
Terminam com chave-de-ouro as nomeações para 
prémios W de 2017 que serão anunciados em 
meados de Janeiro. A Personalidade Masculina do 
Ano 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.
Os nomeados e as nomeadas são... 

Personalidade do Ano 2017 

ajosecoutinho@gmail.com

1/2 #52
Dezembro 2017

líquidos

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

PRÉMIOS W 
2017 10ª Edição10ª Edição

Arlindo CunhA (CVr dão), académico, produtor e 
um dos nomes de referência da política nacional, lide-
ra 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 revitali-
zação da rota enoturística da região e do interesse vi-
ral de milhares de novos winelovers pela redescoberta 
destes vinhos autênticos. Em 2017 o aumento de vin-
hos certificados ronda os 20%.

CristiAno ronAldo (Futebolista), ganhou a quin-
ta Bola de Ouro e tudo o que havia para ganhar peolo 
seu clube e na seleção Nacional. 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. 

João PortugAl rAmos (Enólogo e Produtor), 
chegou a ser enólogo consultor de 25 adegas, em 
simultâneo, por todo o país mas tornou-se o senhor 
do vinho alentejano. Já detentor do prémio W para 
Enólogo do Ano em 2010, João Ramos celebrou 25 
anos da empresa que ostenta o seu nome e que é uma 
das maiores embaixadoras do vinho de Portugal em 
todo o mundo.

JorgE diAs (gran Cruz), é sobejamente conhecido 
na fileira do Vinho do Porto. Timoneiro da Gran Cruz, 
empresa maior que celebra 130 anos, o seu conheci-
mento e liderança definem-no como personalidade 
influente; o seu sucesso no mercado nacional e em 
França, maior mercado para o vinho do Porto, são jus-
tificações sobradas para esta nomeação.

JorgE sAmPAio (rota da Bairrada), foi reeleito pres-
idente da direção da Associação da Rota da Bairrada, 
para o próximo triénio 2018-2020. Apesar dos proble-
mas físicos, teve um ano muito positivo ao comando 
desta rota cada vez mais interativa e visitada. A cel-
ebração do centenário das aparições de Fátima com 
espumante Bairrada DOC foi um momento alto para 
este autarca reeleito e embaixador de um dos mais 
importantes concursos internacionais de vinho: Por-
tugal Wein Trophy.

José ArrudA (AmPV), secretário-geral da Associação 
de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), foi eleito 
vice-presidente da Federação Europeia Iter Vitis no fi-
nal de 2016 e a sua ação foi decisiva para a nomeação 
de Torres Vedras e Alenquer como Cidade Europeia do 
Vinho 2018. Se juntarmos a edição do guia Terrritórios 
Vinhateiros de Portugal pela Associação a que preside, 
a sua nomeação é mais do que merecida.

José BEnto dos sAntos (Produtor e gastrónomo), 
celebrou 20 vindimas da Quinta do Monte d’Oiro, produ-
tor lisboeta de referencia, agora dirigida pelo seu filho 
Francisco. Para além desta efeméride, a nomeação do 
Presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia 
premeia o seu contributo para a preferência dos vinhos 
portugueses nas mais importantes mesas mundiais.

luís CAPoulAs sAntos (ministro da Agricultura), 
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 resis-
tiu ao aumento do imposto sobre o álcool mas o vinho 
manteve o seu IVA.

luís PAto (Enólogo e Produtor), é uma referência 
mundial. Trabalhador incansável, filho e pai de grandes 
profissionais do vinho, foi, como disse João Paulo Mar-
tins, a primeira pessoa a fazer apresentações à imp-
rensa, no início dos anos 80. Começou logo a viajar, a 
perceber como funcionava o sector em termos inter-
nacionais. Os seus vinhos são celebrados pelos grandes 
críticos mundiais como Jancis Robinson. Em alguns 
mercados, a marca Luís Pato tem tanta, ou mais, noto-
riedade do que a sua Bairrada.

mAnuEl PinhEiro (CVrVV), preside à Comissão dos 
Vinhos Verdes há vários anos sendo-lhe creditada a 
excelente prestação internacional destes vinhos únic-
os. Por cá e no seu mandato, toda a região dos Vinhos 
Verdes já pode elaborar varietais de Alvarinho, uma 
casta que estava limitada à sub-região de Monção e 
Melgaço. O futuro dirá se esta decisão lhe será credi-
tada ou debitada.
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7 Janelas, 2655 Ericeira

