Press Release nº 11/2017

Wine Masters Challenge ®
XX Concurso Mundial de Vinhos 2018
28.29.30. 31 Março - Estoril - Portugal
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No próximo ano o Wine Masters Challenge - XX Concurso Mundial de Vinhos, celebra vinte anos de existência, único
concurso de vinhos em Portugal com chancela Internacional, certificado pelo Observatório Mundial do Vinho e Espirituosos.
Para comemorar esta data será emitida uma nova medalha comemorativa para colocação nas garrafas.
Ao longo destes vinte anos de existência do Wine Masters Challenge, nome esse desde a primeira edição (1999), sempre
com a mesma transparência que nos habituámos e que queremos manter. Sem apoios financeiros de organismos públicos
ou privados do setor, que dão mais destaque a concursos no estrangeiro do que ao que se faz em Portugal, mas notem
bem que somos nós contribuintes que mantemos estas organizações.
A todos aqueles que participaram como membros do júri ao longo destes anos com uma dedicação, idoneidade e
profissionalismo o nosso muito obrigado e um agradecimento sentido e muito especial para os familiares e todos aqueles
que já não estão connosco. Um forte abraço de amizade a todos os colaboradores antigos e presentes do Grupo Menu
Magazine.
Não podemos esquecer aqui também um agradecimento especial aos produtores estrangeiros que muito nos honraram com
a sua presença, sabendo á partida do fraco retorno comercial dos seus produtos, pois como é do conhecimento geral,
Portugal é autossustentável no setor vinícola. No entanto não quiseram deixar de participar num concurso que ao longos
dos anos tem vindo a granjear uma reputação intocável na sua estrutura: Espanha, França, Alemanha, Grécia,
Luxemburgo, Malta, Roménia, Bulgária, Rússia, Ucrânia, Eslovénia, Eslováquia, Croácia, Servia, Montenegro, Marrocos,
Tunísia, Africa do Sul, Austrália, Áustria, Nova Zelândia, Estados Unidos, México, Canada, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai,
Tailândia, Indonésia, Peru, e da Suíça, entre outros.
Aqui saudamos todos aqueles que não se deixaram intimidar com promessas vãs e pouco sérias, e por vezes até com
provocações sem nexo, não deixando de participar no Wine Masters Challenge - Concurso Mundial de Vinhos, dando
continuidade com a sua presença, ao único concurso de vinhos internacional realizado em Portugal.
Queremos continuar a merecer a sua confiança, convidamo-lo a inscrever-se na próxima edição do 20º Wine Masters
Challenge 2018
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