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TORRE DO FRADE – RESERVA  

 

Torre do Frade patrocina o primeiro concurso selecção 
Europa de escanções 

 
 
O primeiro Concurso Selecção Europa: 
 
Este concurso, que teve o apoio da marca de família Torre do Frade, visa eleger 
o melhor escanção português para representar Portugal no campeonato europeu 
da especialidade. A etapa portuguesa decorreu no passado dia 6 de Junho em 
plena Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Os participantes foram 
submetidos a diversas provas escritas e práticas avaliadas pelo Conselho 
Técnico de Concursos da Associação dos Escanções de Portugal (AEP) 
presidida por Manuel Miranda. Deste conjunto de testes resultaram três finalistas 
que prestaram provas públicas onde lhes foram suscitadas questões alusivas à 
harmonização de iguarias com vinho. O vencedor foi Rodolfo Tristão do 
restaurante Quinta dos Frades em Lisboa, que vai representar o nosso país em 
França no próximo mês de Novembro. Em segundo lugar ficou Sergio Santos do 
Club del Gourmet (El Corte Inglês Beloura) tendo o último lugar do pódio sido 
ocupado por Pedro Santos que já trabalhou no restaurante Arcadas da capela 
em Coimbra e que actualmente é consultor e formador de serviço e prova de 
vinhos.  
A Torre do Frade apoia este tipo de iniciativas com o intuito de promover a 
profissão de Escanção em Portugal e o correcto serviço de vinhos considerando 
ainda ser nosso dever enquanto agricultores aliados ao mundo rural, promover a 
cultura do vinho. 
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Sobre a Torre de Frade: 
 
A herdade da Torre do Frade situa-se no concelho de Monforte no Alto Alentejo, 

é uma sociedade agrícola 100% familiar que apenas produz bens com um 

elevado padrão de qualidade. A marca que distingue estes produtos, é o ferro da 

casa, que está presente no gado da raça Alentejana comercializado pela 

Carnalentejana SA, nos cereais certificados e agora também, em cada rótulo.  

Os vinhos com a marca Torre do Frade só saem para o mercado em anos de 

excepcional qualidade. 


