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Muito Obrigado ...
A todos que tem apoiado o Wine Masters Challenge - XIX Concurso Mundial de Vinhos ao longo
dos anos através da sua participação, o nosso especial e renovado agradecimento aos
produtores, enólogos e representantes das diferentes casas vinícolas em especial atenção para
aqueles que diariamente trabalham a terra de sol a sol para colocar neste concurso excecionais
néctares provenientes de vários pontos do globo.
O Wine Masters Challenge é o primeiro Concurso a nível mundial de vinhos a solicitar adesão ao
"Wine and Spirits World Observatory " organismo independente na avaliação das diferentes
áreas do mundo vinícola.
Esta nova instituição com estatuto internacional irá implementar uma nova e conceituada norma
de controle de qualidade, um excelente modo para exportações dos seus produtos com o
reconhecimento de alta qualidade, mas também na avaliação permanente de merchant, feiras,
exposições de vinhos, credenciação enólogos / winemakers, Jornalista do sector, publicações
técnicas, guias vinícolas, jornais, revistas, regiões demarcadas, enotecas, associações dos
diferentes sectores, Blogs, websites design gráfico, rotulagem, packing,
Os produtores de vinhos espalhados por todo mundo que em grande numero utilizam castas
portuguesas este concurso é com certeza o único especializado, pois grande numero de técnicos
qualificados, são enólogos portugueses, que estão representados no painel de membros do júri
internacional.
Mesmo que não tenham interesse em participar neste concurso, mas nós estamos interessados
em sermos informados das suas novas iniciativas, como a publicação de Pres Relesse, assim
como de novos produtos que pretendam lançar no mercado internacional .
Passados 260 anos com a criação da primeira região demarcado do mundo, o Douro. Portugal
volta a estar em destaque com a criação a nível mundial do Observatório do Vinho e
Espirituosos, sendo o seu fundador um dos maiores esperte a nível internacional de vinhos,
Antonio José da Silva, que desde de 1990 editou a reconhecida revista Menu Magazine entre
outras e idealizou um dos maiores concursos de vinhos o "Wine Masters Challenge - Concurso
Mundial de Vinhos", que se realiza anualmente no Estoril, a localização para a sede desta
organização está a ser analisada.
Ofereça neste Natal um Voucher referente ao registo de uma, duas ou cinco inscrições, como prenda.

