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ANO LECTIVO DE 1980-81

Em cumprimento dos estatutos, reuniu-se, em 27 de Novembro
de 1980, na sala de seminário do Instituto de Estudos Clássicos, a Assembleia-Geral dos Sócios da Associação Portuguesa de Estudos Clássicos,
a fim de eleger a Direcção para o ano lectivo de 1980/81.
O Prof. Manuel de Oliveira Pulquério apresentou o relatório das
contas do ano findo, que mereceu aprovação e louvor.
Por proposta do Dr. José Ribeiro Ferreira, foi reeleita a Direcção
do ano anterior.
O Presidente, Prof. Américo da Costa Ramalho, agradeceu a confiança manifestada pelos sócios; congratulou-se com o êxito da diligência, feita junto da Direcção-Geral do Ensino Secundário, para
garantir a constituição de turmas de Grego e de Latim, mesmo com
um número baixo de inscrições; propôs a realização de um encontro
com os professores do Ensino Secundário para o estudo dos melhores
processos de defesa das línguas clássicas; e elaborou o calendário
das comunicações previstas ao longo do ano lectivo.
A conferência do Prof. Américo da Costa Ramalho sobre D. Jerónimo Osório e o Humanismo em Portugal, que preencheu a sessão
de 5 de Dezembro, constituiu, ao mesmo tempo, uma comemoração
do quarto centenário do falecimento, em 20 de Agosto de 1580, do
famoso bispo do Algarve, que foi também, durante algum tempo,
professor da Universidade de Coimbra.
O Prof. Costa Ramalho pôs em relevo o prestígio de D. Jerónimo
Osório, cuja crónica do reinado de D. Manuel, publicada em latim
no ano de 1571, foi lida em toda a Europa; e mostrou como este livro
se tornou uma lembrança permanente do destino histórico de Portugal
nos anos da perda da independência. Referiu-se também ao tratado
De gloria, impresso em Coimbra em 1549 e reimpresso, ainda no reinado de D. João III, em Florença, no ano de 1552, em Basileia, em 1556,
e, com reedições posteriores a 1557, em diversos países europeus.
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Lembrou, por último, que a tradução de alguns dos ensaios, de maior
interesse actual, da obra de D. Jerónimo Osório, feita por pessoas
competentes, seria a melhor homenagem a prestar àquele que foi, nos
finais do século xvi, o escritor português de maior fama internacional.
O conferencista respondeu a algumas questões levantadas pelo
Prof. Manuel Augusto Rodrigues.
A apoteose do escravo na cena final do «Epídico» de Flauto foi o
tema da comunicação apresentada, em 21 de Janeiro de 1981, pelo
Próf. Walter de Sousa Medeiros, que mostrou como o poeta latino
descreveu a acção da personagem principal ao longo da peça, nomeadamente no chamado "acto II", e preparou, nos 68 versos de remate,
uma glorificação sem paralelo daquele "herói da inteligência", que
— na comédia preferida do próprio Plauto — é de algum modo a imagem da carreira vitoriosa do seu autor.
Apresentaram sugestões as Dr. as Maria Teresa Schiappa de Azevedo e Ana Paula Quintela Ferreira Sottomayor.
A sessão de 26 de Fevereiro foi consagrada à audição de um disco
microgravado com o concerto cénico cantado Trionfo di Afrodite de
Cari Orff. A Prof.a Maria Helena da Rocha Pereira explicou o significado cultural da obra, que se baseia em cantos nupciais de Safo e
de Catulo. Algumas intervenções do Dr. Carlos Alberto Louro
Fonseca asseguraram o êxito da parte "técnica" da audição.
