N/Ref.ª TV 531/14
Ex.mos Senhores
Agentes Económicos
No processo de divulgação do Concurso de Vinhos de Lisboa 2014, junto se enviam os
elementos que pormenorizam as condições de participação e que no sentido de
dignificação dos Vinhos da Região Vitivinícola de Lisboa se espera uma adesão elevada.
Este ano decidiu a Comissão Executiva do Concurso alterar os valores de pagamento,
assim mantem‐se o valor de 50 € por cada referência para inscrições até 4 referências
inclusive, no caso de serem inscritas 5 ou mais referências, estas terão um custo de 40 € cada.
Com os melhores cumprimentos
Alexandre Rocha Andrade
Pel`A Comissão Executiva do Concurso
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