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A História do que comemos como nunca nos contaram
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ENTRADA LIVRE · 18H 
sujeita a marcação reservas@museudelisboa.pt ou 215 818 530

Museu de Lisboa – Teatro Romano  
Rua de São Mamede nº 3 A 
1100-532 Lisboa

A história da alimentação constitui uma 
vertente de estudo que, cada vez mais, capta 
a atenção dos investigadores. O nosso paladar 
não foi sempre o mesmo, alterou-se tal como as 
culturas se alteram por contacto com outras ou 
por simples modas. Dando especial atenção à 
cultura romana (afinal o termo “gastronomia” 
deve-se a um cozinheiro de Roma), o Museu de 
Lisboa - Teatro Romano apresenta um ciclo de 
palestras e de atividades que abordam o tema 
da alimentação em várias vertentes. 

— ciclo de palestras — 

À MESA  
NO TEATRO 
ROMANO

A História do que comemos  
como nunca nos contaram

21 ABR
Uma mesa para um 
Império: globalização 
e cosmopolitismo em 
Roma
Inês de Ornellas e Castro

20 MAI
Comida de conforto  
em Homero
Carmen Soares

16 JUN
O fascínio do exótico  
– De Roma a Lisboa
Luís Mendonça de Carvalho

21 JUL
À mesa com as  
ânforas, entre o trivial  
e o gourmet: vinho, azeite  
e preparados de peixe 
na alimentação dos 
olisiponenses
Victor Filipe

6 AGO
Das villae romanas à 
adega Piteira, dois mil 
anos de vinho de talha  
no Alentejo
Virgílio Loureiro  
e José Piteira

22 SET 
Os restos de animais 
em Olisipo: o que nos 
contam os ossos de 
animais em Lisboa
Simon Davis, Cleia Detry  
e Ana Beatriz Santos

20 OUT 
À mesa na Tróia romana, 
à beira do Sado
Inês Vaz Pinto 

17 NOV 
De África para Portugal: 
a reinvenção do cuscuz 
(séculos XVI-XXI)
Isabel Drumond Braga

9 DEZ 
Alimentação e saúde. 
Como a medicina 
clássica influenciou  
a nossa dieta
David Felismino

19 JAN 2022
A encenação da mesa. 
Uma longa caminhada 
Ana Marques Pereira

16 FEV 2022
O alimento dos Deuses: 
fungos e cogumelos  
na Roma antiga 
Ireneia Melo

23 MAR 2022
Referências antigas  
de Roma à mesa
Virgílio Gomes


