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Tertúlia Vinho com Ciência
O Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI), polo da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa), organiza a 6.ª edição da Tertúlia Vinho
com Ciência, no próximo dia 23 de novembro de 2021, pelas 18h00, no Clube Ciências
(bar do edifício C6) da Faculdade. O acontecimento gratuito, mediante inscrição prévia,
ocorre durante a Semana da Ciência e Tecnologia.
Andreia Figueiredo, professora do Departamento de Biologia Vegetal da Ciências
ULisboa e coordenadora do Grapevine Pathogen Systems Lab (GPSysLab) do BioISI
Ciências ULisboa é uma das organizadoras da tertúlia, dedicada à vinha e ao vinho, à
mudança pelo clima e cujo programa inclui a apresentação da investigação realizada
nestas áreas no BioISI; o trabalho desenvolvido nos campos experimentais da Associação
de Viticultores do Concelho de Palmela (AVIPE); uma prova de vinhos e um momento
musical, interpretado pela cantora lírica Nastasja Djordjevic.
O BioISI existe desde 2015 e atualmente tem polos em quatro instituições académicas
e de investigação nacionais. Este centro multidisciplinar de investigação foca-se no
estudo de sistemas biológicos complexos, na transferência de valor para a sociedade e
sector produtivo e é coordenado por Margarida Amaral, professora do Departamento
de Química e Bioquímica da Ciências ULisboa. Na área da vinha e do vinho, distingue-se
por enquadrar vários grupos de investigação de excelência em Portugal e por participar
e liderar vários projetos nacionais e internacionais, como é o caso de Regenerative
agricultural approaches to improve ecosystem services in Mediterranean vineyards
(Revine), um projeto liderado em Portugal pelos cientistas da Faculdade, iniciado em
maio deste ano e que faz parte da parceria PRIMA.

Informações:
GPSysLab BioISI | DBV Ciências ULisboa
Andreia Figueiredo | Email: GPSysLab@gmail.com
Cartaz da tertúlia disponível no cirrus | Créditos: BioISI Ciências ULisboa
Ciências ULisboa tem o prazer de convidar todos os interessados a participar nesta iniciativa. Se pretender assistir
ao evento no local, registe a sua presença através do email info. ciencias@ciencias.ulisboa.pt até ao próximo dia 22
de novembro.

