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Simpósios 
 
A palavra grega "Symposion" (συµπόσιον) significa "beber em companhia”, descrevendo 
os ambientes onde os convivas discutiam temas filosóficos e culturais. 
No âmbito da conferência, propomos uma adaptação dos simpósios da Grécia Antiga à 
época actual, em dois eventos que se prestam a “beber em companhia”. 
 
Dia 9 de Julho, 19.30 h  
 
“Wine as liquid music” 
 
É conhecido de todos que se pode saborear melhor um vinho na presença de comida 
apropriada. Ora tal conjugação parece não se restringir à mesa. Há cada vez mais 
evidências científicas que mostram como o cérebro percebe a música e como interpreta 
os estímulos do aroma e do sabor. Ora, o que nos propõe Clark Smith, enólogo e 
Professor da California State University em Fresno, é uma associação entre a música e o 
vinho, onde cada um contribui para melhorar o prazer do dado pelo outro. Através da 
prova de diferentes estilos de vinho em simultâneo com a audição de diferentes estilos 
de música será possível alterar as nossas preferências?  
 
 
Dia 10 de Julho, 19.30 h 
 
“Os vinhos de talha, herdeiros de uma tradição mile nar” 
 
Os vinhos de talha da bacia mediterrânica são um legado vivo de uma tradição milenar 
de produzir vinhos. Tanto na Geórgia, onde as talhas são mantidas enterradas, como 
nas típicas adegas alentejanas, são um exemplo de resistência passiva à 
homogeneização contemporânea dos gostos e preferências. Sob a batuta do Professor 
Virgílio Loureiro, faremos uma viagem de mais de 6000 anos, percorrendo civilizações e 
técnicas de vinificação ancestrais, tentando perceber porque é que no Alentejo profundo 
só depois de acabar “o de talha” é que se bebe “do outro”! 
 
 
Local: Pestana Palace Hotel, em Alcântara. 
Inscrição: o custo de cada simpósio é de 30 €, sendo necessária inscrição prévia devido 
a limitação de lugares. 
 


