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oportunidade para ver 
como se tudo se processa 
e até comprar os brancos 
Viosinho ou Alvarinho 
que aqui se produziram no 
ano passado (a adega está 
aberta ao público). 

As inscrições são 
feitas por email (com 
nome, contacto e dias 
disponíveis) para 
vindimas@isa.ulisboa.pt 
e deve levar chapéu, água, 
protetor solar e farnel para 
a jornada. Uma experiência 
única, sobretudo para 
quem vive na cidade._

Porque a produção é 
grande e estas são vinhas 
destinadas ao ensino, 
grande parte seguirá para 
a Casa Santos Lima, na 
Aldeia Galega da Merceana, 
perto de Alenquer, para 
ser comercializada. Outra 
parte tem como destino 
a adega do Instituto, 
remodelada há dois anos, 
e servirá de ensaio aos 
projetos de investigação 
dos alunos e para fazer 
o vinho. Além de se 
participar no trabalho, 
esta é também uma 

à vinificação (e que não são 
vendidas ao público), com 
a colaboração de alunos, 
funcionários e voluntários, 
crianças incluídas, desde 
que acompanhadas por 
adultos, explica Cristina 
Queda, professora do 
Instituto. 

Com três hectares de 
área, aquela que é a única 
vinha de Lisboa é composta 
por onze castas que hão de 
render, estimativa feita, 
cerca de 15 toneladas de 
uva. Primeiro, vindimam-
se as brancas – Alvarinho, 
Arinto, Encruzado, 
Viosinho e Macabeu –, 
na chamada Vinha Nova. 
Depois as tintas – Touriga 
Nacional, Trincadeira, 
Cabernet-Sauvignon e 
Syrah –, no Almotivo, diz-
nos João Ricardo da Silva, 
professor do mestrado em 
viticultura e enologia. A 
tarefa não é difícil. Há que 
destapar a uva, procura-
se o pé e corta-se com a 
tesoura de poda que o 
Instituto disponibiliza, 
assim como os baldes 
onde são postos os cachos. 

Na vinha da meia 
encosta, dentro 
dos portões 
do Instituto 

Superior de Agronomia, 
em Lisboa, as redes 
protegem os últimos 
cachos de Moscatel 
Galego. O bago é doce 
como mel e a passarada 
não lhe resiste a debicar, 
por isso houve que 
protegê-lo logo que teve 
início a colheita, nos 
primeiros dias deste mês 
de agosto. E que tem sido 
vendida, a um euro o quilo, 
numa banca improvisada 
ao cimo da rampa de 
entrada frente à Rua Jau, 
durante a semana. 

Segue-se, por estes 
dias, a casta Moscatel de 
Setúbal e, quem quiser, 
pode apanhar os cachos 
para levar para casa, 
neste caso a um preço 
mais baixo, bastando 
para isso aparecer, de 
segunda a quinta-feira, 
entre as 9h30 e as 17 horas. 
Depois, a partir de dia 
24, colhem-se as outras 
castas, essas já destinadas 

No Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, a colheita da uva faz-se com alunos, 
funcionários e a ajuda de voluntários. Quererá o leitor participar? INÊS BELO

Vindimar na cidade

INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
AGRONOMIA
Tapada da Ajuda
Cç. da Tapada, 
Lisboa
T. 21 365 3100
Inscrições 
vindimas@isa.
ulisboa.pt

Nos próximos dias, 
decorrerá a apanha 
da casta Moscatel de 
Setúbal. Quem quiser, 
pode ajudar – e levar 
para casa a uva a um 
preço muito baixo


