
Exmos. Senhores, 
 
Junto enviamos um pedido de amostras para o Guia Vinhos de Portugal 2011, de João Paulo Martins. 
No documento em anexo poderão encontrar informações detalhadas sobre esta edição do Guia e 
outras informações importantes, pelo que aconselhamos a sua leitura atenta. 
 
As provas no IVDP serão na semana de 19 de Julho, pelo que os vinhos poderão ser entregues no 
nosso armazém da Rua Rei Ramiro 6 em Vila Nova de Gaia ou no Serviço de Recepção de Amostras da 
Régua entre 28 de Junho e 9 de Julho no horário habitual: 9:00 – 12:00 / 14:00 – 16:30.  
Os produtores que pretendam apresentar “amostras de casco” poderão entregar os vinhos até ao dia 
15 no armazém de Rei Ramiro.  
 
As caixas deverão vir devidamente marcadas: PROVAS JOÃO PAULO MARTINS, e acompanhadas por 
uma Guia. 
 
Sem outro assunto de momento, estamos à V. disposição para qualquer esclarecimento adicional. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
Maria Cabral 
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De: João Paulo Martins [mailto:jjpaulom@sapo.pt]  
Enviada: segunda-feira, 10 de Maio de 2010 16:05 
Assunto: PEDIDO DE AMOSTRAS PARA O GUIA VINHOS DE PORTUGAL 2011 - JOÃO PAULO MARTINS 
 
À Direcção dos Organismos Certificadores, 
  
Junto envio, em anexo, o pedido de amostras para a próxima edição do meu livro Vinhos de Portugal 2011, a editar 
pelo 17º ano consecutivo. 
  
Agradeço desde já a vossa melhor atenção e a divulgação junto de todos os operadores da vossa região. 
  
Nas regiões onde irei fazer as provas já estão os dias acertados com os serviços. Nos outros, tal como indicado, os 
produtores deverão enviar os vinhos para a minha morada, indicada na carta. 
  
Mais uma vez muito obrigado pela vossa colaboração 
  
Lisboa, 10 de Maio de 2010 
  
João Paulo Martins 
 


