
Terminam com chave-de-ouro as nomeações para 
prémios W de 2016 que serão anunciados em meados 
de Janeiro. A Personalidade do Ano, pela primeira 
vez em paridade completa entre homens e mulheres, 
é alguém que, através do seu esforço individual e do 
grande interesse pela cultura do vinho, contribuiu 
significativamente para a valorização, nacional ou 
internacional, do vinho português. 

Homem do Ano

Jorge Monteiro, consolida o caminho andado, muitas vezes 
novo e prometedor, à frente da ViniPortugal. Conhecedor 
da fileira e grande diplomata, aliou, em 2016, a sua voz 
ouvida a um caminho de maior eficácia e visibilidade para 
a Associação a que preside e para um número crescente de 
produtores de vinho. Merecido será o destaque aos dados 
crescentes das exportações portuguesas e a capacidade 
de sondar, fundamentadamente, novos mercados para o 
vinho nacional.
 
António Ventura, foi reconduzido, em 2015, presidente 
da Associação Portuguesa de Enologia. A revitalização 
desta associação, com um vasto programa de atividades 

técnicas começa a cativar vários enólogos, sobretudo 
os mais jovens, para a necessidade do investimento 
na formação contínua e na partilha de experiência. A 
subida do nível qualitativo dos vinhos portugueses tem, 
em certa medida, relação direta com o trabalho altruísta 
levado a cabo pela Direção da APE, encabeçada por 
António Ventura.

André Ribeirinho, já venceu este prémio, na segunda 
edição (2009). Volta a estar entre os nomeados 
pelo crescente papel como embaixador dos vinhos 
portugueses nas redes sociais e eventos internacionais. 
Em 2016 passou a recomendar os vinhos nacionais 
no Hugh Johnson ś Pocket Wine Book. Enquanto 
empreendedor (parabéns a toda a equipa!), a 
internacionalização dos Addega WineMarkets, 
realizados em Berlim e Estocolmo, justificam a 
recandidatura.

Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas 
e Desenvolvimento Rural, foi chamado a defender a 
manutenção do IVA do vinho na taxa intermédia, num 
governo que aumenta significativamente os impostos 
indiretos para libertar tesouraria familiar ao nível de IRS 
e pensões. Não resistiu ao aumento do imposto sobre o 
álcool mas o vinho manteve o seu IVA.

Frederico Falcão, teve outro ano muito positivo na 
Presidência do Instituto da Vinha e do Vinho. Pode 
anunciar (e gerir) fundos comunitários que batem todos 
os recordes e parece disposto a debater vários assuntos 
considerados tabu na fileira do vinho, como o futuro 
das Indicações Geográficas e Denominações de Origem 
e o desenho actual dos Designativos de Qualidade nos 
vinhos com origem certificada.

José Pedro Soares, teve um ano muito positivo 
ao comando da Comissão Vitivinícola da Bairrada. 
Conseguiu conduzir a sua região vinhateira a uma 
exposição mediática que trará resultados no mercado 
doméstico e na exportação, ao apostar no fortalecimento 
da produção de espumante pelo método clássico com a 
liderança da casta tinta Baga, assinando a ampliação da 
DOC ao novo espumante Baga Bairrada, já presente das 
prateleiras mais esclarecidas.

Arlindo Cunha, académico, produtor e um dos nomes 
de referência da política nacional, lidera os destinos 
da Comissão Vitivinícola Regional do Dão. O seu 
entusiasmo tem um efeito multiplicador na exposição 
dos vinhos do Dão no mercado nacional, através de 
inúmeros certames pioneiros, da revitalização da rota 
enoturística da região e do interesse viral de milhares 
de novos winelovers pela redescoberta destes vinhos 
autênticos. Segundo dados Nielsen, em 2015 o Dão foi a 
região que liderou o crescimento da quota de mercado 
doméstico.

