
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS,  IP 

L-INIA-Dois  Por tos  (ex-EVN) 

XVIII Jornadas de Biologia XVIII Jornadas de Biologia XVIII Jornadas de Biologia XVIII Jornadas de Biologia 
de Leveduras “Professor de Leveduras “Professor de Leveduras “Professor de Leveduras “Professor 
Nicolau  van Uden”Nicolau  van Uden”Nicolau  van Uden”Nicolau  van Uden”    

    
As XVIII Jornadas de Biologia As XVIII Jornadas de Biologia As XVIII Jornadas de Biologia As XVIII Jornadas de Biologia 
de Leveduras “Professor Nico-de Leveduras “Professor Nico-de Leveduras “Professor Nico-de Leveduras “Professor Nico-
lau  van Uden” vão realizarlau  van Uden” vão realizarlau  van Uden” vão realizarlau  van Uden” vão realizar----se, se, se, se, 
nos próximos dias 18 e 19 de nos próximos dias 18 e 19 de nos próximos dias 18 e 19 de nos próximos dias 18 e 19 de 
Junho, no Instituto Superior de Junho, no Instituto Superior de Junho, no Instituto Superior de Junho, no Instituto Superior de 
Agronomia, Universidade  Téc-Agronomia, Universidade  Téc-Agronomia, Universidade  Téc-Agronomia, Universidade  Téc-
nica de Lisboa, Tapada da Aju-nica de Lisboa, Tapada da Aju-nica de Lisboa, Tapada da Aju-nica de Lisboa, Tapada da Aju-
da, em Lisboa. A organização é da, em Lisboa. A organização é da, em Lisboa. A organização é da, em Lisboa. A organização é 
do Centro de Botânica Aplica-do Centro de Botânica Aplica-do Centro de Botânica Aplica-do Centro de Botânica Aplica-
da à Agricultura (CBAA) e a da à Agricultura (CBAA) e a da à Agricultura (CBAA) e a da à Agricultura (CBAA) e a 
Comissão Organizadora vem, Comissão Organizadora vem, Comissão Organizadora vem, Comissão Organizadora vem, 
por este meio, convidar todos por este meio, convidar todos por este meio, convidar todos por este meio, convidar todos 
os interessados e, particular-os interessados e, particular-os interessados e, particular-os interessados e, particular-
mente, os zimologistas, a parti-mente, os zimologistas, a parti-mente, os zimologistas, a parti-mente, os zimologistas, a parti-
cipar activamente. A apresen-cipar activamente. A apresen-cipar activamente. A apresen-cipar activamente. A apresen-
tação e discussão dos resulta-tação e discussão dos resulta-tação e discussão dos resulta-tação e discussão dos resulta-
dos de investigação, a troca de dos de investigação, a troca de dos de investigação, a troca de dos de investigação, a troca de 
ideias, a integração de novos ideias, a integração de novos ideias, a integração de novos ideias, a integração de novos 
jovens investigadores e o con-jovens investigadores e o con-jovens investigadores e o con-jovens investigadores e o con-
vívio serão, mais uma vez, as vívio serão, mais uma vez, as vívio serão, mais uma vez, as vívio serão, mais uma vez, as 
linhas de força das Jornadas, linhas de força das Jornadas, linhas de força das Jornadas, linhas de força das Jornadas, 
seguindo uma tradição inicia-seguindo uma tradição inicia-seguindo uma tradição inicia-seguindo uma tradição inicia-
da em 1993.da em 1993.da em 1993.da em 1993.    
    
A partir de 5 de Abril estará A partir de 5 de Abril estará A partir de 5 de Abril estará A partir de 5 de Abril estará 
disponível a página das Jorna-disponível a página das Jorna-disponível a página das Jorna-disponível a página das Jorna-
das nodas nodas nodas no    
endereço:endereço:endereço:endereço:    
    
http://conferenciasdatapada.comhttp://conferenciasdatapada.comhttp://conferenciasdatapada.comhttp://conferenciasdatapada.com    

    

