
Terminam com chave-de-ouro as nomeações para os 
prémios W de 2019 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 a três W amigos que partiram em 2019: 
João Ghira, José Ginó e Manuel Dias. Até sempre, amigos.
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esta região cujo sucesso é inegável. Com Denominações 
de Origem bem focadas e autênticas e uma IG dinâmica, 
o incremento sustentado coloca, no mercado nacional 
da grande distribuição, os vinhos da costa azul no seg-
undo lugar das preferências dos consumidores.

João Paulo Martins, celebrou em 2019 30 anos de 
vida profissional dedicada ao jornalismo especializado 
de vinhos. Tornou-se a referência para o enófilos de 
Portugal – e eu incluo-me neste grupo – e continua a 
ser uma das pessoas mais influentes e respeitadas na 
fileira. O meu percurso cruza-se frequentemente com o 
dele e a sua influência foi-me e continua a ser essencial. 
Obrigado, João Paulo.

Jorge Monteiro, dá os últimos passos na longa 
caminhada, com percursos novos, incertos e desafi-
antes, à frente da ViniPortugal. Conhecedor da fileira e 
grande diplomata, aliou a sua voz avisada 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 na-
cional.

José arruda, secretário-geral da Associação de Mu-
nicípios Portugueses do Vinho (AMPV), continua a acu-
mular cargos internacionais destacados. Depois da vice-
presidência da Federação Europeia Iter Vitis, no final 
de 2016, em 2019 tornou-se Presidente da Associação 
Mundial de Enoturismo. 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, é sinónimo de Quinta do 
Monte d’Oiro, produtor lisboeta de referencia, agora di-
rigida pelo seu filho Francisco. Para além deste efemé-
ride, a nomeação do Presidente da Academia Portu-
guesa de Gastronomia premeia o seu contributo para 
a preferência dos vinhos portugueses nas mais impor-
tantes mesas mundiais.

José Pedro soares, é dedicado guitarrista do gram-
my award winner José Cid. Mas é na qualidade de Presi-
dente da CVR Bairrada que figura nestas nomeações. 
Continua a liderar um longo e lento processo de mu-
dança cuja caminhada passou pela ampliação da lider-
ança nacional nos vinhos espumantes, pela inclusão de 
apeadeiros fortes como a gala anual da Revista Grandes 
Escolhas em terras Bairradinas e pela visibilidade para  a 
rota da Bairrada com vários eventos vínicos.

luís de Castro, revolucionou o posicionamento e a 
visibilidade dos vinhos do Tejo, região com grandes de-
safios, bem “pegados” pela sua liderança forte e focada. 
Apesar da quota de mercado interno ainda ser pequena, 
em 2019 regista a mais destacada subida entre todas as 
regiões de Portugal Continental, ao que se junta forte 
crescimento das exportações.

luís Pato, é uma referência mundial. Trabalhador in-
cansável, 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 internacionais. Os seus vinhos são cele-
brados pelos grandes críticos mundiais como Jancis Rob-
inson. Em alguns mercados, a marca Luís Pato tem tanta 
ou mais notoriedade do que a sua Bairrada.

Paulo Cruz, é o dono do Bar do Binho em Sintra e o 
fundador do maior evento nacional dedicado ao conheci-
mento dos grandes vinhos fortificados nacionais. Como 
escreveu Edgardo Pacheco, “O Porto Extravaganza é a 
grande escola de vinho do Porto em Portugal”. E dos Ma-
deiras e Moscatéis, acrescento eu.
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antónio aMoriM - CortiCeira aMoriM
Vencedor na Categoria, Homem do ano.  
Prémios W 2018.

Bernardo gouVêa, “é o novo Presidente do Instituto 
da Vinha e do Vinho, o Instituto Público que tem como mis-
são 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 super-
visão da promoção dos produtos vitivinícolas”, escreveu 
Nuno Pires na Revista de Vinhos.

Henrique soares, é o Presidente da CVR Península de 
Setúbal. Com perfil discreto,  fez por merecer um olhar at-
ento da fileira para as ações e resultados conseguidos por 
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Maria José Viana, é uma profissional de mão-cheia, 
com entusiasmo contagiante e liderança dedicada nos 
vários projetos: Enoport, Acibev, CVR Tejo, Confrarias... 
Ns bons e maus momentos, sempre fez parte da solução 
e nunca do problema. Ganhou o respeito de toda a filei-
ra do vinho e esta nomeação só peca por tardia.

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, es-
palhando os seus vinhos pelas mesas influentes e pelos 
supermercados volumosos. Capitaneia a presença por-
tuguesa no Concours Mondial de Bruxelles.

Paula Ferro, é a Diretora da Unidade de Negócio 
Wine & Spirits 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 implementan-
do tem impacto em todas as áreas da fileira, desde a 
produção à legislação.

regina Vanderlinde, é uma figura pouco conheci-
da da produção nacional de vinhos. Já os investigadores 
e académicos reconhecem a sua enorme capacidade e 
contributo para a inovação. A técnica Brasileira da EM-
BRAPA Uva e Vinho foi eleita Presidente da Organi-
zação Internacional da Vinha e do Vinho. Partilha con-
nosco a língua e o gosto pelo vinho Português.

sara silVa, com apenas 34 anos, é a nova presidente 
da CVR Algarve. Vê assim recompensada a dedicação 
técnica e comercial em prol dos vinhos e produtores al-
garvios (a minha região natal). Sara liderará o reforço da 
exposição dos vinhos do Algarve, sobretudo na restau-
ração local, mas também nos supermercados nacionais, 
montra eficaz e muito visitada. Conta com a chegada de 
grandes empresas de vinho à região, como sinal de in-
teresse pelas boas condições e pelo mercado potencial 
crescente.

sónia Vieira, é Diretora de Marketing da ViniPortu-
gal, responsável pela promoção dos vinhos nacionais 
em todo o mundo, com destaque em alguns mercados 

Célia alVes, defende, com capacidade e empenho raros, 
as cores das Bairradinas Caves São João. Tem desenvolvi-
do com êxito e divulgação um projeto estratégico de val-
orização de vinhos antigos. A criação de novos produtos 
que celebram os 90 anos das Caves reforçam a nomeação 
da Presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada. 

Helena Mira, tem um trabalho reconhecido no ensino 
teórico e prático da enologia na Escola Superior Agrária 
de Santarém. Em 2018, contribuiu para a valorização da 
sua Instituição ao organizar um inovador concurso de vin-
hos com os produtos do enólogos formados na institu-
ição.

Maria João de alMeida, 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 território e às suas gentes. É autora 
de um trabalho editorial de referência, sobretudo na di-
mensão do enoturismo.
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selecionados e fundamentais. O trabalho que faz é incan-
sável e os efeitos estão à vista: os números da exportação 
batem recordes e os preços médios continuam a subir. A 
visibilidade e atratividade dos vinhos de Portugal, a World 
of Difference. Com esta nomeação, estendo o meu agra-
decimento a toda a equipa de campo da ViniPortugal.
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laura regueiro - quinta da Casa aMarela 
Vencedora na Categoria, Mulher do ano. 
Prémios W 2018.
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