
Nota: Os interessados poderão fazer-se acompanhar de amostras particulares de azeite (0.5 L). Qualquer informação adicional, por 
favor ligue para 213653447. 
 

 

 

 
 
 
 

L A B O R A T Ó R I O  D E  E S T U D O S  T É C N I C O S  
 

Assunto:  Cursos de Prova de Azeites Virgens 
 
Exmo(a) Senhor(a): 
 
O Instituto Superior de Agronomia, através do Laboratório de Estudos Técnicos 
– LET (vulgo Laboratório de Azeites) vai levar a efeito, no próximo mês de 
Setembro  o Curso Curto de Iniciação à Prova dos Azeites Virgen s (12 
horas), cuja organização é da responsabilidade da ADISA. 
 

Calendarização: 
 

Datas Horário Cursos 
18,19 e 20 Setembro  14:00h-18:00h Curso Curto de Iniciação à Prova dos Azeites Virgens 
 
 

Número de formandos:  
 

O mínimo de formandos por curso é limitado a vinte e cinco pessoas  pelo que as 
inscrições serão aceites por ordem de entrada. 
 

Monitor:  
  

Professor José Gouveia 
 

Custo de inscrição:  
 
   250 euros para público em geral; 
  200 euros para actuais ou ex-docentes, funcionários ou alunos do ISA; 

 
Inscrição:  

 
• A inscrição no curso é realizada mediante o envio da ficha de inscrição para o 

Laboratório de Estudos Técnicos;  
• A realização da acção de formação está sujeita a co nfirmação, via e-mail e 

telefone ;  
• A formalização da desistência deve ser efectuada vi a e-mail;  

 
 

Condições de Pagamento: 
 

1. O pagamento deve ser efectuado após a confirmação da realização da acção da 
formação até dois dias antes do seu início por transferência bancária para o NIB: 0035 
0710 0000 1275 33030. 

2. Em caso de desistência no próprio dia não haverá po ssibilidade de reembolso do 
valor pago;  

 
 

Certificado do curso:  
O ISA emitirá certificados “de participação”, aos formandos que participarem em pelo 
menos 80% das sessões do curso e “de participação com aproveitamento” aos 
formandos que além de participarem tenham aproveitamento na prova final. 

 


