
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.

aleidovinho.com
comerbeberlazer.blogspot.pt
contrarotulo.blogspot.pt
enofilomilitante.blogspot.com
joli.pt
kronikasvinikolas.blogspot.com
no_meu_palato.blogs.sapo.pt
ovinhoemfolha.blogspot.pt
putobebe.blogspot.com
vinhoportovintage.blogspot.pt

EM DEstaquE

Blog de Vinho do Ano 
As 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 de expressão. 
Mas nos prémios W que atribuo há mais de uma década, 
também me permitirão discriminar positivamente a 
informalidade mais ponderada e justificada. 
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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/
http://cooppegoes.pt/