Em 19 de Março, o Dr. Joaquim Moreira dos Santos apresentou
uma comunicação sobre Palavra e acção em Euripides. No seu entender,
o carácter representativo e apelativo da palavra podei á levar à indagação dos tipos de relações estabelecidos entre a própria palavra e a
acção, entre logos e ergon: relações de concordância, de equivalência
e relações de oposição, de disjunção. Impõe-se, no entanto, o ideal
de conjunção. Já em Homero nem sempre epos e ergon se harmonizam.
Em Euripides, num ambiente de grande influência pedagógica dos
sofistas, acentua-se a dicotomia palavra/acção. O Dr. Moreira dos
Santos estudou essa oposição, a nível dos vocábulos e a nível das situações, em quatro peças de Euripides do período mais arcaico.
Intervieram na discussão do trabalho os Profs. Américo da Costa
Ramalho e Maria Helena da Rocha Pereira e o Dr. Carlos Alberto
Louro Fonseca.
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O Prof. Américo da Costa Ramalho ocupou-se, na sessão de 29 de
Abril, de A vida universitária de Coimbra nos meados do século XVI.
Começou por descrever o ambiente académico e citadino, depois da
transferência da Universidade de Coimbra, ordenada por D. João III,
em 1537, e a fundação do Colégio das Artes, por iniciativa do mesmo
rei, em 1548. Referiu-se, depois, a três grandes orações latinas, que
ainda hoje existem, e que nesse ano de 1548 foram proferidas por
Arnaldo Fabrício, João Fernandes e Belchior Beliago. Evocou alguns
incidentes — dramáticos ou risonhos — da vida universitária e as vicissitudes das relações, nem sempre cordiais, entre a cidade e a Universidade. Encareceu, por último, o prestígio alcançado por Coimbra
na Europa dos meados do século xvi; e terminou com a leitura da
tradução de um epigrama do poeta novilatino Diogo Pires em louvor
da cidade de Coimbra e do seu Colégio das Artes.
Pediram esclarecimentos complementares o Prof. Aníbal Pinto
de Castro e o Dr. Crespo de Carvalho.
A "Ilha dos Amores" de "Os Lusíadas" na versão de cinco poetas
novilatinos foi objecto de uma comunicação apresentada pelo
Prof. Amadeu Torres na sessão de 27 de Maio. Uma minuciosa análise dos textos de D. Fr. Tomé de Faria (1622), P. e André Baião (1625),
Fr. Francisco de Santo Agostinho Macedo (segunda metade do
século XVII), António José Viale (1875) e Francisco de Paula Santa
Clara (1882) —• com utilização de índices de base sintagmática e outros,
respeitantes ao plano fónico, morfo-sintáctico, semântico e estético-literário —• levou o autor a concluir que a apregoada concisão de
André Baião foi conseguida à custa de numerosas omissões, defeito
que é menos frequente em Tomé de Faria; Viale e Santa Clara são
mais artistas que os anteriores e estão mais próximos do original camoniano; em todos há alguns acréscimos, embora seja excessivo falar de
traduções parafrásticas ; a versão mais perfeita, de todos os pontos
de vista, é a de Macedo (pelo que andou mal Viale em substituir dez
oitavas da descrição da Ilha dos Amores por outras tantas da sua lavra).
Intervieram na discussão do trabalho os Profs. Costa Ramalho,
Rocha Pereira e Aníbal Pinto de Castro.
Em 27 de Junho, a Associação visitou o Museu Machado de
Castro. Orientou a visita do criptopórtico de Emínio o Dr. Vasco
Mantas, e das obras do Renascimento, o Dr. Nelson Borges.
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ANO LECTIVO DE 1981-82

