
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

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 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. Esta semana 
premeio a melhor blogosfera portuguesa de vinhos. 
Entre os nomeados não se encontram os vencedores 
anteriores (copod3.blogspot.com, bebespontocomes.pt, 
avinhar.blogspot.pt, pingasnocopo.blogspot.pt, osvinhos.
blogspot.com, comerbeberlazer.blogspot.com, twawine.
com) nem o meu blog.w-anibal.com mas fico à espera da 
sua visita virtual.

ajosecoutinho@gmail.com
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Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 

Blog de Vinho do Ano

aleidovinho.com

cegosporprovas.pt

contrarotulo.blogspot.pt

enofilomilitante.blogspot.com

entrevinhas.com

joaopaulomartinswines.com

joli.pt

kronikasvinikolas.blogspot.com

mariajoaodealmeida.com

ovinhoemfolha.blogspot.pt

Nomeados

PRÉMIOS     2021
Corktale, Setúbal. Bar de Vinho (Wine Bar) do Ano.  

Vencedor de Categoria em 2020.

www.astronautwines.com

restaurantes com vinhos astronauta

2021

6 MEDALHAS DE OURO, 10 DE PRATA

2021 Á venda 
nas

livrarias
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