
 

CURSOS L IVRES DA INICIATIVA DO GRUPO DE 
ESTUDOS CLÁSSICOS 

O Grupo de Estudos Clássicos promoveu, pela primeira vez em 

2004-2005, um conjunto de cinco Cursos Livres dirigidos a todos os 

públicos e de índole diversa. Os modelos, já em funcionamento, 

abarcam a especificidade de determinadas áreas semânticas da 

linguagem, como também os grandes temas da cultura, arte e literatura 

na perspectiva da matriz clássica.  

 

Linguagens Específicas 

Os Cursos Livres de Grego para as Ciências da Saúde, e de 

Latim para as Ciências Jurídicas ou de Latim para as Ciências da 
Vida são orientados por objectivos eminentemente práticos. 

Pretendem, antes de mais, promover e comprovar a noção de que, na 

sua especificidade, as áreas de saber em causa, e que são de âmbito 

muito abrangente, falam grego e latim. A partir desta constatação, são 

fornecidos elementos essenciais das duas línguas maternas que 

permitam a desmontagem e a compreensão clara das modernas 

terminologias técnica e científica.  

O curso de Grego Moderno, de nível de iniciação, visa a 

aquisição da competência na utilização da língua hoje em uso na 

Grécia. 

 

Sociedade e Cultura 

O curso livre subordinado ao tema amplo Sociedade e Cultura 
dirige-se a todos aqueles cuja única motivação seja o seu 

enriquecimento cultural e a curiosidade pelas humanidades em geral, 

nas suas linhas tradicionais e na repercussão que encontram no mundo 

de hoje. Por ser da iniciativa do Grupo de Estudos Clássicos, este 

projecto tende a marcar, em várias das suas unidades, elementos 

matriciais que determinam o que podemos chamar cultura europeia. 

Mas esses mesmos elementos perderiam muito do seu sentido e 
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interesse se deles não fosse perceptível uma linha de continuidade que 

os torna, mesmo sem que disso o cidadão europeu actual tenha 

consciência, numa base de cultura, de comportamentos e práticas em 

que assenta um verdadeiro espírito de comunidade.  Assim, ao núcleo 

de temas clássicos se associam unidades que trazem ao convívio dos 

participantes a repercussão dos temas em causa noutras culturas, sob 

modalidades de expressão diversas, que documentam o seu amplo 

espectro de influência. 
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