De: Serviço de Controlo e Certificação
Enviada: quinta-feira, 27 de Março de 2014 11:15
Assunto: Registos a manter no sector vitivinícola - Circular IVV
Importância: Alta

N/Ref.ª TV 370/14

CIRCULAR

Ex.mo(a) Senhor(a)
Relativamente ao assunto referido em epigrafe, somos a enviar em anexo, para vosso
conhecimento, a Circular n.º 02/2014 do Instituto da Vinha e do Vinho.
Com os meus cumprimentos,
Alexandre Rocha Andrade
Pel´O Serviço Controlo e Certificação

Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Rua Cândido dos Reis, nº1
2560-312 TORRES VEDRAS PT
Telef: 00 351 261 31 67 24 | 926 759 940
Fax: 00 351 261 31 35 41
www.vinhosdelisboa.com
https://www.facebook.com/oficialvinhosdelisboa
https://twitter.com/VinhosdeLisboa
AVISO
Esta mensagem e ficheiros transmitidos pode conter informação CONFIDENCIAL e/ou submetida a SEGREDO PROFISSIONAL. A sua reprodução,
divulgação e/ou distribuição não está autorizada. Excepto se o contrário expressamente resultar do que nela estiver escrito, a opinião expressa na
mensagem pode não ser necessariamente a opinião da CVR Lisboa e esta não se considera responsável por actos conexos com o conteúdo desta
mensagem, nem com as consequências de vírus de computador que possam ter sido transmitidos no e-mail. Esta mensagem é endereçada
exclusivamente para o(s) destinatário(s) acima mencionado(s). Se a recebeu por erro, queira informar-nos pela mesma via ou pelo telefone +351 261
316 724 e proceder de seguida à sua integral destruição.
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