Domingos Alves de Sousa, é uma referência na indústria 
nacional do vinho. Trabalhador incansável, acabou de 
investir numa nova adega na Quinta da Gaivosa que já 
mereceu galardões internacionais. Os seus vinhos do 
Douro estão em picos de qualidade sem precedentes e 
as notas máximas em revistas de referência vêm premiar 
os 25 anos de dedicação e liderança que este colega 
engenheiro civil e produtor celebrará em 2017.

Cristiano Ronaldo, foi o primeiro português eleito atleta 
europeu do ano. A sua nomeação, numa altura em que 
a subida de impostos indiretos está na moda, pretende 
louvar a visibilidade mundial que um futebolista, apenas 
comparável a Eusébio, dá ao seu país, à valia das suas 
gentes e à qualidade dos seus produtos. Se a tendenciosa 
FIFA não lhe der o merecido prémio de futebolista do ano… 

António Saramago, celebrou, em 2016, cinquenta 
e quatro anos de carreira, sempre ligados ao vinho, 
com passagem por algumas grandes casas, tendo 
contribuído para a refundação dos grandes fortificados 
de Setúbal. Nesta região que brilha em Portugal, o seu 
valor não deveria merecer conflitualidade. A nomeação 
reconhece o serviço de qualidade superior que continua 
a prestar ao vinho português.

Personalidade e Acontecimento do Ano

por Aníbal  Coutinho 
ajosecoutinho@gmail.com
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Nomeações para Homem do Ano                             

uAntónio Ventura (Assoc. Portuguesa de Enologia)

uArlindo Cunha (CVR Dão)

uDomingos Alves de Sousa (Produtor Duriense)

uFrederico Falcão (IVV)

uJorge Monteiro (ViniPortugal)

uJosé Pedro Soares (CVR Bairrada)

uAntónio Saramago (Enólogo e Produtor)

uAndré Ribeirinho (Addega WineMarket)

uCristiano Ronaldo (Futebolista)

uLuís Capoulas Santos (Ministro da Agricultura)
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patrimonial, em Muge e em Sintra, honram a memória 
de sua avó, Marquesa de Cadaval.

Rita Rivotti, é uma figura incontornável no design 
da produção nacional de vinhos. Muitos são os 
produtores que contam com as suas ideias e conceitos 
para o posicionamento ganhador das suas garrafas 
nas prateleiras das garrafeiras e nas mesas dos 
consumidores.

Paula Cabaço, presidente do IVBAM – Instituto do 
Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, tem, 
ao longo dos últimos anos, cimentado a recuperação 
da imagem do vinho Madeira e dos vinhos tranquilos da 
região autónoma. A pequena produção começa a ser 
valorizada e olhada como produto de qualidade superior 
por uma crescente lista internacional de enófilos. 

Luísa Amorim é a cara consagrada da Quinta Nova de 
Nossa Senhora do Carmo. A filha do empreendedor 
visionário Américo Amorim, potenciou a boa 
genética num projeto marcante para o Douro e para 
a fileira nacional do vinho. Tantos são os prémios e os 
reconhecimentos obtidos por Luísa e pela Quinta Nova 
que esta nomeação só peca por tardia.

Sandra tavares da Silva, já está nomeada para Enóloga 
do Ano 2016. Ainda assim, é indiscutível o seu papel 
para a afirmação do vinho português no feminino. Hoje 
são muitas as jovens que se iniciam no vinho, como 
enólogas, comerciais, marketeers, empreendedoras, 
produtoras. Esta abertura tão desejada e positiva tem 
a Sandra como uma referência incontornável. Já foi 
agraciada pelo Presidente da República com a Ordem 
de Mérito Empresarial.

olga Martins, é a alma dos Lavradores de Feitoria, um 
projeto associativo de pequenos produtores do Douro 
com provas dadas em vários mercados, muito pela 
ação profissional e persistente da sua Diretora. Já foi 
agraciada pelo Presidente da República com o grau de 
Oficial da Ordem de Mérito Empresarial.

