que as garrafeiras 
ganhadoras têm um entusiasta do vinho como gestor, um 
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Vencedor de categoria. Prémios W 2018

AquArelle........................................................8135-033 ALMANCIL

BonecA BAr.................................................8400-531 CARVOEIRO

cApisce................................................................8135-033 ALMANCIL

o riBeiro.............................................................8135-136 ALMANCIL

retinto............................................................8125-448 VILAMOURA

sABores do cAmpo...........8150-054 S. BRáS DE ALPORTEL

sushi d’Art............................................................8800-399 TAVIRA

the lAke resort........................................8126-910 VILAMOURA

VenezA.................................................................8200-488 PADERNE

VilAlArA............................................................8400-450 PORChES

astronautas no aLGarVE

ÁguA e sAl ................................... 2705-098 AzENhAS DO MAR

ArriBAs sintrA hotel ............................. 2705-329 COLARES

AzenhAs do mAr ...................... 2705-104 AzENhAS DO MAR

cerVejAriA 7 jAnelAs .............................. 2655 255 ERICEIRA 

restAurAnte dA AdrAgA ........... 2710 PRAIA DA ADRAGA

tAVernA de rAnA .......... 2785-337 S. DOMINGOS DE RANA

tAVernA do rogério ...................... 2785-596 CARCAVELOS

tAVernA d’s pereirA ........................ 2775-613 CARCAVELOS

tik - tAk .............................................................. 2655-255 ERICEIRA

tulhAs ............................................................................... 2710 SINTRA

astronautas (GranDE LIsBoa)

http://w-anibal.com/premiosw2019/
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://www.astronautwines.com/
http://cooppegoes.pt/
http://www.astronautwines.com/

