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VI CONGRESSO DA APEC
CENTRO DE HISTÓRIA DA CULTURA
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Tema: Identidade e cidadania da Antiguidade aos nossos dias
Identidade e cidadania são noções relevantes nos dias de hoje. Embora
as suas concepções actuais, em particular a de cidadania, não remontem
exclusivamente à Antiguidade, isso não invalida que a sua interpretação
clássica mereça a nossa atenção. Este Congresso, em que podemos analisar a
evolução destes dois conceitos ao longo dos tempos, pretende mostrar até que
ponto a Antiguidade (particularmente a clássica) é importante na reflexão que
tem lugar nos nossos dias.
Tópicos:
a) As instituições e os regimes políticos;
b) As lutas sociais e políticas;
c) A tensão entre o Poder, a Liberdade e a participação;
d) Os discursos do Poder;
e) Figuras femininas de intervenção;
f) Da polis e da Res publica aos Estados-Nação;
g) A formação do cidadão (a cultura da cidadania).
Data para a realização:
18-21 de Outubro de 2006.
Prevê-se que na manhã de sábado haja uma visita, eventualmente à
Lisboa romana.
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COMISSÃO CIENTÍFICA
Jacqueline de Romilly
Christiane Sourvinou-Inwood
José António Segurado e Campos
José Esteves Pereira
Maria de Fátima Sousa e Silva
Francisco Oliveira
Artur Anselmo
Antonio Ruiz Castellanos
João Luís Lisboa
António Moniz
Mª. Leonor Santa Bárbara
COMISSÃO ORGANIZADORA
Mª. Leonor Santa Bárbara
António Moniz
Manuel Rodrigues
Francisco Caramelo
Mª. do Rosário Laureano Santos
Ana Rita Lopes

FICHA DE INSCRIÇÃO
CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CLÁSSICOS
LISBOA, 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2006
Identidade e cidadania, da Antiguidade aos nossos dias

Identificação
Nome:
Morada:
Código Postal:
Telefone:
E-mail:

Localidade:
Telemóvel:
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Participação
Sem comunicação:
Com comunicação:
Título da comunicação (com resumo, também em Inglês, 300 palavras, no
máximo):
Inscrição (até 15 de Julho de 2006)
Estudantes: 20 €;
Sócios da APEC e Investigadores do CHC: 40 €;
Outros participantes: 45 €;
Jantar: 30 €.
A partir de 15 de Julho de 2006:
Estudantes: 25 €;
Sócios da APEC e Investigadores do CHC: 45 €;
Outros participantes: 50 €.
Pagamento
Feito à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa
Contactos
E-mail: icand@fcsh.unl.pt
Site: http://www.fcsh.unl.pt/cec/
Congresso Identidade e Cidadania da Antiguidade aos nossos dias
Centro de História da Cultura
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Nova de Lisboa
Av. de Berna, 26 C
1069-061 LISBOA
FRANCISCO DE OLIVEIRA
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6TH CONGRESS OF THE PORTUGUESE ASSOCIATION OF
CLASSICAL STUDIES
CENTRO DE HISTÓRIA DA CULTURA
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Theme: Identity and Citizenship from the Antiquity to Our Times
Identity and citizenship have become relevant notions nowadays. In
spite of such contemporary concepts, particularly the concept of citizenship,
not going back to the Antiquity, it does not mean that their classical
interpretation(s) fail(s) to deserve our attention. This Conference will analyze
the way in which these concepts have evolved along the ages. It intends to
show how the Antiquity, especially Classic Antiquity, is important in the
reflection that takes place today.
Topics:
a) Institutions and political regimes;
b) Social and political struggles;
c) The tension among power, freedom and participation;
d) The discourse of power;
e) Feminine figures of intervention;
f) From polis and res publica to nation-states;
g) The formation of the citizen (the culture of citizenship).
Date of the Congress:
18th –21st October 2006.
For Saturday morning we are preparing a historical visit, very likely to
Lisbon’s Roman ruins.
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REGISTRATION FORM
INTERNATIONAL CONGRESS OF CLASSICAL STUDIES
LISBON, 18-21 OCTOBER 2006
Identity and citizenship,
from the Antiquity to Our Times

Identification
Name:
Address:
Zip Code:
Phone:
E-mail:

City:
Mobile:

Participation
Without paper:
With paper:
Paper’s title (abstract – 300 words maximum):
Registration (till July 15th, 2006)
Students: 20 €;
Members of APEC and Researchers of CHC: 40 €;
Other participants: 45 €;
Dinner: 30 €.
After July 15th, 2006:
Students: 25 €;
Members of APEC and Researchers of CHC: 45 €;
Other participants: 50 €.

Payment
Payment should be made to Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa
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Contacts
E-mail: icand@fcsh.unl.pt
Site: http://www.fcsh.unl.pt/cec/

Congresso Identidade e Cidadania da Antiguidade aos nossos dias
Centro de História da Cultura
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Nova de Lisboa
Av. de Berna, 26 C
1069-061 LISBOA
PORTUGAL
FRANCISCO DE OLIVEIRA

PETIÇÃO EM FAVOR DAS LÍNGUAS CLÁSSICAS EM PORTUGAL
A situação do ensino das línguas clássicas tem preocupado grandemente a APEC e todos os membros do Instituto de Estudos Clássicos da
Universidade de Coimbra e do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa.
Entre outras iniciativas, decidimos lançar um abaixo-assinado electrónico internacional, cujo texto transcrevemos par conhecimento de todos.
Aproveito para solicitar aos sócios da APEC que nos facultem urgentemente o seu e-mail, se assim entenderem, de modo a facilitar iniciativas
como esta. E que, quando receberem este abaixo-assinado (sairá com versão
em português, em francês e em inglês), o disseminem o mais que puderem.

TEXTO
No seguimento da recente reorganização da rede escolar e dos agrupamentos de disciplinas, o ensino das línguas clássicas passou a residual nas
escolas secundárias, e em muito poucas, e corre o risco de desaparecer em
breve do ensino superior.
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Razões de ordem financeira limitam a oferta das línguas clássicas e das
línguas e literaturas estrangeiras, também elas em grande perigo em todos os
níveis de ensino, apesar de existir um escol de professores e especialistas, até
de nível internacional, constituído com grande investimento económico e
financeiro, em áreas que são índice de desenvolvimento e fazem parte da
tradição cultural dos países que pretendemos igualar.
Ignorando que “a matemática e as ciências não formam cidadãos”,
como lembrou Manuel Damásio (Expresso, 10/03/2006), os responsáveis
políticos arriscam-se a privar os jovens portugueses da possibilidade de
conhecer as raízes comuns da identidade nacional e europeia e dos valores
que constituem a génese do património cultural, ético e cívico ocidental.
É este também o parecer do médico e professor Nuno Grande, no seu
comentário a propósito da herança clássica e do livro de George Steiner, A
ideia de Europa (JN, 27/04/2006): “a recuperação dos direitos humanos, da
solidariedade e da fraternidade com todos os povos, com respeito pelas diferentes identidades culturais (...) são determinantes da dignificação da Humanidade, a qual se encontra na percepção da sabedoria, na demanda do conhecimento desinteressado e na criação da beleza”.
Ora, os valores enunciados constituem o essencial da formação
humanista e clássica, razão suficiente para não serem eliminados do sistema
educativo os seus instrumentos, as línguas clássicas.
Os signatários, cujos nomes se seguem, fazem, pois, um apelo aos
nossos governantes e à opinião pública:
— pedimos que não reneguem as próprias raízes greco-latinas de uma
concepção nobre da política e da sociedade, ética e à escala humana;
— reivindicamos o restabelecimento de condições que facultem a todos
os jovens a possibilidade de estudarem as línguas e as culturas
clássicas em todos os níveis de ensino, das escolas básicas e
secundárias às politécnicas e universitárias.
FRANCISCO DE OLIVEIRA
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OS ESTUDOS CLÁSSICOS EM FORTE ASCENSÃO
NA ALEMANHA
A prestigiada revista alemã Der Spiegel dedicou, no seu número 14, de
3 de Abril de 2006, quatro páginas ao estudo do latim e do grego na
Alemanha. Efectivamente, os liceus alemães registam um interesse
recrudescente pela Antiguidade Clássica. Os professores, de um modo geral,
estão admirados com a curiosidade dos jovens pelas origens culturais e pelas
raízes linguísticas e mitológicas.
Nesse artigo, assinado por Nikolaus von Festenberg e Julia Koch, são
entrevistados professores de diversos liceus, mas a notícia sensacional é a do
renovado interesse pelas línguas clássicas e baseia-se em dados estatísticos.
Só no passado ano lectivo o número de alunos em Latim aumentou quase
9%; os de Grego, 7%. Só a disciplina de Espanhol, uma língua que está muito
na moda na Alemanha, conheceu um crescimento superior. O latim é, depois
do inglês e do francês, a terceira língua estrangeira mais forte no sistema
educativo alemão. Os números oficiais são os seguintes:
Ano lectivo
Alunos de Latim
Alunos de Grego