INFOWINE.FORUM 2010INFOWINE.FORUM 2010INFOWINE.FORUM 2010INFOWINE.FORUM 2010    
    

Em 26 e 27 de Maio, Vila Em 26 e 27 de Maio, Vila Em 26 e 27 de Maio, Vila Em 26 e 27 de Maio, Vila 
Real voltará a ser palco de Real voltará a ser palco de Real voltará a ser palco de Real voltará a ser palco de 
nova edição de INFOWI-nova edição de INFOWI-nova edição de INFOWI-nova edição de INFOWI-
NE.FORUM, agora a segunda NE.FORUM, agora a segunda NE.FORUM, agora a segunda NE.FORUM, agora a segunda 
edição (FORUMWINE.FORUM edição (FORUMWINE.FORUM edição (FORUMWINE.FORUM edição (FORUMWINE.FORUM 
2010).2010).2010).2010).    
Constará de Seminários, Constará de Seminários, Constará de Seminários, Constará de Seminários, 
apresentações orais, exposi-apresentações orais, exposi-apresentações orais, exposi-apresentações orais, exposi-
ção de posters, bolsa de con-ção de posters, bolsa de con-ção de posters, bolsa de con-ção de posters, bolsa de con-
tactos e provas de vinhos.tactos e provas de vinhos.tactos e provas de vinhos.tactos e provas de vinhos.    
O Forum procurará reunir a O Forum procurará reunir a O Forum procurará reunir a O Forum procurará reunir a 
Investigação e as investiga-Investigação e as investiga-Investigação e as investiga-Investigação e as investiga-
ções técnicoções técnicoções técnicoções técnico----científicas mais científicas mais científicas mais científicas mais 
actuais, na áreas de viticultu-actuais, na áreas de viticultu-actuais, na áreas de viticultu-actuais, na áreas de viticultu-
ra, enologia e marketing.ra, enologia e marketing.ra, enologia e marketing.ra, enologia e marketing.    
Será um encontro entre a Será um encontro entre a Será um encontro entre a Será um encontro entre a 
investigação e as fileiras da investigação e as fileiras da investigação e as fileiras da investigação e as fileiras da 
produção e da comercializa-produção e da comercializa-produção e da comercializa-produção e da comercializa-
çãoçãoçãoção    
    
Organização VINIDEAsOrganização VINIDEAsOrganização VINIDEAsOrganização VINIDEAs    
    
www.infowineforum.comwww.infowineforum.comwww.infowineforum.comwww.infowineforum.com    
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AGENDA CIENTÍFICA E TÉC-AGENDA CIENTÍFICA E TÉC-AGENDA CIENTÍFICA E TÉC-AGENDA CIENTÍFICA E TÉC-
NICANICANICANICA    
 

5 a 7 de Maio de 2010 
8º SIMPÓSIO DE VITIVINICULTU-8º SIMPÓSIO DE VITIVINICULTU-8º SIMPÓSIO DE VITIVINICULTU-8º SIMPÓSIO DE VITIVINICULTU-
RA DO ALENTEJORA DO ALENTEJORA DO ALENTEJORA DO ALENTEJO    

CVRA, Évora 

Contacto: 

cvralentejo@vinhosdoalentejo.pt 

 

12 a 14 de Maio de 2010 
VII WORLD WINE FORUMVII WORLD WINE FORUMVII WORLD WINE FORUMVII WORLD WINE FORUM    

La Rioja, Logroño, Espanha 

Contacto: 

forovino@lariojacalidad.org 

 

4  a 9 de Julho de 2010 

The 6th International Workshop The 6th International Workshop The 6th International Workshop The 6th International Workshop 
on Grapevine Downy and Pow-on Grapevine Downy and Pow-on Grapevine Downy and Pow-on Grapevine Downy and Pow-
dery Mildewdery Mildewdery Mildewdery Mildew    
Organização: INRA, Bordeaux 

https://colloque.inra.fr/gdpm_
2010_bordeaux 

 

22 a 27 de Agosto de 2010 
28th International Horticulture 28th International Horticulture 28th International Horticulture 28th International Horticulture 
CongressCongressCongressCongress    

International Society for Horti-
cultural Science 

Instituto Superior de Agrono-
mia, Lisboa, Portugal 

www.ihc2010.org 

Nesta edição Espaço Aberto 1111    

     

     

Noticiário 2222    

     

     

     

     

FOLHA  INFORMATIVA  

    

www.inrb.ptwww.inrb.ptwww.inrb.ptwww.inrb.pt    



Folha Informativa de LFolha Informativa de LFolha Informativa de LFolha Informativa de L----INIAINIAINIAINIA----Dois PortosDois PortosDois PortosDois Portos    
Editor: INRB/LEditor: INRB/LEditor: INRB/LEditor: INRB/L----INIAINIAINIAINIA————Dois PortosDois PortosDois PortosDois Portos    
    
