
A juventude portuguesa esteve em destaque durante o 
ano que agora mingua, no desporto, nas ciências, nas 
empresas, na cultura, na generosidade, na saudade de 
quem emigra. Na fileira do vinho continuo a emocionar-
me com a arte e a criatividade das novas gerações de 
enólogos, respeitadores de uma tradição secular que 
souberam recriar, adaptando-a aos novos desafios de 
sustentabilidade e de consumo mais esclarecido.

Com grata dificuldade face ao elevado número de 
candidatos que me surpreendem com os seus vinhos, 
aqui fica a lista de nomeados para o prémio de Jovem 
Enólogo do Ano. São todos vencedores e valores 
seguros que merecem a sua atenção e o agradecimento 
de toda a fileira nacional do vinho.
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Nomeados

António Braga (Sogrape)
Carlos Alves (Sogevinus)
Diogo Lopes (Adega Mãe & outros)
João Nicolau de Almeida (Quinta do Pessegueiro)
Jorge Rosa Santos (Casal Sta Maria & outros)
Luís Leocádio (Titan & outros)
Nuno Duarte (Barbeito)
Nuno Gonzalez (Herdade da Malhadinha, Botão)
Pedro Ribeiro (Rocim)
Tiago Alves de Sousa (Domingos Alves de Sousa)

Seja Sponsor. Patrocine os Prémios W 2020 
Informações: geral@aquiabeira.net  

PRÉMIOS     2020
Diogo Campilho (Quinta da Lagoalva). Prémio W para Jovem 
Enólogo do Ano em 2019.

www.astronautwines.com

ReStauRanteS
com vInhoS aStRonauta

GRanDe LISBoa
Casaleiro’s alverCa- 968 458 883
Churrasqª 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

Á venda 

nas

livrarias

Esta guia, como vem sendo habitual há mais de uma década, será editado 
na noite do dia 24 de Dezembro de 2020 e estará on-line, para consulta, 
durante todo o Ano de 2021, até nova edição. Encontra-se aberto a 
páginas de publicidade a toda a fileira do vinho que queira participar e 
dar o seu apoio. Para mais informações contactar: geral@aquiabeira.net
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