Cafeína nos arcos, 3800 Aveiro

Casa antero, 2500 C. da Rainha

Casa portuguesa, 2655 Ericeira

duna do meio, 3830 Gaf.da Encarn.

meating steakhouse, 2800 Cacilhas

prim, 2655 Ericeira

sabores de sintra, 2710 Sintra

Tik-Tak, 2655 Ericeira

Tulhas, 2710 Sintra

Les asTroNauTes oNT bieN 
aTTeri au QuébeC sur:
albacore Québec
Café massawippi Sherbrooke
Casa minhota Montréal
Chez Fabien Terrebonne
Club de Golf Le mirage Terrebonne
Kraken Québec
L’affaire est Ketchup Québec
L’entrecôte saint-Jean Québec
Le Graffiti Québec
patente et machin Québec
The Forest & stream Club Montréal
Tournebroche Québec

e para a fileira nacional do vinho. Investiu no novo 
restaurante lisboeta JNcQuoi e continua a inovar no 
enoturismo da Quinta Nova.

maria João CabriTa, tem um trabalho reconhe-
cido no ensino teórico e prático da enologia na Uni-
versidade de Évora. Se o Alentejo continua a ser líder 
na preferência dos consumidores nacionais, a Profes-
sora Doutora é um dos alicerces da boa enologia que 
se faz nas adegas alentejanas.

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.

paTríCia marQues, é a embaixadora do vinho por-
tuguês na Bélgica. Liderando o projeto 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 pre-
sença portuguesa no Concours Mondial de Bruxelles.

pauLa Ferro, é a gestora de compras de Vinho 
Classificado da Sonae Modelo Continente. A sua ca-
pacidade e profissionalismo tornaram-na numa das 
mulheres mais poderosas e influentes do nosso setor 
do vinho. A estratégia de gama que vem implemen-
tando tem impacto em todas as áreas da fileira, des-
de a produção à legislação.

riTa rivoTTi, é uma figura incontornável no de-
sign da produção nacional de vinhos. Muitos são os 
produtores que contam com as suas ideias e concei-
tos para o posicionamento ganhador das suas gar-
rafas nas prateleiras das garrafeiras e nas mesas dos 
consumidores.

aNa aLves, enóloga e técnica na CVR de Trás-os-
Montes, defende, de corpo e alma, os vinhos Transmon-
tanos tão desconhecidos como merecedores de uma 
prova de reconhecimento. A atenção crescente que a 
eles dedicam as revistas da especialidade, assim como 
o aumento do número de produtores de qualidade, é 
um estímulo para a continuação do seu inestimável tra-
balho; esta nomeação também.

CéLia aLves, defende, com capacidade e empenho 
raros, as cores das Bairradinas Caves São João. Tem 
desenvolvido com êxito e divulgação um projeto estra-
tégico de valorização de vinhos antigos. A criação de 
novos produtos que celebram os 90 anos das Caves e 
a eleição para Presidente da Confraria dos Enófilos da 
Bairrada são outros motivos para esta nomeação.

doriNa LiNdemaNN, filha do especialista em castas 
Jorge Bohm, celebra 20 anos da sua Quinta da Plansel, 
que comanda com as duas filhas. Com presença fre-
quente não só na Alemanha natal mas por todo o mun-
do, alia a paixão pelo vinho, com uma vocação com-
ercial exemplar, modelo a seguir para a boa imagem e 
penetração internacional dos vinhos Portugueses.

Laura reGueiro, é uma Senhora do vinho. Versão 
moderna da Ferreirinha, respeitada quando o Douro era 
masculino, revolucionou o enoturismo do nosso vale 
património da humanidade, a partir da sua Quinta da 
Casa Amarela. Depois de Laura, o vinho no feminino 
tornou-se uma realidade incontornável e muito grata.

Luísa amorim, é a cara consagrada da Quinta Nova 
de Nossa Senhora do Carmo. A filha do empreendedor 
Américo Amorim, recentemente falecido, potenciou 
a boa genética num projeto marcante para o Douro 
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