De: CVRLx - Gab. Rotulagem
Enviada: quarta-feira, 26 de Março de 2014 15:11
Assunto: Divulgação - II Jornadas Técnicas da A.P.E. - 11 de Abril de 2014 - Cartaxo

Ex.mos Senhores Agentes Económicos da CVRLx
Em cumprimento de orientação superior, para vosso conhecimento e efeitos tidos por
adequados, sou a reencaminhar o e-mail recebido do Senhor Presidente da Associação
Portuguesa de Enologia, sobre a realização das II Jornadas Técnicas da A.P.E., no
próximo dia 11 de Abril, no Museu Rural e do Vinho – Quinta das Pratas - Cartaxo.

Com os melhores cumprimentos.
Isabel Cristina Ferreira
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e-mail (Serviço de Relações Públicas e Gabinete de Rotulagem): rotulagem@cvrlisboa.com
http://www.vinhosdelisboa.com
https://www.facebook.com/oficialvinhosdelisboa
https://twitter.com/VinhosdeLisboa
De: Antonio Ventura [mailto:ventura.af@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 17 de Março de 2014 00:53
Para: Antonio Ventura
Assunto: II Jornadas Técnicas da A.P.E.

Estimados Colegas
A Associação Portuguesa de Enologia vai levar a cabo no próximo dia 11 de Abril as II
JORNADAS TÈCNICAS. Nesta 2ª edição teremos três painéis de relevante interesse
técnico-científico: Enologia, Viticultura e Marketing & Coaching, onde teremos a
presença de reconhecidos especialistas portugueses e estrangeiros destas áreas.
Para fechar com chave de ouro teremos uma prova dos reconhecidos vinhos do
prestigiado grupo JOÂO PORTUGAL RAMOS, comentados por enólogos das várias
adegas e regiões onde o grupo tem produção.
Desta vez será o Ribatejo a acolher-nos durante este dia, no Museu Rural e do Vinho na
típica Quinta das Pratas localizada no Cartaxo, terra de grandes tradições vitívinicolas
e capital do Vinho.
Com a colaboração do Municipio, que desde a primeira hora mostrou toda a
disponibilidade para colaborar com a APE disponibilizando o excelente auditório e
espaço envolvente para a realização deste evento, será possível usufruirmos de mais um
dia onde a formação de qualidade e o são convívio entre colegas, constituirão
novamente umas " Jornadas de Sucesso" á imagem da 1ª edição no passado ano.
Cá vos esperamos no Cartaxo no próximo dia 11 de Abril.
Em anexo enviamos programa e boletim de inscrição
Saudações Enófilas
António Ventura
(Presidente da APE)

