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World Beer Challenge
VII International Brewery Awards 2017
27, 28, 29 e 30 de Junho
Estoril - Portugal
Estoril, 12 de Julho de 2017, no passado dias 27, 28, 29 e 30 de Junho realizou-se no Estoril, Portugal a 7ª edição do
prestigiado Concurso Mundial de Cervejas, mais conhecido internacionalmente por "World Beer Challenge".
Evento idealizado há sete anos e promovido pelo Grupo Menu Magazine, Editora de várias revistas e outros eventos,
sediado na linha do Estoril desde 1990. Contou com a presença de 150 membros do júri proveniente de 29 países,
foram testadas mais de 600 cervejas e apuradas para a final 490, tendo obtido medalhas somente 124 cervejas
(aproximadamente 20%), 36 medalhas de ouro, 81 de Prata e 7 de Bronze.
Este ano o concurso teve mais empresas participantes, mais jurados, mais países representados: Alemanha, Áustria,
Suécia, China, Japão, Rússia, Espanha, Irlanda do Norte, Bélgica, Holanda, Portugal, Panamá, U.S.A., Itália e a
França.
Uma nota negativa: as empresas que participaram, vindas de fora da União Europeia, tiveram bastante dificuldade na
obtenção rápida no desalfandegamento com custos adicionais elevadíssimos. Chamamos a atenção de quem governa
para este assunto grave, pois somos uma empresa de exportação de serviços onde angariamos empresas que
investem em Portugal.
Na próxima edição do World Beer Challenge 2018, será posta a circular uma nova forma de promover as cervejas
presentes no concurso com aquisição reservada somente aos medalhados, que fará a diferença ao consumidor
menos atento no mercado nacional e internacional, com vantagens e reconhecimento para utilizar na exportação de
cada produto.
Uma pequena historia sobre a linda Vila do Estoril, onde em 1953 foi idealizado pelo escritor Ian Fleming, "James
Bond" também conhecido pelo código 007, agente secreto fictício do serviço de espionagem britânico MI-6.
Vila que acolheu milhares de refugiados e exilados durante a Segunda Guerra Mundial, entre eles o Povo
Judeu, pois serviu de passagem para a liberdade.
Casas Reais de toda Europa vieram para aqui viver o seu exilio, como exemplo os Condes de Barcelona, pais do
antigo e Avós do atual Rei de Espanha, Reis de Itália, Roménia, Grécia, Bulgária, os Duques de Windsor,
Edward Windsor e Wallis Simpson. Para alem das casa reais, também presidentes como Fulgêncio Batista
ditador cubano, dado que o Brasil e os Estados Unidos da América recusaram asilo, também o escritor Stefan
Zweeig procurou o Estoril na década de 30 para fugir ao regime nazi.
Na mesma região aconselhamos a visitar Cascais, Guincho, a misteriosa Sintra Património da Humanidade e
ainda, Mafra com o seu Mosteiro Imperial mandado erigir por Dom João V, Rei de Portugal, no ano de 1717.
Agradecemos a divulgação deste comunicado.
Gabinete de Imprensa Grupo Menu Magazine