Maria João Fernão-Pires, é técnica superior do Instituto 
da Vinha e do Vinho. Há décadas que vem assessorando 
as várias direções nomeadas e o seu trabalho discreto 
tem sido essencial para a configuração do atual desenho 
de regiões e denominações de origem, assim como 
das entidades certificadoras e concursos de vinhos 
credenciados pelo IVV.
 
Maria João Cabrita, tem um trabalho reconhecido no 
ensino teórica e prático da enologia na Universidade de 
Évora. Se o Alentejo continua a ser líder na preferência 
dos consumidores nacionais, a Professora Doutora é um 
dos alicerces da boa enologia que se faz nas adegas 
alentejanas.

Mulher do Ano

Patrícia Marques, é a embaixadora do vinho português 
na Bélgica. Liderando o projecto de divulgação da 
enogastronomia lusitana The Sol Ar, Patrícia tem 
colocado na ribalta muitos produtores portugueses, 
espalhando os seus vinhos pelas mesas influentes e 
pelos supermercados volumosos. Capitaneia a presença 
portuguesa no Concours Mondial de Bruxelles.

Maria João de Almeida, lançou o tão importante (e 
reclamado por mim) Guia de Enoturismo de Portugal, 
tendo obtido merecido prémio internacional. Em 2016, 
escreveu O Vinho na Ponta da Língua, um livro que 
explica aos consumidores o próprio trajeto de aquisição 
de conhecimentos da Maria João, jornalista e enófila 
que arriscou e venceu numa fileira conservadora como 
a dos vinhos.
 
teresa Schönborn, lidera os destinos da Casa Cadaval, 
produtor de referência do Tejo. Já galardoada com 
prémios internacionais, Teresa prossegue a fado familiar 
ao ser a quinta geração feminina que comanda a gestão 
dos 5000 hectares de várias culturas e animais. 
O seu compromisso com a envolvente social, artística e 

Acontecimento do Ano 

É fundamental a atribuição do 
Prémio W para o Acontecimento 
do Ano, pois a fileira nacional do 
vinho precisa de montras pelas 
quais os consumidores espreitem 
e portas abertas por onde 
possam entrar, testar e deliciar-
se com a qualidade crescente 
dos vinhos portugueses.
 Ao premiar os eventos e as 
realizações, quero mimar as 
equipas que estiveram na sua 
concepção e realização.

por Aníbal  Coutinho 
ajosecoutinho@gmail.com

líquidos

 PRÉMIOS W’16

#52 (2)
Dezembro 2016

Nomeações para Mulher do Ano                             

uMaria João Fernão-Pires (IVV)

uLuísa Amorim (Quinta Nova de Nossa Sª do Carmo)

uPatrícia Marques (Empreendedora na Bélgica)

uPaula Cabaço (IVBAM)

uRita Rivotti (Designer)

uSandra tavares da Silva (Wine & Soul, Enóloga)

uMaria João de Almeida (Jornalista)

uMaria João Cabrita (Universidade de Évora)

uolga Martins (Lavradores de Feitoria)

uteresa Schönborn (Casa Cadaval)

Nomeações para Acontecimento do Ano                          
u10 anos da Revista Paixão pelo Vinho e Wine Parties                  
 Purple Summer Media

uencontro com o Vinho e Sabores, Lisboa                  
 Revista de Vinhos

uAddega Wine Market                  
 Addega

uPrograma televisivo “imperdíveis”                  
 Porto Canal

uReportagens televisivas “Famílias Vintage” 
 SIC

uÀ Descoberta das Vinhas de Fernando Pó                  
 Rota de Vinhos da Península de Setúbal

uessência do Vinho, Porto                    
 Essência do Vinho

uConcurso e Conferências “Uva de ouro”                  
 DN, JN, TSF, Continente

uPrograma televisivo “Prato da Casa”                   
 CMTV

uWeb Summit Lisbon                 
 AICEP
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