
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

17 de Março 2020 

Adiamento das provas do International Wine Challenge devido ao Coronavírus 

A pandemia global do COVID-19 e o seu impacto em todos nós obrigou o International Wine Challenge (IWC) a 

tomar a decisão de adiar as provas de Abril 2020. 

As provas do concurso IWC serão adiadas até Novembro 2020 e os resultados serão publicados ainda a tempo 

do período de negócios do Natal. Todas as inscrições existentes serão automaticamente transferidas para as 

novas datas de prova. O IWC dará entrada de todos os vinhos nas próximas semanas antes de uma possível 

quarentena. Todos os vinhos serão mantidos num armazém com temperatura controlada até Novembro. Os  

Merchant Awards terão lugar segundo a agenda inicial e anunciados em Julho. 

Temos finalmente sinais de retoma de vida normal na China continental, portanto as inscrições no IWC China 

manter-se-ão abertas e as provas terão lugar em Junho conforme planeado. Mais informações aqui: 

www.iwcchina.com/en  

Chris Ashton, o Director do IWC declarou, “Temos vindo a seguir as instruções do governo britânico e da OMS 

e apesar de, eventualmente, as provas serem suficientemente pequenas para serem mantidas, estamos 

conscientes que os membros do júri viriam do mundo inteiro, tornando a operação demasiado arriscada.   Não 

podemos negar que se trata de uma situação muito difícil e complicada para todos nós e as coisas têm 

evoluído com imensa rapidez. Agradeço muito a vossa paciência e o vosso apoio e acredito que estaremos 

preparados para quando o vírus estará controlado.” 

NOTAS PARA OS EDITORES:  

O International Wine Challenge  

Com 37 anos de existência, o International Wine Challenge é considerado como o concurso de vinho mais 

rigoroso, imparcial e influente do mundo. No IWC cada vinho é provado 'às cegas' e segundo critérios de 

lealdade ao estilo, à região e ao ano dos vinhos. Cada vinho medalhado é provado pelo menos em três 

ocasiões diferentes por um mínimo de 12 membros do júri, incluindo Masters of Wines. Os prémios incluem 

medalhas (Gold, Silver, Bronze) e prémios Commended. 

IWC China 

O International Wine Challenge China (IWC China) foi lançado em Janeiro de 2019. O seu objectivo é de ajudar 

os consumidores Chineses a encontrar os melhores vinhos disponíveis no país. Foi concebido para trabalhar 

com palatos Chineses e Asiáticos seleccionando os vinhos que melhor se adequam às preferências locais. Tal 

como para o International Wine Challenge (IWC), o procedimento de prova dos vinhos mantém-se rigoroso e 

exaustivo para assegurar que todos os vinhos são provados de forma justa e segundo os seus próprios méritos. 

Os Merchant Awards UK 

Os Merchant Awards UK fazem parte do IWC desde 1990. Um painel de jurados estuda cada inscrição e em 

dois dias decide quais os vencedores para cada categoria. Os jurados têm como objectivo focar no negócio: 

não se trata apenas de ter uma óptima selecção de vinhos. Este ano, o painel de jurados conta com a presença 

de Laura Jewell MW, Helen McGinn, Angela Mount, Peter McCombie MW e Charles Metcalfe. Laure Patry 

junta-se à equipa para ajudar na escolha do prémio Restaurant Wine List. 

 
Para mais informações sobre o IWC, por favor contacte a equipa IWC da Phipps  

iwc@thisisphipps.com : +44 (0)20 7759 7400 : 17 Exeter Street, London, WC2E 7DU, UK 
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