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Assunto: V O T O DE RECONHECIMENTO 

A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada ontem, 
dia 06 de janeiro corrente, aprovou por unanimidade e em minuta 
um voto de reconhecimento à empresa Conde de Foz de Arouce 
Vinhos, Lda, do qual se remete cópia anexa. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal, 

Lu» Miguel díorreia Antunes 

Em anexo: o citado 

.../fm 

Solicita-se que na resposta seja indicada a referência do presente ofício. 
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Atendendo à recente classificação pelo jornalista Matt Kramer, na revista norte 

americana " Wine Spectator", do vinho "Quinta de Foz de Arouce Tinto 2010" como 

um dos três melhores vinhos de 2013 e do vinho "Quinta de Foz de Arouce Tinto 2008" 

como um dos melhores vinhos do mundo - entre 12500 provados - proponho a 

atribuição de um Voto de Reconhecimento à empresa Conde de Foz de Arouce Vinhos, 

Recorde-se que já em janeiro de 2013, Mark Squires - um dos mais destacados críticos 

de vinho do mundo - na revista norte americana mais influente na área, "Wine 

Advocate", destacou o "Foz de Arouce Vinhas Velhas de Santa Maria 2007", produzido 

por esta empresa, como um dos melhores vinhos portugueses e do mundo. 

Entendo que esta classificação e a sua dimensão, num mercado extremamente 

competitivo como é o caso dos vinhos, assume especial importância na promoção 

nacional e internacional do Concelho e da freguesia de Foz de Arouce. 

Proponho, igualmente, que o voto de reconhecimento seja extensivo a todos os que, 

de forma direta ou indireta, colaboraram para que esta distinção fosse possível, 

nomeadamente os colaboradores da empresa. 

Lda. 

Lousã, 17 de dezembro de 2013 

O Presidente da Câmara Municipal 
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