
Terminam com chave-de-ouro as nomeações 
para prémios W de 2018 que serão anunciados 
proximamente. A Personalidade 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. Num plano superior, a atribuição 
destes prémios W irá servir de modesto tributo ao 
Sr. Fernando Guedes, fundador da Sogrape, que 
nos deixou em meados de 2018, figura de estatura 
mundial, com morada eterna no Panteão do Vinho.

Personalidade do Ano 2018 
(Tributo ao Sr. Fernando Guedes)
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ARLINDO CUNHA (CVR DÃO), académico, produ-
tor e um dos nomes de referência da política na-
cional, lidera os destinos da Comissão Vitivinícola 
Regional do Dão. O seu entusiasmo tem um efeito 
multiplicador na exposição dos vinhos do Dão no mer-
cado nacional, através de inúmeros certames pionei-
ros, da revitalização da rota enoturística da região e 
do interesse viral de milhares de novos winelovers 
pela redescoberta destes vinhos autênticos. Em 2018 
consolidou-se o aumento de vinhos certificados. 

BERNARDO GOUVÊA (IVV) “é o novo Presidente do 
Instituto da Vinha e do Vinho, o Instituto Público que 
tem como missão coordenar e controlar a organização 
institucional do setor, acompanhar a política da UE e 
preparar as regras para a sua aplicação, participar na 
coordenação e supervisão da promoção dos produtos 
vitivinícolas”, escreveu Nuno Pires na Revista de Vinhos.

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 Enólo-
go do Ano em 2010, João Ramos é o rosto mundial da 
empresa produtora que ostenta o seu nome e que é 
uma das maiores embaixadoras do vinho de Portugal 
em todo o mundo.

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), 
é sinónimo de Quinta do Monte d’Oiro, produtor lisboe-
ta de refêrencia, 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 PATO (ENÓLOGO E PRODUTOR), é uma refer-
ência mundial. Trabalhador incansável, filho e pai de 
grandes profissionais do vinho, foi, como disse João 
Paulo Martins, a primeira pessoa a fazer apresentações à 
imprensa, 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 mer-
cados, a marca Luís Pato tem tanta ou mais notoriedade 
do que a sua Bairrada.

PAULO BARROS (IVDP), foi agraciado pela Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) com o Prémio 
Mérito OIV 2018 pelos serviços prestados à vitivinicultura 
mundial. O técnico superior do Instituto dos Vinhos do 
Douro e Porto tem uma carreira plena de distinções e pré-
mios.  Com António Curvelo-Garcia, foi o co-editor cientí-
fico da obra de referência “Química Enológica - métodos 
analíticos”.

PAULO CRUZ (BAR DO BINHO & EXTRAVAGANZA), é 
o dono do Bar do Binho em Sintra e o fundador do maior 
evento nacional dedicado ao conhecimento dos grandes 
vinhos fortificados nacionais. Com escreveu Edgardo Pa-
checo, “O Porto Extravaganza é a grande escola de vinho 
do Porto em Portugal”. E dos Madeiras e Moscatéis, acres-
cento eu.

RODOLFO QUEIRÓS (CVR BEIRA INTERIOR), foi eleito 
Presidente da CVR da Beira Interior, após vários anos 
como Diretor Técnico desta Entidade Certificadora e Pro-
motora dos vinhos beirões de altitude. O legado do Engª 
João Carvalho é enorme e bem representado pela nova 
sede da CVR, inaugurada em 2018, na Guarda. Mas Ro-
dolfo é aposta ganhadora.
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Jorge Sampaio (Rota da Bairrada) 
Vencedor na Categoria, Homem do Ano. Prémios W 2017.

ANTÓNIO AMORIM (CORTICEIRA AMORIM), A incon-
tornável Revue du Vin de France nomeia todos os anos 
as 200 figuras mais influentes para a fileira francesa do 
vinho, atividade económica histórica e símbolo de França 
em todo o mundo. Na lista surgem sobretudo franceses, 
produtores, enólogos, escanções, críticos e compradores. 
Na lista dos 10 estrangeiros mais influentes, aparece o úni-
co Português: António Amorim, intitulado de “imperador 
mundial da rolha de cortiça”.