2002/2003
654.000
13.300

2003/2004
679.000
13.800

2004/2005
740.000
14.800

Helmut Loos, presidente da Associação Alemã de Filologia Clássica, é
professor em Speyer e embora o número de alunos em Rheinland-Pfalz tenha
estagnado, o de inscrições em línguas clássicas tem aumentado constantemente: “Ainda há 5 anos os pais me perguntavam, na altura das inscrições,
porque é que os seus filhos haviam de ter que estudar aquelas línguas mortas.
Estas perguntas hoje deixaram de surgir.”
Os jornalistas não deixam de citar alguns críticos das línguas clássicas,
designadamente os das associações de línguas estrangeiras modernas, mas
logo aduzem o testemunho de muitos autores e filósofos alemães, alguns dos
quais de formação clássica, como Karl Marx, para demonstrarem que o actual
renascimento se integra numa larga tradição educativa desenvolvida no
espaço germânico a partir de Lutero, o tradutor do Novo Testamento
directamente do grego para o alemão. Concluem esta forte familiaridade e
complementaridade entre o grego com o alemão com a afirmação de Martin
Heidegger (quase como que “uma hybris nacionalista”): “só o grego e o
alemão são línguas adequadas à filosofia”.
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Mas o latim não fica atrás na complementaridade que proporciona ao
estudo do alemão. Uma professora de Latim e de Alemão recorda que a língua alemã se desenvolveu em articulação com o latim: “Quem aprende latim,
acaba por também aprender alemão”. Essa é também a opinião colhida por
Friedrich Maier junto de cerca de 3800 pais de estudantes de latim. Maier é
um dos mais famosos professores de Didáctica. No seu estudo ainda inédito,
os pais desejam que os filhos, além da formação clássica, adquiram uma
maior sensibilidade para a própria língua materna e competências que lhes
facilitem o acesso à aprendizagem de outras línguas modernas.
Não podemos deixar de exprimir aqui um desabafo: se os especialistas
alemães consideram o latim tão relevante para a aprendizagem do alemão,
que é uma língua germânica, o que não deviam dizer os especialistas de língua portuguesa, que ainda não deixou de ser uma língua românica?
Dirigido a um povo marcado recentemente pela vergonha do regime
nazi, o artigo não podia deixar de focar a instrumentalização a que os clássicos greco-latinos foram sujeitos nesse período, designadamente a célebre
citação horaciana dulce et decorum est pro patria mori, um lema propalado à
saciedade com o intuito de inebriar os jovens soldados que iam para a frente
de combate. No entanto, os jornalistas contrapõem também exemplos contrários, como o de Ralph Giordano que, no seu romance Die Bertinis, ergue um
monumento ao seu professor de Latim, um homem que, no espírito de um
estoicismo ciceroniano e ao bom estilo do Arpinate, desmascarava a ideologia nazi com uma lúcida análise linguística.
Das quatro páginas deste artigo, uma é inteiramente dedicada a uma
entrevista a Günter Jauch (49 anos), um dos mais conhecidos apresentadores
de televisão na Alemanha. Jauch encaminhou as suas filhas para o chamado
humanistisches Gymnasium (o liceu com Grego e Latim).
Numa resposta a uma das perguntas introdutórias, Jauch retoma um dos
eternos argumentos dos defensores do latim: [quem domina o latim possui]
“uma extraordinária capacidade de um pensamento analítico e de uma
argumentação lógica”. Ao justificar o envio das filhas para o humanistisches
Gymnasium, Jauch insiste na importância do latim para a aprendizagem do
alemão, pois, no que lhe foi dado observar, “elas só adquiriram uma sensibilidade para a língua alemã depois de se terem estafado com a língua latina. Aí
desenvolve-se uma sensibilidade para a gramática, para determinadas
estruturas da língua, das quais o ensino do alemão também tira proveito.”
Relativamente à polémica do confronto da aprendizagem das línguas
clássicas em alternativa à das línguas modernas, Jauch discorda de que as
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línguas clássicas devam ser concebidas em alternativa às línguas modernas,
uma vez que hoje as crianças têm as duas possibilidades, valoriza antes as
competências educativas que as línguas clássicas proporcionam aos jovens
estudantes.
Ao ser questionado quanto à utilidade imediata das línguas clássicas,
Jauch recorre a uma bela imagem: “Acho que muitos pais vêem a educação
como uma auto-estrada. O filho deve encontrar emprego no mercado de
trabalho, logo estuda inglês. [...] É como numa viagem: se eu quiser ir o mais
rápido possível de A para B, sigo pela auto-estrada. Mas o mais agradável
numa viagem são as paragens intermédias ou as passagens pelas aldeias.”
A última pergunta desta entrevista, lançada em jeito de provocação,
inquiria o entrevistado acerca da utilidade das humanidades clássicas para se
chegar à última etapa do concurso “Quem quer ser milionário?”, que apresenta ainda na RTL.
“Uma outra pergunta, lança Jauch: o que é um antipirético? a) baixa a
febre; b) aumenta a boa disposição; c) é um laxativo; d) é um soporífero?”
E o jornalista responde: “Apostamos na a)”.
“E você pode talvez fazer essa dedução porque anti significa ‘contra’ e
porque pyr é a palavra grega para ‘fogo’. Podê-lo-ia ajudar se dominasse essa
matéria. Neste caso, já estaria perto dos 64000 euros”.
O ensino das línguas clássicas na Alemanha está em franca progressão.
Oxalá esses ventos soprem para estas bandas. Todavia, enquanto os governos
espartilharem os agrupamentos disciplinares, condicionando ou restringindo
fortemente a liberdade de opção dos estudantes, de pouco valerão as influências do exterior.
Há muitos mais tipos de vias além das auto-estradas e todos eles vêm
ou vão dar a Roma, conforme a perspectiva.
ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO REBELO