Quinta da AlmoínhaQuinta da AlmoínhaQuinta da AlmoínhaQuinta da Almoínha    
2565256525652565----191  DOIS PORTOS191  DOIS PORTOS191  DOIS PORTOS191  DOIS PORTOS    
PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL    

Telefones: 261 712 106Telefones: 261 712 106Telefones: 261 712 106Telefones: 261 712 106    
            261 712 124261 712 124261 712 124261 712 124    
            261 712 500261 712 500261 712 500261 712 500    
Fax:             261 712 426Fax:             261 712 426Fax:             261 712 426Fax:             261 712 426    
EEEE----mail:       curvelo.garcia@ínrb.ptmail:       curvelo.garcia@ínrb.ptmail:       curvelo.garcia@ínrb.ptmail:       curvelo.garcia@ínrb.pt    
    
Coordenação: A.S. CurveloCoordenação: A.S. CurveloCoordenação: A.S. CurveloCoordenação: A.S. Curvelo----Garcia  e Garcia  e Garcia  e Garcia  e 
José SilvestreJosé SilvestreJosé SilvestreJosé Silvestre    

Revista científica bilingue, 
especializada em  Viticultura, 

Enologia e Economia Vitivinícola, 
indexada em diversas bases de dados 
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NOTICIÁRIO  

Página 2  Folha informativa  

L-INIA-Dois Portos 

Desde 19 de Fevereiro, a Investigadora Coordenadora Maria Vitória Gonçalves San Romão Desde 19 de Fevereiro, a Investigadora Coordenadora Maria Vitória Gonçalves San Romão Desde 19 de Fevereiro, a Investigadora Coordenadora Maria Vitória Gonçalves San Romão Desde 19 de Fevereiro, a Investigadora Coordenadora Maria Vitória Gonçalves San Romão 
ficou desligada do serviço, por motivo da sua aposentação. Trataficou desligada do serviço, por motivo da sua aposentação. Trataficou desligada do serviço, por motivo da sua aposentação. Trataficou desligada do serviço, por motivo da sua aposentação. Trata----se de um dos mais se de um dos mais se de um dos mais se de um dos mais 
carismáticos elementos da construção da EVN, desde os anos de 1970. A ela se fica a carismáticos elementos da construção da EVN, desde os anos de 1970. A ela se fica a carismáticos elementos da construção da EVN, desde os anos de 1970. A ela se fica a carismáticos elementos da construção da EVN, desde os anos de 1970. A ela se fica a 
dever grande parte da actividade desenvolvida, no âmbito da Microbiologia.dever grande parte da actividade desenvolvida, no âmbito da Microbiologia.dever grande parte da actividade desenvolvida, no âmbito da Microbiologia.dever grande parte da actividade desenvolvida, no âmbito da Microbiologia.    

Também muito recentemente se aposentou o Investigador Principal Luís Cruz Carneiro, Também muito recentemente se aposentou o Investigador Principal Luís Cruz Carneiro, Também muito recentemente se aposentou o Investigador Principal Luís Cruz Carneiro, Também muito recentemente se aposentou o Investigador Principal Luís Cruz Carneiro, 
também um carismático elemento da construção da EVN, anterior Chefe do Departamento também um carismático elemento da construção da EVN, anterior Chefe do Departamento também um carismático elemento da construção da EVN, anterior Chefe do Departamento também um carismático elemento da construção da EVN, anterior Chefe do Departamento 
de Viticultura desta Unidade, e importante elemento da equipa que “revolucionou” a de Viticultura desta Unidade, e importante elemento da equipa que “revolucionou” a de Viticultura desta Unidade, e importante elemento da equipa que “revolucionou” a de Viticultura desta Unidade, e importante elemento da equipa que “revolucionou” a 
Viticultura portuguesa, no âmbito da selecção da videira.Viticultura portuguesa, no âmbito da selecção da videira.Viticultura portuguesa, no âmbito da selecção da videira.Viticultura portuguesa, no âmbito da selecção da videira.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Foi publicada, em 2010-03-22, a Portaria nº 171/2010 do MADRPque efectua a quarta 
alteração à Portaria nº 1144/2008, de 10 de Outubro, que estabelece, para o continente, 
as normas complementares de execução do regime de apoio à reestruturação e reconver-
são das vinhas e fixa os procedimentos administrativos aplicáveis à concessão das ajudas 
previstas para as campanhas vitivinícolas de 2008-2009 a 2012-2013 

Foi publicado o Despacho nº 5471/2010 da Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, 
que altera o Curso de Mestrado em Viticultura e Enologia, realizado pelo Instituto Superior 
de Agronomia (UTL), conjuntamente com a Universidade do Porto, com a colaboração da 
ex-Estação Vitivinícola Nacional (actualmente, INIA-Dois Portos). 

