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Carregue na imagem e saiba tudo sobre a edição anterior.

Blog de Vinho do Ano
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,
entrevinhas.com) nem o meu blog.w-anibal.com mas
fico à espera da sua visita virtual.
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Já se encontra disponível nas
livrarias, o novo Guia Popular de
Vinhos 2023, por Aníbal José
Coutinho, com Neil Pendock. Um
guia de consulta fácil, elaborado
por dois provadores profissionais,
indispensável para uma melhor
escolha em supermercado, dos
melhores vinhos diários (entre 2
e 15€) para diferentes ocasiões.
” Um dos mais bem-sucedidos guias
de vinhos editados em Portugal.
É uma publicação fundamental”
REVISTA DE VINHOS

Nomeados para para Blog
de Vinho do Ano

Restaurantes com vinhos Astronauta

blend-allaboutwine.com
cegosporprovas.pt
drinkedin.blogspot.com
elixirdebaco.blogs.sapo.pt
enofilomilitante.blogspot.com
joaopaulomartinswines.com
joli.pt
kronikasvinikolas.blogspot.com
mariajoaodealmeida.com
olugardebaco.blogspot.com

gRANDE LISBOA
100 Peneiras, Alcochete - 933 055 336
Alentejo.Come, Amadora - 21 494 2899
Arribas Sintra Hotel, Praia Grande, Sintra - 21 928 9050
As Colunas, Amadora - 21 499 0660
Churrasqueira D. Pedro, Ramada, Odivelas - 21 934 2833
Galeria, Cova da Piedade - 21 259 6585
Meating Steak House, Cacilhas - 932 467 408
Os Cunhados, Amadora - 21 474 4644
Ruacaná, Loures - 21 983 5287
Salero, Loures - 21 982 0119

