
Isabel Marrana tem um trabalho reconhecido e 
duradouro nas funções de Diretora Executiva da in-
fluente Associação 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 possa juntar ao mérito e justiça, um pouco 
mais de resiliência.

MarIa João de alMeIda é a cara das lojas LIDL para 
o vinho. Mas a cara é, literal e estilisticamente, o con-
torno de uma profissional de corpo (e tempo) inteiro 
dedicado ao vinho, ao território e às suas gentes. É au-
tora de um trabalho editorial de referência, sobretudo 
na dimensão do enoturismo.

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 CEO. Em 2021, assistiu-
-se à inauguração da nova adega com valências enotu-
rísticas.

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 JardIM duarte continua a acrescentar valor 
aos vinhos Madeirenses. Neste difícil 2021, testemunhou 
novo foco de atenção para os vinhos de Porto Santo, soube 
liderar a fileira insular, com estímulos aos agentes económi-
cos e com várias ações promocionais, com destaque 
para nova edição do Madeira Wine Educators Course. 

sandra tavares da sIlva já venceu o prémio W de 
enóloga do ano e é a cara feminina da enologia nacional. 
O reconhecimento internacional foi mais uma vez asse-
gurado pelos destaques da W premiada Jancis Robin-
son ou do crítico americano Kim Marcus.

sara sIlva é a presidente da CVR Algarve. Vê assim 
recompensada a dedicação técnica e comercial em prol 
dos vinhos e produtores algarvios (a minha região na-
tal). Sara lidera o reforço da exposição dos vinhos do 
Algarve, sobretudo na restauração local, mas também 
nos supermercados nacionais, montra eficaz e muito 
visitada. 

sónIa vIeIra é Diretora de Marketing da ViniPortu-
gal, responsável pela promoção dos vinhos nacionais em 
todo o mundo, com destaque em alguns mercados sele-
cionados e fundamentais. O trabalho que faz é incansáv-
el e os efeitos estão à vista: os números da exportação 
batem recordes e os preços médios continuam a subir.

FIlIPa Pato comemorou 20 anos de vinhos próprios e 
as felicitações chegaram ao longo do ano sob a forma de 
premiação internacional: o vinho Nossa Calcário Bical bran-
co 2019 integra o TOP 100 da importante revista Wine Spec-
tator e o seu trabalho foi um dos 5 nomeados para o Vir-
gin Galactic Golden Vines World’s Best Rising Star Award. 

graça MIranda deixou-nos tristes e mais pobres, com 
apenas 62 anos. O rosto da Casa de Saima, produtor de San-
galhos, ainda sorriu no início deste terrível ano 2021 quando 
o New York Times elegeu o seu vinho Casa de Saima Baga 
Tonel 10 tinto 2018, desenhado pelo enólogo Paulo Nunes, 
como um dos 20 melhores vinhos abaixo de 20 dólares. 
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Por Aníbal José Coutinho, aka, W - Crítico de Vinhos e Enólogo 

Paula Ferro (DUN Wine & Spirits, Sonae Modelo Continente). 
Vencedor de Categoria em 2020

Terminam com chave-de-ouro as nomeações para os 
prémios W de 2021 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, Maria José Viana e Paula Ferro.

Estão praticamente atribuídas todas as nomeações 
para as 32 categorias dos prémios W 2021.

Fique atento(a) à atribuição de vencedores em:
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