Informação à imprensa – 24 de Janeiro de 2013

Em Évora, dia 4 de fevereiro

Concurso Nacional de Escanções apura candidato a
evento mundial
A Associação dos Escanções de Portugal (AEP) em colaboração com a Comissão
Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) vai promover, no próximo dia 4 de fevereiro,
o Concurso Nacional de Escanções 2013, que seleccionará o candidato português ao
“Concurso Mundial de Escanções”. Este evento, que ocorre de 3 em 3 anos, terá
lugar em Évora no Fórum Eugénio de Almeida e o candidato apurado irá participar
em Março no concurso mundial, que decorrerá em Tóquio, no Japão.
A AEP espera cerca de 15 concorrentes para este Concurso. Numa primeira fase,
durante a manhã, efectuarão um conjunto de uma prova escrita e um teste de
decantação, que seleccionará os três finalistas.
Como explica Rodolfo Tristão, Presidente da AEP, a final do Concurso será aberta ao
público, realizando-se da parte da tarde, pelas 15 horas, no Fórum Eugénio de
Almeida, sendo a entrega dos prémios às 18 horas. Os escanções demonstrarão o seu
entendimento sobre os vinhos e suas regiões de produção, a adequação e
harmonização de diferentes perfis de vinhos a pratos específicos e todo o processo
do serviço de vinhos, desde a temperatura, à decantação, passando pela prova e
esclarecimento de dúvidas dos comensais sobre as características dos vinhos, entre
outros.
O objectivo do Concurso Nacional de Escanções é dignificar e promover a atividade
de escanção, contribuindo para o reconhecimento da importância do serviço de
vinhos. “Estamos empenhados em contribuir para o reconhecimento desta profissão,

o que nos tem levado, nos últimos anos, a participar no desenvolvimento de cursos
de especialização, realizados junto das Escolas de Hotelaria e restaurantes do centro
e sul”, afirma Dora Simões, presidente da CVRA.
O último evento realizou-se em 2010, contou com 16 escanções concorrentes e o
primeiro classificado foi o escanção Bruno Antunes.
FICHA DO EVENTO
Local: Fórum Eugénio de Almeida
Morada: Rua Vasco da Gama, 13 | Évora
Coordenadas GPS: 38,571937 -7,908134 ou N38º34’19.2’’ O7º54’28.8’’
Google Maps
Data: 4 de Fevereiro
Horário:
.15h00 – Final
.18h00 – Entrega de prémios

CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana
A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é um organismo de
direito privado e utilidade pública que certifica os vinhos DOC Alentejo e os vinhos Regional
Alentejano. É responsável pela promoção dos Vinhos do Alentejo, no mercado nacional e em
mercados-alvo internacionais. A sua actividade é financiada através da venda dos selos de
certificação que integram os contra-rótulos dos Vinhos do Alentejo.
www.vinhosdoalentejo.pt

