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Outras Notícias

· CIMLT implementa solução global de facturação
electrónica e contratação pública
· “Portugal tem uma justiça que não funciona e
quem paga com isso são os empresários”
· Sessão sobre a importância da concorrência para
o crescimento da economia
· Grupos de Acção Local da Roménia visitam
Ribatejo Norte
· Atendimento no Gabinete de Orientação ao
Endividamento de Santarém
· Atendimento no Gabinete de Orientação ao
Endividamento de Santarém
· Politécnico de Tomar co-organizador de
conferência internacional em Design e Artes
Gráficas
· Cursos grátis de Internet para adultos em Ferreira
do Zêzere
· Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre “A
Comunicação” em Abrantes
· Feira de Doçaria em Abrantes muda-se para o
Mercado Criativo
· Canal e Clima de Alcanede continua a apresentar
resultados de qualidade
· Clínica de Medicina Dentária de Alpiarça
comemora o 15º aniversário
· Dia do Idoso comemorado na ARPFIS do
Sobralinho
· Inscrições abertas para novos cursos da M.A. em
Santarém
· Centro de Formação Profissional de Santarém
recebeu este ano 11 mil desempregados
· O CTIC realiza formação de fogueiros e outra
formação especializada
· AIP já envolveu milhares de empresas e
formandos no MOVE-PME
· Linguacultura - Instituto de Línguas de Santarém
comemora 50 anos de ensino
· Câmara de Alpiarça mantém taxas a cobrar em
2015
· Nersant apoiou candidatura de 100 projectos ao
Programa de Apoio ao Empreendedorismo
· Sétima edição do “EMPRE - Empresários na
Escola” recomeça no Médio Tejo
· Delegações de 20 países inscritas no Nersant
Business 2014
· Road Show da Nersant apresenta projectos de
apoio às empresas até final de Outubro
· Trabalho, dedicação e honestidade são os
segredos da longevidade da Ponto 22
· Politécnico de Tomar co-organizador de
conferência internacional em Design e Artes
Gráficas

Economia

A ciência do vinho abordada no Centro
Ciência Viva do Alviela

Edição de 2014-10-16

Tu, Maria Ribeiro Lznhl e 55.774 outras pessoas gostam disto.

Sabe como é que o vinho sofre envelhecimento ou maturação? Como deve ser conservado?
Estas são apenas algumas das questões que vão ser abordadas na sexta-feira, 24 de Outubro, a
partir das 21h30, no Centro Ciência Viva do Alviela, em Alcanena. O famoso “néctar dos deuses”
é o tema de mais um “Café de Ciência”, onde se vai tentar perceber os processos de
fermentação, o envelhecimento e maturação do vinho ou a forma como deve ser conservado.

José Sassetti, hortelão da L3S- Gestão Agrícola e Florestal e hortelão do programa da RTP1
“Chefs’ Academy”, Mário Andrade, conceituado enólogo, e Alexandre Gaspar, da Quinta do
Arrobe, são os convidados. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e podem ser efectuadas
através do 249 881 805 ou do email info@alviela.cienciaviva.pt.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
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