
AquArelle Almancil - 289 397 973

BonecA Carvoeiro - 282 358 391

cAfé BrAsil Portimão - 282 424 286

o riBeiro Almancil - 289 395 697

PortAs de são Pedro Faro - 968 255 106

retinto Vilamoura - 927 601 827

rosA BrAncA Quarteira - 910 550 106

sABores do cAmPo São Brás de Alportel - 289 849 346

teixeirA Wine BAr Quarteira - 910 550 101

VenezA Mem Moniz, Paderne - 289 367 129

Os prémios W homenageiam as empresas de 
distribuição de vinhos, elo fundamental que liga a 
produção do vinho aos locais de compra e exposição 
das marcas. Trata-se de uma atividade com várias 
dimensões e tipologias: algumas distribuidoras 
integram, parcial ou totalmente, produtores de vinho 
no seu capital social, outras são independentes da 
produção. Também a dimensão da equipa de vendas 
é muito variável, assumindo algumas distribuidoras o 
papel essencialmente logístico. Existem distribuidoras 
nacionais que contam com redes de distribuidores 
regionais para a plenitude da sua cobertura nacional. 
Outras são assumidamente regionais. Enfim, são 
muitas as modalidades empresariais de um elo que 
é essencial para o abastecimento dos canais on-
trade, ou seja, dos negócios tradicionais que incluem 
o vinho no serviço que prestam ao consumidor 
final - hotelaria, restauração, mercearias ou lojas 
especializadas e gourmet.  Neste ano de pandemia que 
arrasou a boa saúde de todos os Hotéis, Restaurantes 
e Garrafeiras, este prémio é também um voto de 
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 Garrafeira Soares. Prémio W para Distribuidor de Vinhos do Ano em 2019.
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RestauRantes nO aLGaRVe,
cOm Os VinhOs astROnauta

solidariedade e resiliência aos Distribuidores que 
também padecem com a crise. Em anos anteriores, 
as empresas Sogrape, Decante, PrimeDrinks e 
Garrafeira Soares ganharam o prémio W.

nas 

LiVRaRias

setembRO

2020

seja sponsor. Patrocine os Prémios W 2020 
informações: geral@aquiabeira.net  

https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/
https://www.ravasqueira.com/
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/premiosw2020/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://www.astronautwines.com/
http://cooppegoes.pt/
https://www.garrafeirasoares.pt/pt/

