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Luís Pato (Luís Pato Vinhos).
Vencedor de Categoria em 2020

Personalidade do Ano 2021
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, Virgílio Loureiro, André Ribeirinho, João Pires, Alfredo
Rente, Vasco d’Avillez, Domingos Alves de Sousa, Jorge
Sampaio, António Amorim, Jorge Monteiro e Luís Pato.

Nomeados para Homem do Ano
António Ventura é o enólogo que mais litros de vinhos
tem sob sua responsabilidade. Foi presidente da Associação
Portuguesa de Enologia e Viticultura e continua, com outros
cargos, na direção eleita. A subida do nível qualitativo dos vinhos portugueses tem relação direta com o trabalho deste excelente técnico que, em 2021, celebrou 40 anos de vindimas.
Bernardo Gouvêa o Presidente do Instituto da Vinha
e do Vinho, tem como missão coordenar e controlar a organização institucional do setor, acompanhar a política da
UE, preparar as regras para a sua aplicação e participar
na coordenação e supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas, participou ativamente na criação de con-

dições positivas para o resultado surpreendentemente
passável da fileira do vinho, durante o terrível ano 2021.
Frederico Falcão é o Presidente da ViniPortugal,
após louvado mandato à frente do Instituto da Vinha
e do Vinho. Ainda com pouco tempo na função, a criação de eventos online com enorme adesão denotam
readaptação aos tempos da pandemia e a vontade de
manter, com novas ideias, o bom caminho percorrido.
Hélder Cunha é um (ainda) jovem enólogo. Desde sempre mostrou empreendedorismo eficaz e criativo, com a produtora Casca Wines e a primeira marca
Monte Cascas, desafio multi-regional que, após avanços
e recuos com associados e parceiros, ganhou espaço
seguro na exportação. Em 2021, a marca e o seu mentor foram seguidos por milhões em todo o mundo ao
aparecerem, nas vinhas de Colares, com o Chef Gordon
Ramsay num dos episódios do seu programa Uncharted.

no seu mandato, toda a região dos Vinhos Verdes já pode
elaborar varietais de Alvarinho, uma casta que estava limitada à sub-região de Monção e Melgaço. O futuro da região,
com novo Presidente a partir de 2022, dirá se esta decisão,
tal como foi implementada, lhe será creditada ou debitada.
Nuno Vaz Pires agrega juventude, talento e enorme capacidade de trabalho nas funções mentor e sócio da Essência do Vinho, a maior organização Portuguesa na gestão
de eventos vínicos, dona dos títulos históricos Revista de
Vinhos, em Portugal, e Gula, no Brasil, dos quais é Diretor.
A área da televisão tem sido uma aposta essencial para a
visibilidade de toda a fileira, que agradece e aplaude.
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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 coloca, 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 vinhos. Tornou-se a referência para o enófilos de Portugal
– eu incluo-me neste grupo – e continua a ser uma das
pessoas mais lidas e respeitadas na fileira. O meu percurso cruza-se frequentemente com o dele e a sua influência foi, e continua, a ser essencial. Obrigado, João Paulo.
José Arruda secretário-geral da Associação de
Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), acumula
cargos internacionais destacados. Depois da vicepresidência da Federação 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, durante o
difícil 2021, a sua nomeação é mais do que merecida.
Luís de Castro revolucionou o posicionamento e
a visibilidade 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.
Manuel Pinheiro preside à Comissão dos Vinhos
Verdes há vários anos sendo-lhe creditada a excelente
prestação internacional destes vinhos únicos. Por cá e
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