
Maria João Cabrita é a diretora do recém-criado cur-
so de licenciatura em Enologia na Universidade de Évo-
ra, a primeira formação de 1.º ciclo nesta área no centro 
e sul de Portugal. Professora e investigadora com vasto 
currículo académico, é assinalável a sua influência, ainda 
que indireta, na melhoria tecnológica do vinho nacional. 

Maria João de alMeida é a nova cara das lo-
jas LIDL para o vinho. Mas a cara é, literal e estilis-
ticamente, 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 dimensão do enoturismo. 

olga Martins é a alma dos Lavradores de Feito-
ria, um projeto associativo de pequenos produtores 
do Douro com provas dadas em vários mercados, 
muito pela ação profissional e persistente da sua Di-
retora. 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 Diretora da Unidade 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 estraté-
gia de gama que vem implementando tem impacto em to-
das as áreas da fileira, desde a produção à legislação. Em 
2020, acentuou ainda mais a sua liderança de mercado e 
a responsabilidade na resposta à crise que levou à trav-
agem a fundo de outros segmentos de comercialização. 

sandra tavares da silva já venceu o prémio W de 
enóloga do ano e é a cara feminina da enologia nacion-
al. O reconhecimento internacional já o tem assegurado, 
mas quando a W premiada Jancis Robinson se lembra 
na nossa enóloga para representar o vinho no feminino 
num conjunto restrito de enólogas internacionais como 
Sandrine Garbay (Château d’Yquem) ou Cécile Tremblay 
(Echézeaux Borgonha), esta nomeação de nada vale.

sara silva é a presidente da CVR Algarve. Vê as-
sim recompensada a dedicação técnica e comercial em 
prol dos vinhos e produtores algarvios (a minha região 
natal). Sara lidera o reforço da exposição dos vinhos 
do Algarve, sobretudo na restauração local, mas tam-
bém nos supermercados nacionais, montra eficaz e 
muito visitada. Conta com a chegada de grandes em-
presas de vinho à região, como sinal de interesse pelas 
boas condições e pelo mercado potencial crescente. 

beatriz MaChado é a diretora de vinhos do venerado 
Yeatman. Durante 2020, no qual celebrou um aniversário, 
a maior prenda entregou esta mestre em enologia a toda 
a fileira do vinho, uma vez que teve papel de destaque na 
construção e tematização do WOW, the World of Wine. 

isabel Marrana tem um trabalho reconhecido e dura-
douro nas funções de Diretora Executiva da influente As-
sociação de Empresas de Vinho do Porto, onde trabalha 
desde 1990. Num ano difícil para o vinho do Porto em 
vários segmentos de mercado, que esta nomeação pos-
sa juntar ao mérito e justiça, um pouco mais de resiliência. 

Nomeadas para mulher do aNo 

sónia vieira é Diretora de Marketing da ViniPortugal, re-
sponsável pela promoção dos vinhos nacionais em todo o 
mundo, com destaque em alguns mercados selecionados e 
fundamentais. O trabalho que faz é incansá-vel e os efeitos 
estão à vista: os números da exportação batem recordes e 
os preços médios continuam a subir. A visibilidade e atrativi-
dade dos vinhos de Portugal, a World of Difference. Com esta 
nomeação, estendo o meu agradecimento a toda a equipa de 
campo da ViniPortugal.
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Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 

PRÉMIOS     2020
Maria José Viana (AcibeV, enoport). 
prémio W para Mulher do Ano em 2019.

Terminam com chave-de-ouro as nomeações para os 
prémios W de 2020 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. Já ganharam 
este prémio W, Assunção Cristas, Jancis Robinson, Leonor 
Freitas, Maria João Fernão-Pires, Rita Rivotti, Laura 
Regueiro e Maria José Viana.
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