
Terminam com chave-de-ouro as nomeações 
para os prémios W de 2022 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 e/
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, Paula 
Ferro e Patrícia Marques.

Alice QuinA nasceu “garota de Ipanema” 
antes de rumar a Portugal atuando, durante 20 
anos, como Diretora de Marketing da pioneira 
Herdade do Esporão. A influência e notoriedade 
de Alice na fileira seguiram o caminho do design 
e da comunicação ao serviço dos produtores 
com a fundação do seu Atelier do Vinho.
DorA SimõeS passou, em 2015, a pasta da 
governação dos vinhos do Alentejo a Francisco 
Mateus. Passou, então, a partilhar com o seu 
marido Luís Duarte a gestão dos vinhos próprios 
do Monte do Carrapatelo em Reguengos de 
Monsaraz. Em 2022 sucede a Manuel Pinheiro na 
presidência da importante Comissão dos Vinhos 
Verdes.
iSAbel mArrAnA tem um trabalho reconhecido 
e duradouro nas funções de Diretora Executiva 
da influente 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.
ivone ribeiro entrou no ano novo com a 
atribuição de um dos 15 prémios internacionais 
atribuídos pela organização chinesa Women in 
Wine & Spirits Awards, por ter sido a criadora de 
um canal de vendas – o projeto Garage Wines 
com loja e wine bar – focado na descoberta de 
pequenos produtores. 
mAriA João De AlmeiDA é a 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 
dimensão do enoturismo, tendo sido finalista 
nos prémios Women in Wine & Spirits.
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. Após a inauguração 
da nova adega com valências enoturísticas, 
implementou a mudança de imagem e assistiu à 
criação de novos vinhos.
PAulA JArDim DuArte continua a acrescentar 
valor aos vinhos Madeirenses. Neste difícil 2022, 
testemunhou novo foco de atenção para os 
vinhos de Porto Santo, soube liderar a fileira 
insular, com estímulos aos agentes económicos 
e com várias ações promocionais, destacando-
se a 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 assegurado pelos 
destaques da W premiada Jancis Robinson ou 
do crítico americano Mark Squires.
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 natal). 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 
ViniPortugal, responsável pela promoção 
dos vinhos nacionais em todo o mundo, com 
destaque em alguns mercados selecionados e 
fundamentais. O trabalho que faz é incansável 
e os efeitos estão à vista: os números da 
exportação batem recordes e os preços médios 
continuam a subir.
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