A aluna do curso Técnico Profissional de Análises Laboratoriais da Escola Secundária c/3º 
ciclo Henriques Nogueira está a realizar um estágio em contexto de trabalho, durante o 
mês de Março, no laboratório central do INIA –Dois Portos. O trabalho incide sobre 
“Doseamento de dióxido de enxofre livre e total – adaptação do método rápido da OIV a 
um titulador automático.” (orientação de Ilda Caldeira). 

Filomena Duarte participou no Seminário “Da produção à refeição- – From production to 
the MEAL”, organizado pelos alunos da Unidade Curricular “Seminários” do Curso de Mes-
trado em Engenharia Alimentar da Escola Superior Agrária de Coimbra, que decorreu no 
dia 26 de Fevereiro de 2010, na ESAC, em Coimbra, com o tema ”Higienização em adega: 
avaliação da eficácia de desinfectantes”. 

Pedro Clímaco participou, como delegado científico da CNOIV, nas reuniões, em Paris, dos 
Groupes d’Experts “Environnement Viticole et Évolution Climatique” (16 de Março), 
“Gestion et Innovation des Techniques Viticoles” (16 de Março), “Ressources Génétiques 
et  Selection de la Vigne” (17 de Março), “Protection de la Vigne” (18 de Março)”, bem 
como na reunião da  Commission I “ Viticulture” da “Organisation Internationale de la Vig-
ne et du Vin (OIV) (18 de Março). 

A.S. Curvelo-Garcia, na qualidade de Presidente do Conselho Técnico e Científico da 
Comissão Nacional da OIV, representou Portugal na reunião do Comité Executivo desta 
organização internacional (Paris, em 20 de Março) 

Em 19 de Março, visitaram o INIA-Dois Portos alunos e professores do Centro de Educação 
e Desenvolvimento de Pina Manique. 

Em  23 de Março, visitaram o INIA-Dois Portos alunos e professores do Externato de 
Penafirme (Torres Vedras). 

No âmbito do projecto de cooperação científica “Grape and wine polyphenols: chemical 
characterization, biological activity and biotechnological development”, com a Shenyang 
Pharmaceutical University (China), o Investigador Auxiliar Sun Baoshan está numa missão 
nesta Universidade, desde 22 de Março e até 6 de Abril. 

A.S. Curvelo-Garcia e J. Eiras-Doas integram o Conselho Científico do “8º Simpósio de 
Vitivinicultura do Alentejo”, que se realiza em Évora de 5 a 7 de Maio. 

____________________________________________________________________________ 

A AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho em Parceria com a sua congéne-
re Italiana Città del Vino, organiza a IXª Edição do ConcursoIXª Edição do ConcursoIXª Edição do ConcursoIXª Edição do Concurso Internacional para Jovens Viti-Internacional para Jovens Viti-Internacional para Jovens Viti-Internacional para Jovens Viti-
cultorescultorescultorescultores, estudantes em Agricultura e Viticulturaestudantes em Agricultura e Viticulturaestudantes em Agricultura e Viticulturaestudantes em Agricultura e Viticultura.  

Depois de Siena, Narbonne, Marselha, Roma, Frankfurt, Borgonha e Rioja, esta edição 
será realizada em Arruda dos VinhosArruda dos VinhosArruda dos VinhosArruda dos Vinhos (Portugal). 

O Curso é uma iniciativa da Rede Europeia de Cidades do Vinho, associação que represen-
ta mais de 70 Cidades em Itália, França, Áustria, Grécia, Espanha, Eslovénia, Hungria, 
Alemanha e Portugal. 

O curso tem a duração de 5 dias, de 26 de Abril a 1 de Maio26 de Abril a 1 de Maio26 de Abril a 1 de Maio26 de Abril a 1 de Maio e inclui a participação de 
reconhecidos especialistas internacionais do sector, que apresentarão conteúdos teóricos, 
complementados com visitas a adegas e provas de vinhos.  

Em 28 de Abril, o Curso realizar-se-á no INIA-Dois Portos, com duas acções de formação: 
Variedades de castas da região de Lisboa e Vale do Tejo (J. Eiras-Dias) e Aguardente vínica 
envelhecida (Sara Canas e Ilda Caldeira) 


