
Aos meus companheiros de escrita, sobretudo aos mais 
distanciados das dinâmicas comerciais que alimentam 
qualquer competição, convém partilhar que não existe 
um Campeonato Mundial de Vinhos. Ao contrário 
da nossa seleção de futebol, campeã da Liga das 
Nações, que antes da glória teve que superar todas 
as eliminatórias para chegar à luta final com as outras 
equipas nacionais, qualquer produtor vê as portas 
de todos os grandes concursos mundiais de vinhos 
totalmente abertas após o pagamento da inscrição 
dos seus vinhos. Não havendo assim uma etapa de 
pré-seleção entre todos os vinhos produzidos num 
determinado período, não são os melhores que chegam 
à competição, mas apenas aqueles que se inscrevem. 
Nenhum concurso consegue uma presença de amostras 
que se avizinhe ao número de vinhos existentes em 
todo o mundo. Sem querer retirar o mínimo de honra, 
mérito e glória a todos os vinhos medalhados nos 
grandes concursos internacionais, convém que a forma 
de comunicação usada pelos jornalistas seja contida e 
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Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 

Vinho Licoroso do Ano  
(para consumo diário)

Adega de Palmela, Moscatel de Setúbal, 2018  
Doc Setúbal. Adega cooperativa de Palmela
Alambre, Moscatel Roxo, 5 Anos  
Doc Setúbal. José Maria da Fonseca Vinhos
Bacalhôa, Moscatel de Setúbal, NV  
Doc Setúbal. Bacalhôa Vinhos de Portugal
Barros, Singular Reserve Ruby  
Doc Porto. Sogevinus Fine Wines
Contemporal, 10 Anos  
Doc Porto. continente Quinta and Vineyard Bottlers
Dorrão, 10 Anos  
Doc Porto. Martha’s Wines & Spirits
Fernão de Magalhães, 10 Anos   
Doc Porto. Adega cooperativa de Sabrosa
Messias, 10 Anos 
Doc Porto. Soc. Agrícola e comercial dos Vinhos Messias
Piano, 10 Anos  
Doc Porto. carlos Alonso
Ramos Pinto, Collector, Reserva Ruby  
Doc Porto. Adriano Ramos Pinto

Nomeados

Seja Sponsor. Patrocine os Prémios W 2021
Informações: geral@aquiabeira.net

bem justificada e que os consumidores entendam 
as medalhas como mais um sinal qualitativo que 
possa gerar curiosidade na compra com vista à sua 
própria avaliação. Celebro esta reflexão com alguns 
dos melhores vinhos licorosos do mundo, ao alcance 
de qualquer bolsa, ideais para brindar a todos os 
campeões Portugueses (que neste ano especial são 
os milhares de servidores da nossa comunidade), no 
final de uma mesa de bons amigos (nunca proponha 
vinhos doces no início de qualquer refeição por 
serem muito calóricos).

PRÉMIOS     2021
Cockburn’s, Late Bottled Vintage, DOC Porto, 2014, Symington 
Family Estates. Vinho Fortificado do Ano (consumo diário). 
Vencedor de Categoria em 2020.
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www.astronautwines.com

ReStauRanteS com vInhoS aStRonauta

algaRve
AquArelle, AlmAncil - 289 397 973

BonecA, cArvoeiro - 282 358 391
cArlos, ArmAção de PÊrA - 282 316 966

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, s. Brás de AlPortel - 289 849 346
teixeirA Wine BAr, quArteirA - 910 550 101
venezA, mem moniz, PAderne - 289 367 129
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