
Caros Produtores, Enólogos e Distribuidores,
Tenciono lançar a nova edição 2021 do Guia Copo & 
Alma – xxx melhores vinhos portugueses no próximo
período natalício. Trata-se de um projecto editorial 
que se iniciou em 2004, no seio da revista Evasões, e
que na edição de 2005 foi acolhido pelos jornais 
diários Diário de Notícias e Jornal de Notícias. A 
partir da edição de 2010, o guia saltou para o meu 
site www.w-anibal.com, sendo o primeiro guia 
electrónico de vinhos no país e, talvez, no mundo. É 
nesta plataforma que darei a conhecer os melhores 
vinhos portugueses que provarei em Outubro 
deste ano e que recomendo para o Natal e para o 
próximo ano. A seleção, em prova cega certificada, 
dos melhores vinhos de todas as regiões ocorrerá na 
sala do Laboratório de Análise Sensorial da CVR da 
Península de Setúbal, em Palmela, com a preciosa 
assistência, acolhimento e certificação dos técnicos 
desta Comissão Vitivinícola, a quem agradeço. A 
adesão massiva de todos os produtores será um 
factor de êxito essencial para a representatividade 
desta seleção. Informo toda a fileira que é com base 
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nesta grande prova cega (e noutra que faço em 
Maio) que recolho a maior parte da informação 
que uso na elaboração de conteúdos para todos 
os meios escritos, radiofónicos e televisivos com 
os quais colaboro e nas parcerias que tenho nos 
ramos da Hotelaria, Restauração e Moderna 
Distribuição.
Obrigado pelo apoio que sempre me manifestaram.

NOvO prazO para ENvIO DE aMOSTraS 
9 DE OUTUBrO para: 

GUIA COPO & ALMA DE MELHORES VINHOS 2021
a/c Engº Aníbal Coutinho

Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal
Rua Padre Manuel Caetano, nº26. 

2950-253 Palmela

Esta publicação, como vem sendo habitual  
há mais de uma década, será editada na noite  

do dia 24 de Dezembro de 2020.  
 

Estará on-line para consulta em  
w-anibal.com, durante todo o Ano de 2021,  

até nova edição. 
 

Encontra-se aberto a páginas 
de publicidade para toda a fileira do vinho  

que queira participar e dar o seu apoio.
 

Para mais informações contactar:
geral@aquiabeira.net

Casaleiro’s AlvercA- 968 458 883
Churrasqueira s r QtA. InfAntAdo, loures - 219 824 805
150 Gramas vIlA frAncA de XIrA - 263 095 304
meatinG steak house cAcIlhAs- 932 467 408
Churrasqueira D. PeDro odIvelAs - 219 342 833
alentejo.Come AmAdorA - 214 942 899
Galeria covA dA PIedAde - 212 596 585
Ferro Velho cruz de PAu, AmorA - 212 240 299
BoteDouro sesImbrA - 912 060 338
Casa Velha bArreIro - 212 070 186

www.astronautwines.com

REstauRantEs na GRanDE LIsBOa,
COm Os vInhOs astROnauta

www.quintadovallado.com
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https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/guias/
http://w-anibal.com/newsletters/
https://www.quintadovallado.com/pt/
https://www.presenca.pt/livro/guia-popular-de-vinhos-2021

