
AdegA VAdiA, 2705 Almoçageme, Sintra, 218265866

ArribAS SintrA Hotel, 2705 Praia grande, Sintra, 219289050

AzenHAS do MAr, 2605 Azenhas do Mar, Sintra, 219280739

bAíA doS golfinHoS, 2760 Caxias, 214415175

CASA PortugueSA, 2655 ericeira, 261866220

Clube dA PrAiA, 2705 Praia das Maçãs, Sintra, 218070818

MeAting SteAkHouSe, 2600 Cacilhas, 932467408

reStAurAnte dA AdrAgA, 2710 Praia da Adraga, Sintra, 219280028

tik-tAk, 2655 ericeira, 261863246

tulHAS, 2710 Sintra, 219232378

este prémio W pretende destacar um avanço 
tecnológico com implicações práticas e de 
fácil generalização ao trabalho anual da fileira 
vitivinícola. A tarefa não é fácil visto tratar-se de 
uma ciência madura e com excelentes empresas 
de ciência de base e aplicada a trabalhar muito 
estreitamente com os seus representantes (e 
estes com os produtores e enólogos). também 
as universidades estão a caminhar para o 
desenvolvimento de investigação patenteável com 
maior sentido utilitário. A tecnologia científica gera 
maior empregabilidade em vários cursos técnicos, 
com destaque para a engenharia Alimentar, a 
bioquímica e a enologia.

Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e enólogo 

ajosecoutinho@gmail.com
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líquidos

gArrAfeirA teixeirA, 8125 Quarteira, 910550101

MACJeteS, 8000 bordeira, faro, 917224392

MAto à ViStA, 8200 Cabanita, Paderne, 289367101

MorgAdo golf & Country Club, 8501 Portimão, 282241540

Pic-nic, 8125 Quarteira, 289301252

roSA brAnCA, 8125 Quarteira, 289314430

Sabores do Campo, 8150 São brás de Alportel, 289849346

Salmora, 8125 Vilamoura, 289315154

Sweet bar, 8150 São brás de Alportel, 916157644

Veneza, 8200 Mem Moniz, Paderne, 289367129

 AStronAutAS nA CoStA de liSboA 

 AStronAutAS no AlgArVe

Tecnologia do Ano 

PRÉMIOS W 2018

Tecnologias do Ano Nomeadas

- Aplicação de glutationa reduzida na prevenção 
de oxidação de vinhos e mostos
- Bactérias láticas citrato negativas para 
fermentação malolática
- Estabilização de vinhos com poliaspartato de 
potássio, evitando o consumo de frio
- Evolução em rolhas com fibras vegetais e 
microgranulado de cortiça para espumantes
- Nanofiltração
- Recuperadores de Calda
- Redução de metais pesados por resinas 
absorventes PVP/PVI
- Sensores optoelectrónicos para enologia de 
precisão em cubas e barricas
- Teste Typebrett para isolamento das estirpes de 
leveduras Brett resiatentes ao SO2
- Viti-Tunel para controlo de doenças, pulverização 
controlada e anti-geada

Já nas Livrarias

Aplicação de caulino para proteção das videiras contra a queima 
da folha - Tecnologia vencedora na categoria de Tecnologia do 
Ano. Prémios W 2017

Patrocinado por:

https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/
http://w-anibal.com/astronauta/
http://w-anibal.com/astronauta/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/
http://www.jportugalramos.com/
http://w-anibal.com/premios-w-2018/
http://w-anibal.com/premios-w-2018/
http://w-anibal.com/astronauta/
https://www.presenca.pt/livro/guia-popular-de-vinhos-2019/
https://www.sograpevinhos.com/