VARIA DE ARCHAEOLOGIA
REUNIÕES CIENTÍFICAS
Torna-se muito difícil dar conta das múltiplas reuniões científicas realizadas ou previstas (no momento em que escrevemos) para o primeiro
semestre deste ano de 2006, período a que se reporta o presente Boletim.
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Na verdade, a actividade arqueológica – acompanhando de perto a
História Antiga – tem sido intensa, quer a nível das instituições universitárias, quer, sobretudo, a nível regional, onde as ‘raízes’ antigas estão a despertar cada vez mais entusiasmo. Louve-se esse dinamismo e, de modo particular, porque, de um modo geral, de tais eventos ficam actas substanciais.
Permita-se-me, pois, que me refira apenas a três.
A Geira romana
Conhecida vulgarmente como «Geira», a Via XII (ou «Via Nova») a
Bracara ad Asturicam vem merecendo, de há uns anos a esta parte, um interesse acrescentado, uma vez que se antoja a possibilidade de vir a ser apresentada a sua candidatura a património da Humanidade, atendendo ao seu
relativo bom estado de conservação e, muito particularmente, devido à mais
de uma centena de miliários que dela ficaram.
Sob o título Vias do Império – Colóquio Internacional, realizou-se, na
vila do Gerês, de 30 de Março a 1 de Abril, por iniciativa do município de
Terras do Bouro (com outras colaborações) uma reunião com os seguintes
painéis: I – Rede viária romana; II – A Via Nova na Serra do Gerês/Xurés,
ambiente e paisagem; III – Vias romanas: conservação e valorização; IV –
Vias romanas: divulgação e turismo.
No domingo, 2, como exemplo de possível animação da Geira, um
espectáculo de recriação histórica da Pax Romana, realizado pela Ordem de
Cavalaria do Sagrado Portugal.
De «enorme valor patrimonial e simbólico», a Geira constitui, de facto,
um dos maiores legados romanos do território nacional.
As Vias do Algarve
No âmbito do projecto de revitalização da «calçadinha», que, assente
quase seguramente sobre a via romana que, de Faro (Ossonoba) se dirigia a
Pax Iulia, o município local organizou, a 21 e 22 de Abril, as I Jornadas «As
Vias do Algarve da Época Romana à Actualidade».
Docentes das universidades de Coimbra, Algarve e Huelva, assim
como investigadores ao serviço de empresas ou de câmaras, técnicos do
IPPAR trouxeram à discussão, durante os dois dias, o interesse do estudo das
vias em todas as épocas, as formas de melhor as identificar no terreno, de
distinguir uma ponte romana de uma medieval… E sintetizaram-se, assim, os
resultados obtidos em várias décadas de investigação.
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Divindades indígenas

Prevê-se para os dias 25 a 27 de Maio a realização, em Cascais, com a
colaboração do Município local, a realização do workshop anual do projecto
FERCAN (Fontes Epigraphicae Religionis Celticae Antiquae).
Coordenado pelo Doutor Manfred Hainzmann, do Institut für Alte
Geschichte und Altertumskunde, da Universidade de Graz (Áustria), o projecto <http://www.oeaw.ac.at/praehist/fercan/> reúne investigadores de
diversos países europeus, que prosseguem a tarefa de reunirem documentação
– nomeadamente epigráfica – sobre a religião dita «céltica» antiga, ou seja, as
divindades que os Romanos encontraram nos territórios aonde chegaram.
Todos os anos se faz uma reunião, com comunicações de balanço e
perspectiva das actividades desenvolvidas e a desenvolver, aberta ao público
interessado.
É a primeira vez que Portugal – que participa no projecto através dos
Doutores José d'Encarnação (Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto) e Amílcar Guerra (Faculdade de Letras de Lisboa), e da Dra. Maria Manuela Alves Dias (Centro de Estudos Clássicos –
FLUL) – acolhe uma dessas reuniões, abrindo-a a todo o público interessado.
JOSÉ D’ENCARNAÇÃO

CONGRESSO INTERNACIONAL “O MAR GRECO-ROMANO”
COIMBRA, 9 E 10 DE MARÇO DE 2006
Integrado na Semana Cultural da Universidade de Coimbra
Organizado por iniciativa da Linha de Estudos Latinos da UI&D Estudos Clássicos e Humanísticos, com apoio do Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto, dos Institutos de Arqueologia e de
Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o
evento superou as nossas expectativas, tanto pela qualidade e número de
conferencistas (mais um brasileiro e um espanhol relativamente ao programa
inicial), como pelo cumprimento rigoroso do projectado em termos científicos e de horário, mas em particular pela adesão do público-alvo. Impressionou-nos em especial o número de estudantes inscritos (143, num total de 202,
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não contando com as numerosas presenças ocasionais), bem como o forte
empenho de alunos de graduação e pós-graduação chamados a dar apoio
logístico e de secretariado.
As actas sairão antes do final do ano e, estamos certos, terão igual
acolhimento, correspondendo, assim, ao interesse do público e à generosidade dos patrocinadores (Universidade de Coimbra, Fundação para a Ciência
e Tecnologia, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Eng. António de
Almeida), sendo devido um especial agradecimento ao Pró-Reitor da Cultura,
Prof. João Gouveia Monteiro, pelo dinamismo da sua acção cultural e pela
especial atenção com que acompanhou esta actividade.

PROGRAMA EFECTUADO
Dia 09 de Março:
10,00 - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
J. M. Martin-Bueno (Univ. Saragoça): “La mar. Un archivo bien protegido”;
J. A. Cardoso Bernardes (Univ. Coimbra): “O Reino de cristal, líquido e
manso: derivas de utopia na épica de Camões”.
12,00 - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Ana Margarida Arruda (Univ. Lisboa) e Raquel Vilaça (Univ. Coimbra): “O
mar greco-romano antes de Gregos e Romanos”;
Pierre Rouillard (CNRS-Paris): “Les Phéniciens, entre terres et mer”.
14,30 - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Aires do Couto (Univ. Católica Portuguesa): “O mar na comédia plautina”;
Alfredo Valvo (Univ. Católica Sacro Cuore, Milão): “I socii navales e
l’affermarsi di Roma come potenza marítima”;
Francisco Beltrán Lloris (Univ. Saragoça): “Hispania y el mediterrâneo en
los siglos II y I A. E.”.
16,30 - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Pascal Thiercy - D. Mathieu-Pavard (Univ. Brest): “La bataille d’Aegitna”;
Francisca Chaves Tristán (Univ. Sevilha): “Monedas Viajeras”;
Maria de Fátima Silva (Univ. Coimbra): “Eurípides, a voz poética de um
povo marinheiro”.
Dia 10 de Março
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09,30 - Instituto de Estudos Clássicos
J. Ribeiro Ferreira (Univ. Coimbra):“O mar na poesia grega arcaica”;
Delfim F. Leão (Univ. Coimbra): “Dikai Emporikai: processos relativos a
comerciantes marítimos na Grécia antiga”;
Concepción López (Univ. Granada): “El mar como escenario poético en el
Edipo Rey de Sófocles”.
Instituto de Arqueologia
José d'Encarnação (Univ. Coimbra): “O mar na epigrafia da Lusitânia
romana”;
Luís S. Fernandes (Univ. Católica Portuguesa): “O mar greco-romano na
onomástica pessoal da Hispânia”;
Vasco Gil Mantas (Univ. Coimbra): “A representação de navios em mosaicos
luso-romanos”;
Jorge Russo (Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas - Peniche): “A
GEPS e a Universidade de Coimbra”.
11,30 - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Francisco Oliveira (Univ. Coimbra):“Mar e mares em Plínio o Naturalista”;
Antonio Sartori (Univ. Milão): “Buscar o mar pela montanha”;
Marleine Paula de Toledo (Univ. São Paulo): “O mar de Ambrósio de Milão,
nascedouro de almas viventes”.
14,15 - Visita ao Criptopórtico de Aeminium
16,00 - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Arnaldo Espírito Santo (Univ. Lisboa): “O Mediterrâneo nos roteiros
medievais”;
J. M. Azevedo Silva (Univ. Coimbra): “As Ilhas Afortunadas e o Atlântico
greco-romano na visão de Torriani”;
Maria do Céu Fialho (Univ. Coimbra): “O mar na poesia portuguesa
contemporânea”.
FRANCISCO DE OLIVEIRA
RAQUEL VILAÇA
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CONGRESSO “O MITO DE HELENA:
DE TRÓIA AOS NOSSOS DIAS”
COIMBRA, 3 E 4 DE ABRIL DE 2006
O Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, com a colaboração do
Instituto de Estudos Clássicos, Associação Portuguesa de Estudos Clássicos,
Programa SOCRATES e Mestrado em Literaturas Clássicas, organizou um
congresso dedicado a um dos mitos gregos mais complexos e cuja recepção
se orientou pelos mais variados e contraditórios caminhos: o mito de Helena.
De mulher, vítima da sua beleza, objecto erótico, à sedutora que conhece
todos os segredos de Afrodite, perita na sua retórica de desculpabilização,
Helena trilhou os caminhos da arte que cristalizam, ao mesmo tempo, um
percurso inverso ao do mito de Europa e que põe em confronto os dois
termos de um binómio rico em projecções e problematização: o do Grego e
do Bárbaro. A actualidade conhece, do tratamento do mito, um novo
caminho: o de Helena que luta por libertar-se do próprio fardo da tradição.
O Congresso contou com a participação de investigadores oriundos de
Universidades de Portugal, Espanha e Itália. A diversidade dos temas
discutidos e a riqueza das muitas leituras que este encontro científico
proporcionou são um testemunho incontestável da perenidade e vitalidade do
mito de Helena.

