
 
 
 

A chef dominicana María Marte é nomeada 

Embaixadora Ibero-Americana para a Cultura 
 

 

 
 

Santo Domingo (República Dominicana) / Madrid (Espanha) - Sexta-feira, 9 

de julho de 2021 - A Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, durante 

sua visita oficial à República Dominicana, nomeou hoje a destacada chef 

dominicana María Marte como Embaixadora Ibero-Americana para a Cultura, 

em uma cerimônia realizada no Ministério das Relações Exteriores da República 

Dominicana, na qual também participaram o Chanceler, Roberto Álvarez, e a 

Ministra da Cultura, Carmen Heredia. 

 

Esta designação destaca o papel da gastronomia para a cultura e a identidade da 

Ibero-América e reconhece a excepcional trajetória de Marte, desenvolvida na 

Espanha e na República Dominicana, e o seu trabalho como empreendedora de 

projetos sociais. 

 

Como Embaixadora Ibero-Americana para a Cultura, a chef se une ao cantor e 

compositor uruguaio Jorge Drexler e ao cantor, percussionista e produtor brasileiro 

Carlinhos Brown, nomeados em 2016 e 2018, respectivamente. 

 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.mirex.gob.do/nosotros/biografia
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiCz7K1v8vxAhV2D2MBHVuDAxgQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fcultura.gob.do%2Findex.php%2Fsobre-nosotros%2Fdespacho-del-ministro&usg=AOvVaw1wXW1ZmBgWpWa0ZNPpwXHe
https://www.jorgedrexlerweb.com/
http://www.carlinhosbrown.com.br/


 
 
 

Com estas nomeações, a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) reconhece a 

trajetória de destacadas personalidades das áreas da cultura, educação, ciência e 

cooperação que representam os valores e a diversidade da Ibero-América. 

Nascida em 22 de dezembro de 1978 na República Dominicana, Marte começou a 

trabalhar em 2003 como limpadora no restaurante El Club Allard em Madrid, onde 

acendeu à liderança, mantendo a excelência e as duas estrelas Michelin do local.  

 

“As pessoas têm um destino marcado e o meu era cair no país certo e na cozinha 

certa. Comecei minha carreira sem formação prévia, com muito trabalho e 

sacrifício. Foi uma longa jornada de aprendizado e muito gratificante”, afirmou a 

chef. 

 

Marte obteve, em 2014, o Prêmio Nacional de Gastronomia para o Melhor Chef de 

Cozinha, concedido pela Real Academia de Gastronomia da Espanha e a Cofradía 

de la Buena Mesa. Em 2017, como Chef Executiva do El Club Allard, recebeu o 

prestigioso Prêmio Internacional Eckart Witzigmann (ECKART) na categoria 

Inovação. 

  

No início de 2018, Marte anunciou sua decisão de retornar ao seu país para iniciar 

um projeto de integração social: formar jovens de baixa renda em gastronomia e 

hotelaria e iniciar um programa para salvar plantas comestíveis nativas da extinção.  

 

A República Dominicana, em qualidade de Secretaria Pro Tempore da Conferência 

Ibero-Americana, sediou a cerimônia de nomeação de Marte como Embaixadora 

Ibero-Americana para a Cultura. O país sediará a próxima Cúpula Ibero-Americana 

de Chefes de Estado e de Governo em 2022, cujo lema será “Juntos por uma Ibero-

América justa e sustentável”. 

 
MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-Americana 

Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org 

(+34) 679 921 572 

 

Siga a conversa nas redes: 

#CaminhoDaCúpula 

#SomosIbero-América 

 

https://www.segib.org/pt-br/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/
mailto:MSeitz@segib.org


 
 
 

    
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo 

na preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e 

Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos pelo fortalecimento da comunidade ibero-

americana, promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e 

portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. A Secretária-Geral da organização é a costarriquenha Rebeca 

Grynspan. 

 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

