CURSO PRÁTICO

1ª Edição

OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO DA MADEIRA NO VINHO
13.abril.2022 | Regia Douro Park, Vila Real
14.abril.2022 | ATEVA - Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo, Évora
Revisão das interações vinho / madeira
Melhor compreensão da indústria da madeira. Impacto das diferentes fases de fabrico
(barricas e alternativos) no perfil organolético final.
Revisão das boas práticas (implementação, higiene) e dos últimos desenvolvimentos (novos
formatos alternativos, evolução dos perfis aromáticos exigidos pelo mercado).
Conteúdos programáticos
O SETOR DA MADEIRA: MELHOR COMPREENSÃO PARA UMA MELHOR ESCOLHA
Alguns números
Composição da madeira e revisão das moléculas aromáticas
Tanoaria: diferentes categorias
Floresta: noção de terroir e gestão
Tanoaria e pontos-chave
Condições redox na utilização de madeiras
Abordagem de boas práticas
Cave de barricas e seu ambiente
Barricas novas
Barricas usadas
Tamanho do vasilhame - grandes volumes
Idade das madeiras
Especificidade da madeira em termos de higienização
As diferentes técnicas de limpeza/desinfeção
Provas Comparativas de Apoio
Destinatários: Quadros técnicos com funções nas áreas de produção e de empresas fornecedoras do setor e outros
profissionais interessados.
Orador: Olivier MERIEUX, Enólogo Consultor do ICV, França
Datas e Locais: 13. abril.2022, Regia Douro Park, Vila Real | 14. abril.2022, Alentejo (local a definir)
Duração: ½ dia (9h00 às 13h00)
Propina e condições de inscrição:
1 Inscrição | 135€ + IVA
- A comunicação do orador será apresentada em francês.
- A inscrição inclui: documentação em português, prova de vinhos, certificado de participação e coffee-break.
- Data Limite para inscrição: 10 de abril de 2022.
Condições:
- A inscrição poderá ser efetuada acedendo a www.vinideas.pt ou enviando um email para vinideas@vinideas.pt
- As inscrições são consideradas válidas no momento da receção da ficha de inscrição; o pagamento deverá ser efetuado
até à data-limite de inscrição, por transferência bancária, colocando no descritivo da operação o número de inscrição
previamente atribuído.
Os documentos para faturação serão emitidos com os dados indicados na inscrição, não sendo permitidas alterações
posteriores à sua emissão.
No caso das desistências não comunicadas, a VINIDEAs reserva-se o direito de cobrar 50% do valor da inscrição.
O curso só se realizará mediante número mínimo de participantes.
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