
Os prémios W homenageiam as empresas de distribuição 
de vinhos, elo fundamental que liga a produção do vinho 
aos locais de compra e exposição das marcas. Trata-
se de uma atividade com várias dimensões e tipologias: 
algumas distribuidoras integram, parcial ou totalmente, 
produtores de vinho no seu capital social, outras são 
independentes da produção. Também a dimensão da 
equipa de vendas é muito variável, assumindo algumas 
distribuidoras o papel essencialmente logístico. Existem 
distribuidoras nacionais que contam com redes de 
distribuidores regionais para a plenitude da sua cobertura 
nacional. Outras são assumidamente regionais. Enfim, 
são muitas as modalidades empresariais de um elo que 
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Idealdrinks. Distribuidor de Vinhos do Ano.  
Vencedor de Categoria em 2020.

www.astronautwines.com

Restaurantes com vinhos Astronauta

AveiRo & ÁguedA 
Catorze 21, Barrô, Águeda - 961402114

Lourenços, Luso - 231939474
naCionaL, CoimBra - 239829420

Pedro dos Leitões, meaLhada - 231209950
reaL, seixo, mira - 231452548

rest. do CaPador, aguada de Cima, Águeda - 964052970
s. Pedro no in goLd hoteL, Águeda - 234690170
santos,  torre de ViLeLa, CoimBra - 239913561

teLhas e CaneCos, Águeda - 234625011
Vista aLegre, aLBergaria - 234527758

Seja Sponsor. Patrocine os Prémios W 2021
informações: geral@aquiabeira.net

é essencial para o abastecimento dos canais on-trade, 
ou seja, dos negócios tradicionais que incluem o vinho 
no serviço que prestam ao consumidor final - hotelaria, 
restauração, mercearias ou lojas especializadas e 
gourmet.  Neste ano de pandemia que arrasou a boa 
saúde de todos os Hotéis, Restaurantes e Garrafeiras, 
este prémio é também um voto de solidariedade e 
resiliência aos Distribuidores que também padecem 
com a crise. Em anos anteriores, as empresas Sogrape 
Distribuição, Decante, PrimeDrinks, Garrafeira Soares e 
Idealdrinks ganharam o prémio W.
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