
de vinhos, lê revistas especializadas; quem 
sente que, comparativamente aos seus amigos, 
tem uma acuidade física de prova superior e 
quer treinar e formar-se para melhorar a sua 
capacidade de prova. Acima de tudo, quem 
tem vocação de servir, incondicionalmente, 
os outros, transmitindo, de modo sensato, os 
seus conhecimentos específicos. O Profissional 
de Mesa tem que ser um bom GESTOR, um bom 
COMERCIAL, um excelente CONSELHEIRO 
e um melhor ATOR. Apesar do seu trabalho 
específico, deve saber atuar em equipa.

Já ganharam este prémio : Octávio Ferreira 
(Gambrinus, Lisboa) Rodolfo Tristão (Belcanto, 
Lisboa) Ivo Peralta (Epur, Lisboa)

André Figuinha (Feitoria, Altis Belém, Lisboa)
António Lopes (O Paparico, Porto)
Carlos Monteiro (Casa de Chá da Boa Nova, Matosinhos)
Edgar Alendouro (Euskalduna Studio, Porto)
Inácio Loureiro (Fifty Seconds, Lisboa)
Manuel Moreira (Consultor)
Nelson Guerreiro (Alma, Lisboa)
Nelson Marreiros (Ocean, Vila Vita, Lagoa)
Pedro Ferreira (Pedro Lemos, Porto)
Sérgio Marques (Il Gallo d’Oro, Cliff Bay, Funchal)

EM DESTAquE

Escanção do Ano 

“Obviamente que é o Serviço de Sala !” exclama 
Octávio Ferreira, o escanção do Gambrinus e 
prémio W para Escanção do Ano 2016, a propósito 
de um artigo no site espanhol traveler.es. Afirma 
o texto do artigo que  é a experiência de sala que 
fideliza o cliente, levando-o a voltar e a falar bem de 
um determinado restaurante. No serviço de vinhos, 
a restauração começa, lentamente, a entender 
o poder do profissionalismo, do conhecimento 
técnico e da vocação para bem servir o cliente. 
idealmente o serviço de vinhos deve ser feito por 
quem é amante de vinhos; quem é entusiasta; quem 
prova vinhos com regularidade; quem vai a eventos 

Nomeados para Escanção do Ano

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

ajosecoutinho@gmail.com
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PRÉMIOS W2019PRÉMIOS W2019

Ivo Peralta (ePur, lIsboa)
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/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/premiosw2019/
http://www.astronautwines.com/
https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/
http://www.astronautwines.com/

