
ordenação e supervisão da promoção dos produtos vi-
tivinícolas, participou ativamente na criação de con-
dições positivas para o resultado surpreendentemente 
passável da fileira do vinho, durante o terrível ano 2020. 

Frederico Falcão, é o novo Presidente da ViniPortu-
gal, após louvado mandato à frente do Instituto da Vin-
ha e do Vinho. Ainda com pouco tempo na função, a cri-
ação de eventos online com enorme adesão, denotam 
readaptação aos tempos da pandemia e a vontade de 
manter, com novas ideias, o bom caminho percorrido. 

Henrique SoareS, é o Presidente da CVR Península de 
Setúbal. Com perfil discreto, fez por merecer um olhar atento 
da fileira para as ações e resultados conseguidos por esta 
região cujo sucesso é inegável. Com Denominações de Origem 
autênticas e uma IG dinâmica, o incremento sustentado colo-
ca, no mercado nacional da grande distribuição, os vinhos 
da costa azul no pódio das preferências dos consumidores. 

João Paulo MartinS, conta mais de 30 anos de vida 
profissional dedicada ao jornalismo especializado de vin-
hos. Tornou-se a referência para os enófilos de Portu-
gal – eu incluo-me neste grupo – e continua a ser uma 
das pessoas mais lidas e respeitadas na fileira. O meu per-
curso cruza-se frequentemente com o dele e a sua influên-
cia foi, e continua, a ser essencial. Obrigado, João Paulo. 

João Portugal raMoS, vindima há 40 anos e produz, com 
o seu nome que se tornou uma marca mundial, vinhos embaix-
adores de Portugal na mesa de milhões de consumidores em 
todo o planeta. Já venceu o Prémio W para Enólogo do Ano, en-
tre tantos outros prémios numa carreira destacada e essencial. 

JoSé arruda, secretário-geral da Associação de Municí-
pios Portugueses do Vinho (AMPV), acumula cargos inter-
nacionais destacados. Depois da vice-presidência da Feder-
ação Europeia Iter Vitis, no final de 2016, em 2019 tornou-se 
Presidente da Associação Internacional de Enoturismo. Se 
juntarmos os novos projetos dinamizados pela AMPV, du-
rante o difícil 2020, a sua nomeação é mais do que merecida. 

luíS de caStro, revolucionou o posicionamento e a visibi-
lidade dos vinhos do Tejo, região com grandes desafios, bem 
“pegados” pela sua liderança forte e focada. Apesar da quota 
de mercado interno ainda ser pequena, regista, durante o 
seu mandato, forte subida entre todas as regiões de Portugal 
Continental, ao que se junta o crescimento das exportações. 

luíS Pato, é uma referência mundial. Trabalhador incansáv-
el, 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, há 40 anos. Começou logo 
a viajar, a perceber como funcionava o negócio internacional. 
Os seus vinhos são celebrados pelos grandes críticos mundi-
ais como Jancis Robinson. Em alguns mercados, a marca Luís 
Pato tem tanta ou mais notoriedade do que a sua Bairrada. 

nuno Vaz PireS, agrega juventude, talento e enorme ca-
pacidade de trabalho nas funções mentor e sócio da Essência 

Bento aMaral, é uma das vozes mais autorizadas na fileira 
nacional do vinho. Diretor de Serviços Técnicos e de Certificação 
do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, foi condecorado, 
em 2009, pelo Presidente da República, com a Ordem do In-
fante D. Henrique, grau de Oficial. Mas o reconhecimento pas-
sou fronteiras. Em 2014, o governo francês atribuiu-lhe a Or-
dem do Mérito Agrícola e em 2020 foi um dos nomeados para 
“Wine Person of the Year” pela influente revista Wine Enthusiast. 

Bernardo gouVêa, o Presidente do Instituto da Vinha e 
do Vinho, tem como missão coordenar e controlar a organi-
zação institucional do setor, acompanhar a política da UE, 
preparar as regras para a sua aplicação e participar na co-
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do Vinho, a maior organização Portuguesa na gestão de even-
tos vínicos, dona dos títulos históricos Revista de Vinhos, em 
Portugal, e Gula, no Brasil, dos quais é diretor. A área da tel-
evisão tem sido uma aposta essencial para a visibilidade de toda 
a fileira, que agradece e aplaude.
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PRÉMIOS     2020
Jorge Monteiro (ViniPortugal). 
Prémio W para Homem 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, 
Virgílio Loureiro, André Ribeirinho, João Pires, Alfredo Rente, 
Vasco d’Avillez, Domingos Alves de Sousa, Jorge Sampaio, 
António Amorim e Jorge Monteiro.
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