PROGRAMA
Dia 3 de Abril
Sessões da manhã - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
F. De Martino (Univ. de Foggia): “Elena ‘ab ovo’”;
Frederico Lourenço (Univ. de Lisboa): “A personagem de Helena na epopeia
homérica”;
Emílio Suarez de la Torre (Univ. de Valladolid): “Helena en la Lirica Griega
Arcaica”;
Maria de Fátima Silva (Univ. de Coimbra): “O Hóspede e o Grego”;
Vicente Bañuls (Univ. de Valência): “Helena en los Fragmentos de
Sofocles”.
Sessões simultâneas da tarde - Instituto de Estudos Clássicos
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Ana Lúcia Curado (Univ. do Minho): “Com Helena… a vida é bela. O
testemunho de Isócrates”;
António Moniz (Univ. Nova de Lisboa): “O encómio de Helena, de Isócrates:
a intervenção ético-política”;
Lina Soares (Univ. Nova de Lisboa): “A maçã, elemento de sedução no mito
de Helena”;
Luísa de Nazaré Ferreira (Univ. de Coimbra): “Helena na obra de Gustave
Moreau”.
Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Cláudia Teixeira (Univ. de Évora): “Helena na Eneida de Virgílio: as
contradições de um mito (En. 2.601-602 e En. 6.511-530)”;
Carlos Ascenso André (Univ. de Coimbra): “Ausência, sedução e engano:
Helena e Páris, ao serviço da pedagogia ovidiana do amor”;
Helena Costa Toipa (Univ. Católica de Viseu): “Helena nas Comédias de
Jorge Ferreira de Vasconcellos”;
Ana Margarida Chora (Univ. Nova de Lisboa): “Helena e Guenièvre: o rapto
da beleza”.
16,30 - Sessões plenárias
Carmen Morenilla (Univ. de Valência): “La Helena de Euripides”;
Maria do Céu Fialho (Univ. de Coimbra): “O leito e a guerra: sedução e
sofrimento em As Troianas de Eurípides”.
18,00 - Sessão de apresentação de livros
Ensaios sobre Eurípides, de Maria de Fátima Silva, por Frederico Lourenço;
Estudios sobre Terencio, por A. Pociña.
21,30 - Espectáculo teatral a cargo do grupo Thíasos do IEC.
Dia 4 de Abril
Sessões da manhã - Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Carmen Leal Soares (Univ. de Coimbra): “O Rapto de Helena nas Histórias
de Heródoto”;
Antonio López Eire (Univ. de Salamanca): “El mito de Helena y la
naturaleza retórica del lenguage”;
Aurora López (Univ. de Granada): “Caminos del mito en Seneca”;
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Santiago López Moreda (Univ. de Cáceres): “Racionalización y actualización
del mito en Seneca”;
Andrés Pociña (Univ. de Granada): “La Helena de J. Ritsos”.
Sessões simultâneas da tarde - Instituto de Estudos Clássicos
João Domingues (Univ. de Coimbra): “E de rainha foi princesa: Helena de
Tróia na Literatura em França”;
Maria do Rosário Girão (Univ. do Minho): “Revisitando um mito: La bella
Elena de Jean Giraudoux”;
Natália Nunes (Univ. Nova de Lisboa): “O Mito do Casal Divino (hieros
gamos) e a Redenção Universal: de Simão Mago ao Fausto de Goethe”;
Manuel Ferro (Univ. de Coimbra): “A recepção do Mito de Helena em
Itália”.
Anfiteatro IV da Faculdade de Letras
Ândrea Seiça (Univ. de Coimbra): “A figura de Helena no Orestes de
Eurípides: convenção ou inovação?”
Delfim F. Leão (Univ. de Coimbra): “Contornos de sombra em O Corpo de
Helena de Paulo José Miranda”;
Martinho Tomé (Univ. de Coimbra): “Perdoar Helena”;
Ana Elias Pinheiro e Luís Fernandes (Univ. Católica de Viseu): “O Rapto de
Helena em B. D.: Age of Bronze, de Eric Shanower”.
16,30 - Sessões plenárias
José Maria Cardoso (Univ. de Coimbra): “Tratamentos Musicais do Mito de
Helena”;
Nuno Simões Rodrigues (Univ. de Lisboa): “Helena na Sétima Arte”.
18,00 - Cristina Pimentel apresentou os livros:
Ovídio. A arte de Amar e Os caminhos do amor em Roma, de Carlos Ascenso
André;
Petrónio. Satyricon, de Delfim F. Leão.
MARIA DO CÉU FIALHO
MARIA DE FÁTIMA SILVA
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2ÈME FESTIVAL EUROPÉEN DE LATIN ET DE GREC
Situada numa das regiões mais bonitas de França, no Departamento de
Ille-et-Vilaine, a 31 km de Rennes, com 673 habitantes e 15 livrarias,
Bécherel tornou-se em 1989 a primeira ‘Cité du Livre’ francesa (a terceira da
Europa). Não é de admirar, portanto, que esta antiga fortaleza medieval,
classificada como ‘Petite Cité de Caractère de Bretagne’ em 1978, tenha sido
eleita para acolher a realização de um festival dedicado à herança grecoromana na Europa. O local não podia ser mais agradável, pela beleza da
paisagem, pela simpatia dos habitantes, pelo encanto das livrarias, nas quais a
Antiguidade clássica está muito bem representada.
Fundado e organizado por Elizabeth Antébi (fot. 3), historiadora,
escritora e editora, classicista de alma e coração, o ‘Festival Européen de
Latin et de Grec’ de Bécherel tem uma clara orientação pedagógica e dirigese em primeiro lugar aos alunos do Ensino Secundário. Incluído no programa
oficial do ‘Printemps des Poètes’, realizou-se este ano a 10, 11 e 12 de
Março, sobre o tema do amor, da música e da dança na Antiguidade.
O primeiro dia do festival foi dedicado aos mais jovens. Após a
abertura oficial, a cargo da Organizadora e de Albert Foulon (fot. 3),
Professor da Universidade de Rennes II, prosseguiu com a animada actuação
de Jukka Ammondt, um professor universitário finlandês que cantou em
latim Elvis Presley. Depois de ter editado em 1993 o álbum Tango Triste
Finnicum, sobre os mais belos tangos finlandeses cantados em latim, pelo
qual recebeu uma medalha do Vaticano, o Prof. Jukka Ammondt celebrou o
60º aniversário do rei do rock com o disco The Legend Lives Forever in Latin
(1995)1.
Um dos momentos mais interessantes do Festival foi a intervenção
sobre dança grega antiga de Marie-Hélène Delavaud-Roux, bailarina e
Professora de História Grega da Universidade da Bretanha Ocidental (Brest).
Depois de uma introdução teórico-prática, apoiada na análise das pinturas de
vasos gregos, Marie-Hélène explicou e apresentou a “dança do caranguejo”,
referida nos vv. 1518-1537 das Vespas de Aristófanes. Na parte final da
comédia, desafiados por Filócleon, os filhos do autor dramático Cárcino
_________________
1 Os curiosos poderão encontrar a letra latina da célebre canção “Love me
tender” em <www.culturaclasica.com/musica/elvis.htm>.
O site oficial do Prof. Jukka Ammondt é <www.drammondt.com/>.

