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Agronomia de Lisboa procura voluntários para vindima
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O Instituto Superior de Agronomia (ISA) procura voluntários para a vindima na única vinha de Lisboa
e promove venda de uva. A adega do Instituto Superior de Agronomia retomou a laboração em 2014
após a modernização das instalações e dos equipamentos, o que permitiu passar a vinificar em
óptimas condições. No entanto, dado o sucesso que em 2013 e 2014 teve a oferta ao público das
uvas, da única vinha de Lisboa, para consumo como uva de mesa e dado o excesso de produção de
uva branca, o Instituto decidiu este ano mais uma vez disponibilizar, para consumo directo, as uvas
das castas Moscatel Galego e Moscatel de Setúbal, ficando as restantes para vinificação. "As uvas só
serão colhidas quando o teor em açúcar for óptimo e assim podermos desfrutar dos paladares
diferentes que cada casta oferece, no equilíbrio desejável dos açúcares e dos ácidos", refere o ISA em
comunicado. A colheita começou no dia 3 de Agosto com a casta Moscatel Galego, para venda ao
público, prolongando-se, em princípio, até ao início de Setembro com as castas para vinificação. A
colaboração do público pode fazer-se de diversos modos: Para as castas Moscatel: - As pessoas
podem colher as suas próprias uvas. O ISA tem tesouras de vindima e baldes. As crianças podem
participar desde que acompanhadas pelos pais. Apesar de não ser essencial, o ISA agradece a
inscrição. - As pessoas podem comprar uvas colhidas. O ISA aceita encomendas. Tanto num caso
como no outro devem dirigir-se ao cimo da rampa de entrada frente à rua Jau, de segunda a quinta-
feira, entre as 9,30h e as 17h. Para as restantes castas (Viosinho, Alvarinho, Encruzado, Arinto,
Maccabeo, Syrah, Trincadeira, Touriga Nacional, Syrah e CabernetSauvignon): - O ISA pede a
colaboração de voluntários para a vindima propriamente dita. Para além da colheita das uvas os
participantes podem observar os procedimentos que se fazem na adega. Para se inscrever como
voluntário (só dias úteis), basta enviar um e-mail para vindimas@isa.ulisboa.pt com o seu nome,
contacto e dias disponíveis para ajudar, desde 17 de Agosto a 11 de Setembro. Agricultura e Mar
Actual
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É possível apanhar uvas em Lisboa e levá-las para casa
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Por Ana Rita Rogado 06/08/2015 - 18:57 Já se colhem uvas na Tapada da Ajuda. Miguel Madeira
Lisboa vinicultura Há uma importante vinha na capital e pertence ao Instituto Superior de Agronomia
da Universidade de Lisboa (ISA - UL). O instituto vai disponibilizar, uma vez mais, as uvas das castas
Moscatel Galego e Moscatel de Setúbal para consumo directo. As restantes vão estar destinadas para
a vindima. A colheita teve início na passada segunda-feira, dia 3 de Agosto, com a casta Moscatel
Galego, com previsão de prolongamento até Setembro com as outras castas. "As uvas só serão
colhidas quando o teor em açúcar for óptimo e assim podermos desfrutar dos paladares diferentes que
cada casta oferece, no equilíbrio desejável dos açúcares e dos ácidos", lê-se no site do ISA. Nos
últimos anos, a oferta ao público das uvas desta vinha foi um sucesso. Depois de ter feito obras de
modernização nas instalações e equipamentos, a adega retomou a laboração o ano passado. Trata-se
de uma venda improvisada de uvas, inicialmente com as castas Moscatel Galego e, no final de Agosto,
com as Moscatel de Setúbal. Todos podem participar, até mesmo crianças, desde que acompanhadas
por adultos. Com tesouras de vindima e baldes disponibilizados pelo ISA, cada um pode colher as
próprias uvas das castas Moscatel e levá-las para casa a um preço reduzido. As pessoas que não
participem na colheira podem comprar as uvas colhidas pelo instituto, ou ainda encomendá-las. Basta
dirigirem-se ao campus universitário do ISA, sediado na Tapada da Ajuda, de segunda a quinta-feira
entre as 9h30 e as 17h. Para as restantes castas, nomeadamente Viosinho, Alvarinho, Encruzado,
Arinto, Maccabeo, Syrah, Trincadeira, Touriga Nacional, Syrah e CabernetSauvignon, o ISA está a
aceitar voluntários para fazer as vindimas. Os participantes poderão, para além da colheita das uvas,
observar o que ocorre na adega. Os interessados em fazer voluntariado podem inscrever-se através
de vindimas@isa.ulisboa.pt. O email deve conter o nome, o contacto do voluntário e os dias em que
está interessado em participar, entre 24 de Agosto e 11 de Setembro.
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