Á fim de proceder à eleição da Direcção para o novo ano lectivo,
reuniu-se, na sala de seminário do Instituto de Estudos Clássicos,
a Assembleia-Geral dos Sócios da Associação Portuguesa de Estudos
Clássicos.
O Prof. Manuel de Oliveira Pulquério apresentou o relatório das
contas do ano findo. O seu trabalho foi aprovado e louvado.
Antes da eleição, o Prof. Costa Ramalho propôs a substituição
de um dos vogais da Direcção : da Dr. a Maria Alice Nobre Gouveia,
que não tem podido comparecer às sessões, pela Dr. a Isaltina Figueiredo Martins. Por proposta do Dr. José Ribeiro Ferreira, foi reeleita
a Direcção do ano anterior, com a substituição indicada.
O Presidente, Prof. Américo da Costa Ramalho, agradeceu em
nome da Direcção e recolheu sugestões para o preenchimento das
sessões ordinárias, que, na sua maior parte, viriam a constituir uma
homenagem da Associação a Virgílio, cujo bimilenário da morte
decorria naquele ano.
O estudante Francisco Pais Monteiro alvitrou que se intensificasse
a prática da conversação latina entre os alunos de Línguas e Literaturas
Clássicas.
Na primeira sessão do ano lectivo, o Prof. Américo da Costa
Ramalho falou de Alguns aspectos da leitura camoniana de Virgílio.
Analisou várias reminiscências do Mantuano que se encontram em
Os Lusíadas e mostrou como Luís de Camões soube tirar partido de
um poeta que conhecia de cor. Tratou, por último, da posição dos
dois poetas perante o poder oficial: as diferenças, neste campo, são
muito acentuadas, porquanto a protecção que Augusto e Mecenas
dispensaram a Virgílio não tem paralelo no procedimento da corte
portuguesa em relação a Camões.
O Prof. Américo da Costa Ramalho respondeu a perguntas formuladas pelos Drs. Moreira dos Santos e Paiva Domingues e pelo
estudante Francisco Pais Monteiro.
Reflexos portugueses da IV Bucólica de Virgílio foi o tema desenvolvido pela Prof.a Maria Helena da Rocha Pereira na sessão de 20 de
Janeiro. Começou por indicar que a mais enigmática das Bucólicas
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virgilianas foi conhecida, desde cedo, no nosso país. A referência
mais antiga parece ser a que se encontra no prólogo da tradução,
por Vasco Fernandes de Lucena, da oração do deão de Virge, embaixador do duque Filipe de Borgonha, sobre a morte do infante D. Pedro.
Observou, depois, que, para além de algumas alusões fugazes nos poetas
quinhentistas, só no século xvm o motivo reaparecia com maior clareza e intensidade : assim, por exemplo, nas artes decorativas, o painel
de azulejos da sala 5 do edifício da Universidade de Évora; e, na poesia,
a Écloga V de Reis Quita, o Elogio III de Bocage, a Écloga a Holsténio
da Marquesa de Alorna (as duas primeiras composições a celebrarem
nascimentos régios, a terceira a saudar a chegada a Inglaterra, como
embaixador, do futuro duque de Palmela). Registou, por último,
que Manuel dos Santos Lourenço publicou em 1974, no seu livro
Wytham Abbey, um poema inspirado naquela mesma Bucólica, onde
era visível também — à mistura com reminiscências de Shakespeare,
ironicamente utilizadas — a influência da técnica versificatória de
T. S. Eliot e Ezra Pound. Assim, em vez do entusiasmo messiânico
do Século das Luzes, o poema de M. S. Lourenço conduzia a uma visão
apocalíptica da idade contemporânea.
Na troca de impressões que se seguiu, a Prof.a Rocha Pereira
comentou ou esclareceu as sugestões e problemas apresentados pelo
Prof. Costa Ramalho e pelo Dr. Moreira dos Santos.
Na sessão de 17 de Fevereiro, o Prof. Joaquim Lourenço de Carvalho ocupou-se das oito Traduções portuguesas (mais conhecidas)
de "As Geórgicas". Em seu entender, Leonel da Costa (1624, 21761)
faz uma versão literal («rasteira e insulsa», para Freire de Carvalho);
a de A. J. Osório de Pina Leitão (1794), embora «livre», tem algumas
virtudes; A. J. de Lima Leitão (1818) afasta-se, por vezes, do texto
virgiliano; Francisco Freire de Carvalho (1849) apresenta uma tradução poética satisfatória; a de António Feliciano de Castilho (1867,
2
1938) pode considerar-se enganosa e cediça já para o tempo; João
Félix Pereira (1875) sobreleva em rigor aos seus antecessores, dado
que era agrónomo; M. Bernardes Branco (1889) revela-se inseguro;
Ruy Mayer (1948) tem qualidades e alguns defeitos. Assim, continua
a fazer-se sentir a necessidade de uma tradução portuguesa que satisfaça simultaneamente as exigências de poesia e de rigor do nosso tempo.
Intervieram na discussão do tema o Prof. Costa Ramalho e o
Dr. Ribeiro Ferreira.
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O Prof. Aires Augusto Nascimento apresentou, na sessão de 24 de
Março, uma comunicação sobre Manuscritos virgilianos em bibliotecas
portuguesas. Depois de algumas considerações sobre o valor e o
significado de testemunhos desta natureza, informou que o manuscrito