Boletim de Estudos Clássicos — 45

Notícias

231

exibem perante o coro a dança do karkinos. Aristófanes estabelece nesta cena
um jogo de palavras entre o nome da dança e o daquele dramaturgo, que
significa exactamente ‘caranguejo’, e leva à cena uma coreografia exuberante
e difícil de executar. Pretendia desta maneira parodiar as exibições
rebuscadas que caracterizaram a dança trágica da segunda metade do séc. V
a.C., na qual a família de Cárcino parece ter tido papel influente2. Foi esse
momento de ousadia artística que Marie-Hélène apresentou em palco,
demonstrando também como era difícil conjugar numa exibição deste tipo o
canto com a dança (fot. 1).

Fot. 1: Marie-Hélène Delavaud-Roux executa a dança do karkinos.
Depois de um momento poético, animado por alunos do Ensino
Secundário, Jean Malye apresentou ‘Les Manuscronautes’, uma curiosa
colecção de romances de ficção científica para jovens, inspirada na mitologia
clássica. Até ao momento, foram publicados cinco títulos (Les Belles
Lettres/Littérature Jeunesse): Le secret de Gueule d'or (2003), Alexandre le
Grand et la reine des Amazones, Alexandre le Grand et les pouvoirs du
_________________
2

Cf. Maria de Fátima Silva, Crítica do teatro na comédia antiga (Coimbra
1987) 375.
A análise desta cena de paródia ocupa as pp. 375-379.
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masque, Achille et le manuscrit maudit (2004), Hector et la traqueuse de
vampires: alpha-ôméga (2005).
A sessão da tarde iniciou-se com a representação em latim da
Mostellaria de Plauto, por um grupo de teatro do Liceu Ciszterci Szent István
da cidade de Székesfehérvár (Hungria), dirigido pela professora Berta
Annamária, com a colaboração de Gabriella Wasztl Horvath3.
A companhia Démodocos, dirigida por Philippe Brunet, apresentou a
seguir o espectáculo Le Retour de l'Âge d'Or. Des ruines de Troie à la
nouvelle Rome, que combinou recitação, música e teatro, em grego antigo,
latim, italiano e francês. Fundado em 1995, este grupo distingue-se pelo rigor
que imprime à recitação do texto, especialmente à pronúncia restaurada do
grego antigo e do latim. Neste recital poético e lírico interpretaram versos da
Ilíada, da Odisseia, da Antígona de Sófocles, dos poetas latinos Catulo,
Virgílio e Horácio, o Hino ao Sol de Mesomedes de Creta, e Dido e Aeneas
de Henry Purcell.
A seguir ao jantar, os participantes puderam ainda assistir ao concerto
do Ensemble vocal “A vous sans autre”, dirigido por Stéphane Guillou, que
interpretou peças de compositores do Renascimento que musicaram poemas
de Anacreonte e Virgílio.
Uma sessão de homenagem ao escritor Jacques Lacarrière, falecido no
ano passado, deu início ao segundo dia do Festival. Seguiram-se duas
intervenções de carácter académico: “Morceaux, opéras, opérettes inspirés de
l'Antiquité”, por Danièle Porte (fot. 3), e “Les thèmes grecs dans la musique:
l'exemple de Sappho”, por Luísa de Nazaré Ferreira. Na sequência desta
comunicação, a actriz Anastassia Politi recitou em grego moderno os
fragmentos mais conhecidos da poetisa de Lesbos (fot. 2). A sessão da manhã
terminou com a apresentação do livro Un Matin à Byblos, do escritor Olivier
Germain-Thomas.
_________________
3 A professora Berta Annamária prepara neste momento a terceira edição do
‘Festival Européen de Latin et de Grec’, que no próximo ano terá um novo formato,
graças ao apoio da Fundação Joseph Károlyi da Hungria, cumprindo-se o objectivo de
tornar esta iniciativa cada vez mais europeia. O Festival de 2007 terá como temas “A
mulher e a criança” (Hungria, a realizar em fins de Abril) e “A criança, os jogos, a
literatura
infantil:
inspiração
antiga”
(Bécherel,
Maio).
O
site
<www.antebiel.com/ASPASIE/journal/becherellatingrec.html> em breve terá
informações.
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A tarde foi dedicada à interpretação musical e dramática. Agathe
Amzallag, da École Normale de Musique de Paris, apresentou a conferência
“La musique chante en latin (de l'Antiquité ao Moyen Âge, du sacré au
profane)”, que foi animada pelo agrupamento La Maurache, especializado na
interpretação de música da Idade Média e do Renascimento. A representação,
em ante-estreia, da Antígona de Sófocles pela companhia Démodocos
encerrou a segunda jornada do Festival.

Fot. 2: recital de Anastassia Politi.

Na manhã do último dia tiveram a palavra o Prof. Jukka Ammondt
(“Chanter en latin et en assyrien, pourquoi?”) e Daniel Ramon, da
Universidade Autónoma de Barcelona (“Orphée, musique et poésie”). O Prof.
Albert Foulon leu Ovídio e foram ainda apresentados os projectos em curso
de Jean-Pierre Guglielmi (“Musique du «phrasé» dans la version d’ASSIMIL
en grec ancien”) e de Eva Petres (“Gorsium et les latinalia”).
A sessão da tarde iniciou-se com a actuação do agrupamento
Convivium Musicum de Rennes, dirigido por Gabriel André, que apresentou
trechos de Catulli Carmina, de Carl Orff, e de Canto General, de
Théodorakis. A conferência de encerramento, “Permanence du thème de
l'Antiquité dans la musique du XXe siècle: nostalgie ou dynamique?”, foi
proferida por Marie-Claire Mussat, Presidente da Comissão de Honra do
Festival e Professora da Universidade de Rennes II.
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Durante os três dias de festival, os participantes puderam visitar as
livrarias de Bécherel, várias exposições, de pintura e de instrumentos
musicais (organizada pelo Ensemble La Maurache), e apreciar a cozinha
típica na Bretanha. A um festival que pretende conciliar ciência, cultura e
animação, com o propósito fundamental de divulgar e preservar a herança
greco-romana da Europa, só podemos desejar muitos anos de vida, esperando
que em breve possa vir a realizar-se em Portugal.

