
Vai em bom ritmo a confirmação do papel da mulher na 
enologia portuguesa. Estudos científicos demonstram que 
as mulheres têm maior acuidade sensorial que os homens. 
A sua sensibilidade e o seu sentido prático e criativo, numa 
época que ainda sobrecarrega a mulher com a grande fatia 
do horário familiar, são contribuições de valor incalculável 
para o aumento da qualidade do vinho português. As 
novas gerações de enólogas enchem páginas de jornais e 
revistas, tornam a fileira do vinho mais bonita e saudável. 
Os vinhos, por seu lado, alinham-se com o padrão de 
consumo que vê chegar cada vez mais compradoras 
enófilas. Apesar de serem várias as enólogas eleitas para 
a atribuição do Prémio W em edições anteriores, pela 
primeira vez, a nomeação louva exclusivamente o vinho no 
feminino. Parabéns a todas as jovens enólogas nomeadas 
e obrigado pela vossa arte, paixão e técnica.
Nas edições anteriores, os jovens enólogos e enólogas que 
já venceram este prémio W foram: Jorge Serôdio Borges, 

Jovem Enóloga do Ano 

ajosecoutinho@gmail.com

  #46
Novembro 2020

líquidos

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

Nomeadas

Ana Silveira (Casa Ermelinda Freitas)
Ángela Marín (Quinta dos Termos)
Beatriz Cabral de Almeida (Sogrape Vinhos)
Inês Oro Marques (Quinta do Rol)
Joana Lopes (Quinta do Casal Branco)
Joana Maçanita (Maçanita Vinhos)
Lúcia Barbosa (Soalheiro)
Patrícia Peixoto (Casa de Santa Vitória)
Raquel Santos (Casa Cadaval)
Susana Pinho (Caves São Domingos)

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

PRÉMIOS     2020
Marta Lourenço (Murganheira/Raposeira). Prémio W para Jovem 
Enóloga 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

Marta Lourenço (Murganheira/Raposeira). Prémio W para Jovem 
Enóloga do Ano em 2019.

Manuel Soares, Sandra Gonçalves, Nelson Rolo, Martta 
Simões, David Ferreira, Mateus Nicolau de Almeida, 
Vera Moreira, Pedro Pereira Gonçalves, Catarina Vieira, 
Diogo Sepúlveda, Joana Pinhão, Luís Lopes, Marta 
Lourenço, António Maçanita e Diogo Campilho.

https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/
http://www.ermelindafreitas.pt/
http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://www.ermelindafreitas.pt/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/premiosw2020/
https://murganheira.com/
https://cavesdaraposeira.com/
https://www.presenca.pt/livro/guia-popular-de-vinhos-2021
http://w-anibal.com/guias/

