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O Prémio Jovem Enólogo é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Enologia,
que pretende incentivar a elaboração e promover a divulgação de trabalhos nas áreas de
Enologia e Viticultura, que primem pelo rigor técnico-científico, inovação e aplicabilidade
prática.

O painel de avaliadores da edição de 2011 foi constituído pela Professora Helena
Mira (ESAS-IPS), pelo Engenheiro Óscar Gato (Adega Coop. Borba) e pelo Conselho
Coordenador das Actividades Profissionais da APE, representado pelo Engenheiro A.S.
Curvelo-Garcia. Os trabalhos premiados foram os seguintes:

PRÉMIO JOVEM ENÓLOGO 2011 - ENOLOGIA

P i d lá i d f i iPesquisa de compostos voláteis de enxofre varietais
em vinhos brancos elementares de castas portuguesas

David Manuel Lopes Ferreira (ISA-UTL/FC-UP)

PRÉMIO JOVEM ENÓLOGO 2011 - VITICULTURA

Comportamento agronómico e enológico
d t T i N i l S h i iõ tdas castas Touriga Nacional e Syrah em seis regiões portuguesas

Paula Alexandra de Carvalho Fernandes (ISA-UTL/FC-UP)

Foram ainda consideradas as seguintes candidaturas:

- Estudo Retrospectivo de caracterização físico-química de Vinho do Porto. Manuel Lima Faria Ferreira
(FC-UP)

E é i d ã d b l d d ã T i N i l iã d Dã- Estratégias de gestão do coberto vegetal e de produção na casta Touriga Nacional na região do Dão.
Carlos Alberto da Costa Rodrigues (ISA-UTL)
- Desfolha precoce à floração na casta loureiro (vitis vinifera): efeitos nas componentes de rendimento e
características físico-químicas do mosto. José Pedro de Moura Machado (ISA/FC-UP)
- Percursos aromáticos em uvas: influência da casta e sistema de condução de vinha no perfil aromático do
vinho do Porto. Luísa Maria Ramos de Sousa (FF-UP)
- Efeitos da desfolha precoce e da monda de cachos no rendimento e qualidade de uvas e vinho na casta
C b t S i A d é Fili P di ã C lh (ISA UTL/FC UP)Cabernet Sauvignon. André Filipe Perdigão Calhau (ISA-UTL/FC-UP)
- Estudos moleculares e enológicos de biotas de leveduras de uvas da casta Touriga Nacional. Andreia
Sofia Félix Teixeira (FCT-UNL). Trabalho realizado no INIA Dois Portos.

A entrega dos prémios realizar-se-á no decorrer de 2012, com o apoio da empresa
ECOFILTRA, patrocinadora da especialidade de Enologia.


