
 

 

 

 

Versão: 0.3 – 07/2014 

 
 

CÂMARA DE NELAS APROVA EM REUNIÃO VOTO DE LOUVOR E PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO CHEFE DIOGO ROCHA A QUEM FOI ATRIBUIDA UMA ESTRELA 

MICHELIN 

 

Na reunião de Câmara de Nelas realizada em 27 de Novembro último o seu Presidente apresentou um voto de 

louvor e um compromisso quanto à atribuição ao nosso conterrâneo Chefe Diogo Rocha da medalha de mérito 

municipal, cujo teor foi o seguinte: 

-“Moção de Reconhecimento/Louvor e Atribuição de Medalha de Mérito Municipal a Diogo Rocha. 

Há poucos dias foi atribuída ao Chefe Diogo Rocha e ao Restaurante onde trabalha, a “Mesa de Lemos”, em 

Viseu, uma Estrela Michelin, em reconhecimento da excelência da gastronomia que aquele Chefe ali confecciona 

e promove. 

O Chefe Diogo Rocha, aliás, há muitos anos e um pouco por toda a região, no País e no estrangeiro, tem já 

reconhecimento pelas suas competências e pelo trabalho inovador e de qualidade, por muitos, reconhecido. 

No Concelho de Nelas, de onde é natural da Urgeiriça, desenvolveu também já elevada actividade e acções, 

dirigindo ou participando no sector gastronómico em restaurantes, hotéis e empresas da especialidade e 

colaborando ainda na organização, por diversas vezes, do certame da Feira do Vinho do Dão, que anualmente 

aqui se realiza, incrementando o seu reconhecimento e atractividade. 

A atribuição de uma Estrela Michelin constitui o reconhecimento internacional mais elevado da sua actividade, 

razão pela qual não pode a Câmara Municipal, hoje, dia 27 de Novembro de 2019, aqui reunida no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, deixar de lhe tributar também o mais alto reconhecimento e gratidão pela sua 

competência e trabalho, que a todos os seus conterrâneos orgulha, pelo prestígio, que também acrescenta à sua 

terra -Urgeiriça e freguesia de Canas de Senhorim - e também ao Concelho de Nelas. 

Sendo tal feito de Diogo Rocha uma significativo contributo no campo gastronómico, cultural e económico, e 

encontrando o mesmo enquadramento no artigo 12.º do Regulamento Municipal das Distinções Honoríficas do 

Município de Nelas, manifesta a Câmara a intenção de lhe atribuir, para ser entregue oportunamente, a Medalha 

de Mérito Municipal.” 

Esta proposta foi aprovada e oportunamente será entregue a medalha de mérito municipal. 

Diogo Rocha é, pois, um orgulho e exemplo para o Município de Nelas. 


