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Notícias

Numa congregação de esforços sempre vantajosa, este encontro foi
uma iniciativa conjunta do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da
Universidade de Coimbra com o Centro de Estudos Clássicos da Universidade
de Lisboa e ainda com a Associação Portuguesa de Estudos Neolatinos, de
quem se esperam as mais proveitosas realizações futuras.
Margarida Miranda

I Colóquio de História da Alimentação
No passado dia 20 de Janeiro, realizou-se, na Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra, o I Colóquio de História da Alimentação,
dedicado à Antiguidade. Tratou-se de uma iniciativa conjunta do Mestrado
em “Alimentação – Fontes, Cultura e Sociedade” e do Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos (CECH) e traduziu-se numa jornada de trabalhos
bastante concorrida. Importa ressaltar que, além do público discente para o
qual foi, antes de tudo, pensado, os alunos e ex-alunos de referido mestrado,
a afluência congregou um leque vasto de interessados (outros membros
da Academia, bem como pessoas exteriores à FLUC, de que destacamos
as provenientes da Escola de Hotelaria de Coimbra, e mesmo estudantes
estrangeiros). As actividades desenvolvidas tinham por principal desígnio
divulgar e estimular o debate sobre um domínio do conhecimento histórico
que, ao nível do ensino e investigação científica universitária em Portugal,
tem ainda uma expressão relativamente discreta.
Impulsionada pelo desejo de reunir os principais investigadores de
referência a nível ibérico nesta área do saber, a comissão organizadora do
colóquio convidou os Profs. Doutores: Maria José García Soler (especialista
em Literatura Grega de temática gastronómica), da Universidade do País
Basco; Inês de Ornellas e Castro (especialista em Literatura Latina de
temática gastronómica), da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa; Carlos Fabião (arqueólogo que se tem dedicado
ao estudo dos achados relacionados com a confecção e comercialização de
preparados de peixe durante a ocupação romana em Portugal), da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.
Entre os oradores, marcaram também presença as docentes que, no
âmbito do mestrado, têm desenvolvido as suas investigações mais recentes
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em torno da temática do colóquio (Carmen Soares e Paula Barata Dias), bem
como o primeiro Mestre do curso (Luís Lavrador) e dois jovens investigadores e bolseiros do CECH (Elisabete Cação e Nelson Henriques). O grupo
de conferencistas completou-se com a intervenção de uma Professora da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maria Regina Cândido, a quem
me cabe agradecer publicamente o convite que endereçou a vários colegas
portugueses para que elaborassem estudos que vieram a integrar o livro
Práticas Alimentares no Mediterrâneo Antigo, apresentado precisamente
no termo das sessões pela Srª Coordenadora do CECH, a Prof. Doutora
Maria do Céu Fialho.
Porque falar de Alimentação na Antiguidade, sem degustar uma
refeição de inspiração greco-romana, teria sido um exercício incompleto
de transmissão e aquisição de saberes, o encerramento da jornada consistiu
numa cena oferecida pela Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, a
quem deixamos, na pessoa da sua Directora, Drª Ana Paula Pais, o nosso
penhorado agradecimento.
Para todos os que possam estar interessados em conhecer as conferências
apresentadas, encontra-se no Itunes, na entrada Universidade de Coimbra,
uma colecção dos videos feitos pela equipa da TV da UC (a UCV).
De seguida apresentamos o programa científico detalhado do colóquio.
9h: Sessão de abertura, presidida pela Coordenadora do Mestrado em
“Alimentação – Fontes, Cultura e Sociedade”, a Prof. Doutora Maria
Helena da Cruz Coelho.
9h 30mn: María José García Soler (Universidade do País Basco, Espanha),
La presencia de la gastronomía en la literatura griega.
10h: Maria Regina Cândido (Universidade Estadual do Rio de Janeiro),
Banquete grego: entre o ritual da philia e o prazer do luxo.
11h 20mn: Carmen Soares (FLUC), Arte Culinária em Xenofonte, Platão
e Aristóteles.
11h 50mn: Elisabete Cação (CECH), Preparação e confecção dos alimentos
e utensílios de cozinha nos fragmentos de Arquéstrato de Gela.
12h 10mn: Nelson Henriques (CECH), Hábitos alimentares no Império
Romano: notícias sobre os comportamentos animais e habitats no De
alimentorum facultatibus de Galeno.
15h: Inês de Ornellas e Castro (Universidade Nova de Lisboa), Discursos
e rituais na mesa romana: luxo, moralismo e equívocos.
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15h 30mn: Carlos Fabião (Universidade de Lisboa), Os preparados de peixe
de época romana na Lusitania: os nomes e os produtos.
16h 45mn: Paula Barata Dias (FLUC), Em defesa do vegetarianismo: o
lugar de Porfírio de Tiro na fundamentação ética da abstinência de
carne dos animais.
17h 15mn: Luís Lavrador (Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra), A
propósito dos interditos alimentares no Levítico.
18h: Maria do Céu Fialho, apresentação do livro Práticas Alimentares no
Mediterrâneo Antigo. M. R. Cândido (org.). Rio de Janeiro 2012.
18h 20mn: sessão de encerramento, presidida pela Prof. Doutora Maria
José Azevedo Santos.
Comissão Organizadora:
Carmen Soares, Maria do Céu Fialho, Paula Barata Dias
Secretariado:
Elisabete Cação, Nelson Henriques
Apoios:
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da UC
Mestrado em “Alimentação – Fontes, Cultura e Sociedade” da FLUC
Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra
Thíasos
Carmen Soares