Fot. 3: Albert Foulon (à esq.), Elizabeth Antébi (ao centro)
e Danièle Porte (à dir.). Fotografia de Georges Bouillet.
LUÍSA DE NAZARÉ FERREIRA

MEDEIA DE EURÍPIDES NO NACIONAL
Entre 3 de Maio e 11 de Junho, o Teatro Nacional D. Maria II mantém
em cena a Medeia de Eurípides, uma produção com dramaturgia e encenação
de Fernanda Lapa. Diversos aspectos se reúnem para fazer desta Medeia um
excelente espectáculo. À primeira vista impressionam cenários e figurinos;
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um pano de fundo, a definir uma fachada de dois andares, irá funcionar como
a casa de Jasão e Medeia, ao lado de uma escadaria exterior, vizinha da
habitação principal, por onde irão movimentar-se, como se de um párodo se
tratasse, os que vêm de fora, e que são as figuras régias de Creonte e Egeu,
para além do Mensageiro que anuncia os acontecimentos no palácio, depois
que os presentes de Medeia foram entregues à noiva de Jasão. A janela da
fachada central está em destaque para o que são os dois efeitos de referência
a balizar o episódio: antes de mais a raiva anunciada pela Ama e ouvida à
distância, como distúrbio que anuncia a reacção temível de Medeia; e, no
final, o milagre da vingança, que a deixa projectada contra a luminosidade de
um círculo de luzes fulgurantes, numa alusão, simples mas particularmente
eficaz, ao carro do sol que arrebata e de certa forma justifica a autora do mais
estranho dos crimes, o que vitima inocentes para atingir, com violência
limite, os verdadeiros culpados. Para além de funcional e simbólico no
traçado das suas linhas, o cenário tem colorido, onde predominam os tons
rosa, violeta e ciclamen, sugestivos de feminino, mas não menos de violência
e sangue.
Porque falamos de colorido, destaquemos antes de mais a actuação do
coro, pelos trajos enquadrado nos tons dominantes. Embora à primeira vista
talvez não tão estilizadas quanto poderíamos desejar ou esperar, as roupas
femininas das mulheres de Corinto permitem, no rodado das saias, um efeito
conseguido a seu tempo, quando nos rodopios da dança reproduzem o efeito
dos xamãs, nos seus movimentos rituais em coreografia circular. Idêntica no
desenho do vestido, a Ama de Medeia (talvez surprendentemente jovem)
veste, no entanto, de amarelo, o que lhe permite, numa estratégia feliz,
autonomizar-se como personagem ou deixar-se assimilar como membro do
coro. Aos movimentos deste colectivo, que a encenadora limitou a seis
elementos, associam-se tons musicais exóticos e sugestivos.
João Grosso esteve magnífico no seu papel de Jasão. Sem deixar de
respeitar uma técnica estrita, que fez do texto que lhe cabe uma mensagem
compreensível sem qualquer omissão, não o despiu de emoção e daquelas
inflexões que fizeram dele a mensagem de uma figura autêntica, onde cada
espectador sente o homem real, com todos os meandros obscuros e cínicos
fixados por Eurípides. Manuela de Freitas não foi, em certos momentos, tão
feliz. Embora convincente na idade, no aspecto maduro, na agressividade que
imprimiu ao seu papel de bárbara e na força que transmitiu a uma
personalidade feminina ferida por insustentáveis agressões, houve momentos
em que uma preocupação, talvez excessiva, de articulação clara do texto
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deixou ver por demais a actriz e ocultou a personagem, a mulher traída, hábil
feiticeira, suporte de uma revolta terrível, que a torna ora agressiva, logo
dissimulada, e, por fim, senhora de uma sede de vingança insaciável. Merece
destaque, no entanto, a forma hábil como Fernanda Lapa representou aqueles
que, na peça, são os dois encontros entre o famoso casal. Numa primeira
entrevista, onde domina o ressentimento, o cinismo e a raiva, os movimentos
são coordenados no sentido de valorizar a agressividade; o domínio da
decisão masculina esmaga uma mulher que acaba prostrada, vencida mas não
neutralizada. Mas um segundo encontro entre Jasão e Medeia acontece, em
que a ofendida simula capitular, apenas para que a defesa do seu opositor
abrande e o golpe da vingança fira mais fundo. Uma falsa harmonia se instala
em cena, traduzida materialmente em dois tamboretes onde marido e mulher
se acomodam, num diálogo que ganha, pela simplicidade e rotina das
atitudes, o efeito de um quadro do quotidiano, a ocultar o potencial trágico
que alimenta.
É justo salientar a boa intervenção de António Rama como Creonte, e
de José Neves, como preceptor e Egeu. Mas particularmente feliz foi a forma
como Fernanda Lapa, no papel de Mensageiro, fez ouvir aquele que é um
dos textos mais belos e mais plásticos que saiu da pena de Eurípides: a rhesis
que nos permite ver o drama que a distância esconde, o desmantelar das
carnes que os venenos de Medeia desencadeiam nos seus inimigos, a princesa
e Creonte, sucumbindo vítimas da sedução de presentes poluídos pelo ciúme
e pela raiva a primeira, ou pela imprudência de um dia de tolerância o
segundo. As crianças, os filhos de Medeia, sobre quem recai o golpe extremo
da vingança, não existiram nesta representação como presenças vivas diante
do espectador. Mas a sua existência, e o drama que representam, foram
habilmente sugeridos, particularmente naquele momento em que, tomada a
difícil decisão do filicídio, Medeia rompe pelo meio do coro para procurar,
no interior da casa, as suas vítimas; ao mesmo tempo que rompe pelo meio
das Coríntias concentradas como uma barreira diante da entrada que a separa
do último dos seus golpes, as mulheres do coro não se afastam, antes cedem,
vergadas ao furor de Medeia, numa imagem antecipada da resistência débil e
ineficaz das crianças.
A última palavra vai para o texto, uma belíssima tradução retirada do
espólio de Sophia de Mello Breyner Andresen e até agora inédita. Obra da
classicista, mas sobretudo de uma poetisa de génio, a tradução das palavras
de Eurípides reuniu, num efeito supremo, os atributos que o ouvido mais
exigente poderia desejar: fidelidade, eficácia e uma incomparável beleza.
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Não é comum que os palcos portugueses proporcionem uma produção
de tragédia grega que reúna um conjunto de traços tão harmonisos e
oportunos, capazes de transmitir, à distância de 2500 anos, a criatividade
forte do mais moderno dos trágicos.
MARIA DE FÁTIMA SILVA

VII FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO DE TEMA CLÁSSICO
A associação promotora de festivais de tema clássico (FESTEA)
realiza, entre 26 de Abril e 10 de Junho, o VII Festival Escolar de Teatro de
Tema Clássico, dedicado sobretudo, como o nome indica, à apresentação de
espectáculos temáticos.
Tal como em anos anteriores, o Festival Escolar destina-se
predominantemente a estudantes do ensino médio e superior, embora se abra
também à população em geral. Uma vez que um dos objectivos principais é
estimular o gosto pelo teatro e pela leitura, o bilhete para cada espectáculo
corresponde a uma edição da peça encenada (em formato de livro de bolso),
que se envia com o mínimo de um mês de antecedência para as escolas, a fim
de que o texto dramático possa ser estudado por alunos e professores (ou
responsáveis pela dinamização teatral). Desta forma, procura-se que o
público venha apreciar a surpresa de ‘como é feita’ a encenação e não tanto a
novidade ‘do que é’ encenado, pois o texto escrito já será conhecido.
Apesar da forte contenção orçamental sentida este ano, o FESTEA
conseguiu agendar, para a edição de 2006, doze espectáculos, dez dos quais
de teatro e dois de música, assegurados por grupos universitários ou
profissionais. São quatro os grupos envolvidos (três portugueses e um
espanhol: Thíasos, UC-Ensemble, Canto e drama do Conservatório de
Música de Coimbra, e Balbo de Cádiz), que se propõem abordar obras de
Aristófanes (Mulheres no Parlamento), Sófocles (Antígona), Eurípides
(Suplicantes), Plauto (Soldado fanfarrão) e Gluck, entre outros. Os
espectáculos serão apresentados num circuito itinerante que passa por
Coimbra, Conimbriga, Viseu, Sintra, Lisboa e Braga. Uma vez que o Festival
procura dinamizar, igualmente, lugares com interesse monumental, vários
dos espectáculos serão apresentados em museus e espaços arqueológicos,
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desta forma contribuindo para tornar mais rica e singular a experiência
artística e cultural.
Entre 5 e 13 de Julho, irá decorrer o VIII Festival Internacional de
Verão de Teatro de Tema Clássico, cujo programa será oportunamente
divulgado, contando este ano com a novidade dos “Encontros do Efémero”.