virgiliano mais antigo se encontra em um bifólio recuperado pelo
Prof. Avelino de Jesus da Costa nas capas de um livro notarial de
Álvaro Ramalho, acabado em 1587. Contém 104 versos da Bucólica III, com glosas interlineares e cotas marginais do. comentário de
Sérvio; é datável da primeira metade do século xi e parece ser de procedência francesa, e não italiana, como propôs o seu descobridor.
De origem realmente italiana e escrita humanista é o 11.45 da Biblioteca Nacional de Lisboa, códice em pergaminho copiado na região
de Veneza antes de 1436. Trata-se de um manuscrito que, entre o
texto das Bucólicas e das Geórgicas, insere a tradução latina da Batrachomyomachia, feita por Cario Aretino Marsuppini, pelo ano de 1429.
Do período renascentista, mas originário da Alemanha, é o códice 1102,
em papel, da Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra, que contém a Vergilii Vita Donatiana e os Commentarii de Sérvio. Foi escrito
por João Meruelt, clérigo de Miinster, na Vestfália, nos anos de 1457
e 1458, e destinado a personalidade brasonada. Do mesmo período
se regista a existência, na Biblioteca Pública Municipal de Évora, de
um códice em papel, encadernado com seis pequenos incunábulos
(Inc. 307-12), com comentário às Bucólicas de Virgílio. H á indícios
de que o seu autor possa ser o dominicano inglês Nicolau Trivet.
Escrito em letra humanista, provavelmente em Itália, mas por copista
nórdico, já deveria encontrar-se em Portugal nos começos do século xvi.
O Prof. Aires Nascimento lembrou que outro manuscrito de Virgílio,
anterior a 1500, se menciona no Inventário da antiga livraria mandado
organizar em 1612 pelo arcebispo de Braga D. Fr. Aleixo de Meneses;
que a Bucólica IV foi citada por Santo António em um dos sermões;
e que um leccionârio de Braga do século xm faz uma adaptação dessa
Bucólica para os nocturnos do dia 24 de Dezembro. Lamentou,
por último, que o desinteresse tenha feito desaparecer, provavelmente,
muitos outros materiais; e exprimiu a esperança de que, numa descrição sistemática dos fundos das bibliotecas portuguesas, outros dados
venham ainda a ser acrescentados e possibilitem o esboço de um quadro
mais completo da presença de Virgílio no nosso país.
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Na discussão final do trabalho intervieram os Profs. Costa
Ramalho, Rocha Pereira, Geraldes Freire, Aníbal de Castro, Nogueira
Gonçalves e o Dr. Sebastião Tavares de Pinho.
A obra exegética de D. Jerónimo Osório foi o tema da comunicação apresentada, em 7 de Maio, pelo Prof. Manuel Augusto Rodrigues.
Depois de algumas considerações sobre a biografia do bispo de Silves,
ocupou-se dos nove comentários bíblicos que D. Jerónimo Osório
escreveu (In Epistolam Beati Pauli ad Romanos, Paraphrasis in Job,
Paraphrasis in Psalmos, Commentarii in Parabolas Salomonis, Paraphrasis in Sapientiam Salomonis, Paraphrasis in Isaiam, Commentarius in
Oseam Prophetam, Commentarius in Zachariam e In Euangelium Ioannis
Orationes XXI). Pôs em relevo os sólidos conhecimentos das línguas
sagradas que neles revela, a excelente latinidade do exegeta e a sua
singular formação patrística, teológica e, especialmente, clássica.
A perfeição exemplar da sua Latinitas, que lhe valeu o epíteto de "Cícero
português", está ao serviço dos ideais do humanismo cristão (embora
já numa linh.a diferente da de Erasmo) e de uma atitude de catolicismo
militante, segundo as orientações tridentinas. O Prof. Manuel Rodrigues salientou, por último, que, para se entender cabalmente a produção
escriturística de D. Jerónimo Osório, convém não esquecer os outros
livros que escreveu, pois só uma apreciação global da sua obra permite
admirar a perfeita associação da Sapientia Christiana com a Sapientia
Humana, objectivo fundamental deste ilustre autor quinhentista.
Na troca de impressões que se seguiu intervieram os Profs. Costa
Ramalho e Reis Torgal e a Dr. a Isabel Vargues.
Braga monumental e arqueológica foi o objectivo da excursão de
encerramento das actividades em 1981-82. Os participantes — generosamente acolhidos pelo Prof. Amadeu Torres, da Universidade do
Minho •—• visitaram o Museu Pio XII, instalado no seminário de
Santiago; as ruínas de Brácara Augusta, na colina de Maximinos;
a Sé Primaz e o seu precioso tesouro; S. Frutuoso de Montélios; o
antigo coro renascentista da Sé na igreja de S. Jerónimo de Real; e
a fonte do ídolo.
W. M.
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II CURSO DE ACTUALIZAÇÃO
DE LÍNGUAS E LITERATURAS CLÁSSICAS
Organizado pelo Instituto de Estudos Clássicos e pelo Centro
de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra,
realizou-se nos dias 19 e 20 de Abril de 1982 o n CURSO DE ACTUALIZAçãO
DE LíNGUAS E LITERATURAS CLáSSICAS, com a presença de cerca de
200 professores do ensino secundário e superior.