Patrocinador Prémios W
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ao organizar um inovador concurso de vinhos com 
os produtos dos enólogos formados na instituição. 
 
LAURA REGUEIRO (QUINTA DA CASA AMARELA), 
é uma Senhora do vinho. Versão moderna da Ferreir-
inha, respeitada quando o Douro era masculino, rev-
olucionou 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. Em 2018, lan-
çou Laura, o novo topo de gama da Quinta da Casa 
Amarela.

MARIA MANUEL MAIA (POÇAS), é a cara feminina da 
geração Poças que liderou, em 2018, as celebrações 
dos 100 anos desta empresa de vinhos do Porto e 
Douro. Com esta nomeação, estendo as felicitações a 
todos os bisnetos de Manoel Poças Junior e à restante 
equipa.

MARIA JOÃO DE ALMEIDA (JORNALISTA), é a nova 
cara das lojas LIDL para o vinho. Mas a cara é, literal 
e estilisticamente, o contorno de uma profissional de 
corpo ( e tempo) inteiro dedicado ao vinho, ao terri-
tório e às suas gentes. É autora de um trabalho edito-
rial de referência, sobretudo na dimensão do enotur-
ismo.

OLGA MARTINS (LAVRADORES DE FEITORIA), é 
a alma dos Lavradores de Feitoria, um projeto as-
sociativo 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 (EMPREENDEDORA NA BÉLGICA),
é a embaixadora do vinho português na Bélgica. 
Liderando o projeto de divulgação da enogastro-
nomia lusitana The Sol Ar, Patrícia tem colocado 
na ribalta muitos produtores portugueses, espal-
hando os seus vinhos pelas mesas influentes e pe-
los supermercados volumosos. Capitaneia a pre-
sença portuguesa no Concours Mondial de Bruxelles. 

PAULA FERRO (SONAE MC), é a Diretora da Uni-
dade de Negócio Wine & Spirits da Sonae Modelo 
Continente. A sua capacidade e profissionalismo 
tornaram-na numa das mulheres mais poderosas e 
influentes do nosso setor do vinho. A estratégia de 
gama que vem implementando tem impacto em to-
das as áreas da fileira, desde a produção à legislação. 

CÉLIA ALVES (CAVES S. JOÃO), defende, com capaci-
dade e empenho raros, as cores das Bairradinas Caves 
São João. Tem desenvolvido com êxito e divulgação um 
projeto estratégico 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 Enófi-
los da Bairrada são outros motivos para esta nomeação. 

FILIPA ANUNCIAÇÃO (VINIPORTUGAL), é técnica da 
ViniPortugal, responsável pela promoção dos vinhos na-
cionais em alguns dos mercados fundamentais. O trabalho 
que faz é incansável e os efeitos estão à vista: em 2018, no 
Québec, os vinhos de Portugal são os que mais crescem, 
com impacto no aumento da gama nas lojas SAQ do 
monopólio estatal. Com esta nomeação, estendo o meu 
agradecimento a toda a equipa de campo da ViniPortugal. 

HELENA MIRA (ESCOLA SUP. AGRÁRIA SANTARÉM), 
tem um trabalho reconhecido no ensino teórico e práti-
co da enologia na Escola Superior Agrária de Santarém. 
Em 2018, contribuiu para a valorização da sua Instituição 
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REGINA VANDERLINDE (OIV), é uma figura pouco 
conhecida da produção nacional de vinhos. Já os in-
vestigadores e académicos reconhecem a sua enorme 
capacidade e contributo para a inovação. A técnica Bra-
sileira da EMBRAPA Uva e Vinho foi eleita Presidente da 
Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Partilha 
connosco a língua e o gosto pelo vinho Português.

Patrocinador Prémios W

Rita Rivotti (Designer)  
Vencedora na Categoria, Mulher do Ano. Prémios W 2017.

PRÉMIOS W 2018

Personalidade do Ano 2018 
(Tributo ao Sr. Fernando Guedes)

http://w-anibal.com/
http://www.parras.wine/
http://w-anibal.com/newsletters/
https://s-stos.pt/KYSS
http://w-anibal.com/guias/
https://www.parras.wine/