Programa
Dia 26 de Abril, pelas 11h, no teatro Paulo Quintela (FLUC):
Suplicantes de Eurípides, pelo grupo Thíasos do IEC
Dia 26 de Abril, pelas 15h30, no teatro Paulo Quintela (FLUC):
As Mulheres no Parlamento de Aristófanes, pelo grupo Thíasos
Dia 3 de Maio, pelas 15h30, no Pátio Grego da Fac. Letras da Universidade
de Lisboa:
As Mulheres no Parlamento de Aristófanes, pelo grupo Thíasos
Dia 4 de Maio, pelas 11h, no Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas:
Antígona de Sófocles, pelo grupo Balbo de Puerto de Santa Maria (Cádis)
Dia 4 de Maio, pelas 15h30, no Museu Arqueológico de S. Miguel de
Odrinhas:
Soldado Fanfarrão de Plauto, pelo grupo Balbo (Cádis)
Dia 5 de Maio, pelas 11h, no Mosteiro de S. Martinho de Tibães:
Antígona de Sófocles, pelo grupo Balbo (Cádis)
Dia 5 de Maio, pelas 15h30, no Mosteiro de S. Martinho de Tibães:
Soldado Fanfarrão de Plauto, pelo grupo Balbo (Cádis)
Dia 13 de Maio, pelas 21h, no Auditório Mirita Casimiro (Viseu):
As Mulheres no Parlamento de Aristófanes, pelo grupo Thíasos
Dia 19 de Maio, pelas 11h, no Museu Monográfico de Conimbriga:
Suplicantes de Eurípides, pelo grupo Thíasos
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Dia 19 de Maio, pelas 15h30, no Museu Monográfico de Conimbriga:
As Mulheres no Parlamento de Aristófanes, pelo grupo Thíasos
Dia 20 de Maio, pelas 21h30, no Museu Monográfico de Conimbriga:
Espectáculo Musical, pelo Conservatório de Música de Coimbra
Dia 10 de Junho, pelas 18h, no Museu Monográfico de Conimbriga:
Espectáculo Musical, pelo grupo UC-Ensemble da FLUC
Outros espectáculos assegurados fora do Festival:
Dia 3 de Abril, pelas 21h30h, no teatro Paulo Quintela (FLUC):
Sátira às mulheres a partir de Teócrito e Virgílio, pelo grupo Thíasos
(integrado no congresso “O mito de Helena: de Tróia aos nossos dias)
Dia 20 de Abril, pelas 21h30h, no teatro Paulo Quintela (FLUC):
Suplicantes de Eurípides, pelo grupo Thíasos (estreia)
Dia 15 de Maio, pelas 15h30, no Museu Arqueológico de S. Miguel de
Odrinhas:
Suplicantes de Eurípides, pelo grupo Thíasos
(espectáculo oferecido pela União Latina, em comemoração do “Dia da
Latinidade”)
Dia 16 de Maio, pelas 21h30, no Museu Machado de Castro:
Suplicantes de Eurípides, pelo grupo Thíasos
(espectáculo integrado na comemoração do “Dia dos Museus”)
Organização
FESTEA – Tema Clássico
Instituto de Estudos Clássicos
Grupo Thíasos do IEC
Apoios
Fundação Calouste Gulbenkian; Reitoria da Universidade de Coimbra;
Conselho Directivo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;
Câmara Municipal de Viseu; Câmara Municipal de Braga; Câmara Municipal
de Sintra; Delegação Regional da Cultura do Centro; Sintra-Quorum; Museu
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Monográfico de Conimbriga; Fundação Luso-Americana; Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos; Associação Portuguesa de Estudos Clássicos;
Liga de Amigos de Conimbriga.
D. F. LEÃO

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
NO MUSEU DO VINHO BAIRRADA
No dia 6 de Maio foram inauguradas três exposições temporárias no
Museu do Vinho Bairrada: “In Vino Veritas – O vinho na Grécia Antiga”,
“Visões de um milésimo de segundo” e “Vinoscópio”. É mais um passo na
concretização dos objectivos estratégicos que a Autarquia de Anadia traçou
com a criação deste espaço museológico da Bairrada, em especial dar a
conhecer o património histórico respeitante à Vitivinicultura e contribuir para
a sua preservação.
Além do inegável valor das obras aqui reunidas, este conjunto artístico,
que ocupa três amplas salas do Museu e poderá ser visto nos próximos seis
meses, distingue-se pela novidade e diversidade. De facto, não é todos os dias
que em Portugal temos a oportunidade de visitar uma exposição de cerâmica
grega antiga. Organizada pelos Prof. José Ribeiro Ferreira e Dr. Albino
Urbano, com a colaboração do Serviço Educativo do Museu, “In Vino Veritas
– O vinho na Grécia Antiga” reúne um valioso espólio pertencente a
instituições e coleccionadores portugueses, designadamente a Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, o Dr. António Miranda e Luís Alegria.
Os visitantes poderão, assim, apreciar algumas das formas mais comuns dos
vasos gregos e, graças a uma exposição de fotografia, conhecer as mais
célebres pinturas em cerâmica de temática alusiva ao vinho. Sublinhe-se que
as peças expostas mais antigas datam do séc. VI a.C. Os motivos pictóricos
inspiram-se principalmente na natureza animal (ganso, panteras) e vegetal
(lótus, palmetas), e na mitologia (sereias, Diónisos e ménades). Decorre em
simultâneo a projecção de um documentário sobre esta arte. É evidente a
vocação didáctica do conjunto aqui reunido, que certamente despertará o
interesse dos mais jovens. Como sublinha José Ribeiro Ferreira, a exposição
“passa a ser dos visitantes, de quem dela queira fruir. Se for capaz de
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constituir ponto de partida para exploração pedagógica nas Escolas e se
contribuir para dar a conhecer algo da vida, actividades, crenças dos Gregos,
já nos consideramos recompensados.”
“Vinoscópio”, fruto do trabalho minucioso do Prof. Jorge Rino,
apresenta fotografias de microscopia e arte-vídeo. No espaço sombrio da
segunda sala de exposições, vislumbramos o colorido sedutor do mundo
microscópico do vinho, o que os nossos olhos não vêem sem a ajuda de
instrumentos científicos: microcristais do extracto seco de vinho tinto, de
espumante natural branco, de vinho branco... a diversidade das cores e das
formas é realmente impressionante.
Na última sala, “Visões de um milésimo de segundo”, do jovem artista
plástico Nelson Gomes (Coimbra, n. 1973), reúne pintura contemporânea e
instalação de vídeo. Embora não se centre propriamente na temática vinícula,
pela ênfase que concede ao “primeiro olhar”, numa “tentativa de mostrar
aquilo que o milésimo de segundo capta”, é o complemento ideal das outras
duas exposições. A sua apresentação corresponde, por outro lado, a uma das
estratégias culturais do Museu de disponibilizar o seu espaço a jovens
criadores portugueses.
A apresentação deste núcleo artístico deve-se a uma organização
conjunta do Museu do Vinho Bairrada e da Câmara Municipal de Anadia. A
coordenação das exposições foi confiada a Pedro Dias, Director do Museu.
Por ocasião da abertura, foi lançado um catálogo com boas reproduções das
obras mais significativas e textos dos diversos colaboradores neste grande
projecto cultural.
Como complemento da exposição “In Vino Veritas – O vinho na Grécia
Antiga”, no dia 18 de Junho, pelas 15 horas, será proferida uma conferência e
apresentada a antologia Espelho da alma. O vinho na poesia grega,
organizada e traduzida pelo Prof. José Ribeiro Ferreira, uma co-edição do
Museu do Vinho Bairrada e da Câmara Municipal de Anadia. Esta sessão
cultural será dinamizada pelo grupo de teatro Thíasos, que apresentará um
recital de poesia.
LUÍSA DE NAZARÉ FERREIRA
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MELPOMEN – LÚSICA DA GRÉCIA ANTIGA
Nas últimas décadas do séc. XX, a pesquisa sobre os instrumentos
musicais da Grécia antiga e os escassos documentos preservados concretizouse no lançamento de trabalhos discográficos como, por exemplo, Musique de
la Grèce Antique, pelo Atrium Musicae de Madrid, dirigido por Gregorio
Paniagua (Harmonia Mundi), Musique de l'Antiquité Grecque, por Petros
Tabouris (FM Records) e De la pierre au son. Musiques de l'Antiquité
Grecque, pelo Ensemble Kérylos, dirigido por Annie Bélis. Não obstante a
seriedade destes projectos, é evidente que há muito de hipotético nestas
tentativas de reconstituição da música grega antiga. No entanto, apesar das
lacunas, estas obras merecem ser louvadas, não só pelo prazer que
proporcionam, mas também pelas possibilidades de trabalho que permitem,
como complemento do estudo da poesia grega, por exemplo, ou na prática
teatral, como tem sido feito pelo Thíasos.
O trabalho mais recente desta natureza, de que temos conhecimento, foi
editado em 2005 pelo Ensemble Melpomen da Schola Cantorum Basiliensis,
dirigido por Conrad Steinmann (Harmonia Mundi, HMC 905263). Fruto da
pesquisa sobre a língua e as tradições musicais da Grécia antiga, pretende
oferecer uma reconstituição rigorosa da música de um simpósio ateniense de
c. 450 a.C. Como base de trabalho, foram escolhidos fragmentos de poetas
arcaicos (Arquíloco, Safo, Alceu e Anacreonte), de Baquílides e um hino
órfico.
Além do prazer de podermos ouvir o som produzido por diversos
instrumentos antigos, devidamente apresentados na pequena brochura que
acompanha o disco, esta obra deleita-nos ainda com a qualidade da
interpretação do soprano Arianna Savall. Conrad Steinmann acumula a
direcção com a execução do aulos. Participam ainda no projecto Luiz Alves
da Silva (altus, kymbala) e Massimo Cialfi (tympanon, krotala, salpinx).
LUÍSA DE NAZARÉ FERREIRA
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NOTÍCIAS BREVES
Túmulo com ilustrações dos Poemas Homéricos
No dia 20 de Março, a agência de notícias The Associated Press
noticiou o aparecimento em Chipre (perto da cidade de Kouklia, no distrito
de Paphos) de um túmulo de pedra calcária, no qual aparece pintada a figura
de Ulisses em cenas da Ilíada e da Odisseia. Foi descoberto acidentalmente
por funcionários da construção civil. Segundo o Director do Departamento de
Antiguidades da ilha, Pavlos Flourentzos, data do séc. V a.C. A confirmar-se
a autenticidade da peça, constitui um achado importante, uma vez que os dois
sarcófagos deste tipo descobertos até ao momento em Chipre estão no
Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e a sua pintura não está tão
bem preservada.
Fontes:
<www.msnbc.msn.com/id/11928232/>
<www.usatoday.com/tech/science/discoveries/2006-03-20-sarcophagusfind_x.htm>
Evangelho de Judas Iscariotes
O canal 2: exibiu na noite de 7 de Abril um documentário da National
Geographic Society sobre a restauração e interpretação do papiro que contém
o Evangelho de Judas. Composto de 13 folhas, escritas de ambos os lados, o
papiro foi encadernado em tecido e redigido em língua copta no séc. III ou
IV. O original deverá ter sido escrito em grego por um grupo de gnósticos,
antes do ano 180. O relato que apresenta dos acontecimentos ocorridos na
noite da última ceia de Cristo difere consideravelmente das versões
consagradas nos evangelhos canónicos.
Além do interesse que esta descoberta pode significar para os estudos
de exegese bíblica e para a história do Cristianismo, este documentário vale
também por mostrar as técnicas hoje disponíveis e utilizadas na recuperação
de textos antigos. Mostra também que, apesar dos avanços da tecnologia,
muitos obstáculos apenas são superados com a paciência e a imaginação dos
investigadores.
O papiro foi encontrado no deserto do Egipto, perto de El-Minya, nos
anos setenta. Depois de ter passado por vários proprietários, processo que
acentuou o seu estado de deterioração, foi entregue à Fundação Mecenas de
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Arte Antiga de Basileia. Ao fim de cinco anos de trabalho, o papiro começou
finalmente a ser traduzido.
O Evangelho de Judas tem despertado grande interesse, pelo que a
National Geographic Society lançou vários DVDs, livros e disponibiliza
informação muito interessante no site oficial.
Fontes:
<www9.nationalgeographic.com/lostgospel/index.html>
Sofia Jesus, “Judas Iscariotes: de mau da fita a discípulo favorito de
Jesus”, Diário de Notícias, 7/04/2006.
Inaugurado o Museu do Ara Pacis
Desde o dia 21 de Abril a cidade de Roma conta com mais um museu.
Depois de sete anos de trabalhos polémicos, foi finalmente inaugurada a
estrutura de vidro para acolher o Ara Pacis. Esculpido em mármore branco, o
altar foi erguido entre 13 e 9 a.C. para celebrar os feitos militares de Augusto
na Gália e na Hispânia, como testemunha o seguinte passo de Os feitos do
divino Augusto (§ 12)4:
“Na mesma altura, por deliberação do Senado, uma parte dos pretores e
dos tribunos da plebe, com o cônsul Quinto Lucrécio e as figuras principais,
foi enviada ao meu encontro na Campânia, honra que, até esta data, não se
outorgou a mais ninguém, senão a mim. Quando regressei a Roma, vindo da
Hispânia e da Gália, tendo cometido feitos bem sucedidos naquelas
províncias, e sendo cônsules Tibério Nero e Públio Quintílio, entendeu o
Senado consagrar, em acção de graças pelo meu regresso, o altar da Paz
Augusta, junto do Campo de Marte, no qual mandou que os magistrados e os
sacerdotes e virgens vestais fizessem um sacrifício anual.”
A inauguração do Museu do Ara Pacis não foi pacífica, dado que o
projecto, da autoria do arquitecto norte-americano Richard Meier, foi
considerado demasiado moderno para figurar no coração de Roma.
Quem não tiver oportunidade de ver a obra in loco, pode visitar o site
oficial do Museu (<www.arapacis.it/>).
Fontes: Agência France Press; Público, 22/04/2006.
LUÍSA DE NAZARÉ FERREIRA
_________________
4

Citamos a tradução de M. H. Rocha Pereira, Romana. Antologia da Cultura
Latina, Porto, Edições Asa, 2004 (5ª ed., aumentada), pp. 111-112.
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