o

II CURSO DE ACTUALIZAçãO

apresentou o seguinte programa:

Dia 19
11 horas — Literatura Grega : Novas orientações na análise dos Poemas
Homéricos pela Doutora Maria Helena da Rocha Pereira.
12 horas — Literatura Latina: A outra face de Eneias pelo Doutor Walter de Soufa Medeiros.
15 horas — Latim Cristão : A Peregrinatio Aetheriae pelo Doutor José
Geraldes Freire.
16 horas — Prosadores Novilatinos Portugueses: tradução e comentário dum trecho do De Plátano de João Rodrigues de Sá
de Meneses pelo Doutor Américo da Costa Ramalho.
17 horas — Literatura Latina: A comédia dos dois irmãos pelo Doutor Walter de Sousa Medeiros.
Dia 20
9 horas •— Latim Medieval em Portugal pelo Doutor José Geraldes
Freire.
10 horas — Poetas Novilatinos Portugueses: tradução e comentário
de dois poemas de Didacus Pyrrhus. Lusitanus pelo
Doutor Américo da Costa Ramalho.
11 horas •— Mitos clássicos na poesia portuguesa contemporânea :
O mito de Orfeu e Eurídice pela Doutora Maria Helena
da Rocha Pereira.
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15 horas —Mesa redonda sobre a didáctica das Línguas Clássicas e
sobre a situação actual do Latim e do Grego no ensino
secundário, moderada pelo Dr. Carlos Alberto Louro
Fonseca.

BIP

111

Um aspecto da assistência às Sessões do II Curso de Actualização

Realizou-se ainda, no dia 20, um almoço de confraternização.
Durante a realização do curso esteve patente na sala de leitura
do Instituto de Estudos Clássicos uma exposição de obras recentes
sobre o ensino das Línguas Clássicas com cerca de 100 títulos.
No decorrer da mesa redonda, em que intervieram activamente
numerosos participantes com testemunhos e sugestões apreciáveis,
foram aprovadas as seguintes conclusões:
1'—Que o Latim seja disciplina obrigatória no 10.° e 11.° anos
do ensino secundário para todos os alunos que se destinem às diversas
licenciaturas em Letras das Universidades antigas e cursos análogos
das Universidades novas e ainda para a licenciatura em Direito.
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2-—-Que tal obrigatoriedade seja extensiva ao 12.° ano para os
alunos com destino às mesmas licenciaturas.
3 — Que o Grego seja disciplina obrigatória, nos três anos do
ensino secundário, para os alunos que se destinem à licenciatura em
Línguas e Literaturas Clássicas.
4 •— Que seja constituída uma comissão para analisar a situação
das Línguas Clássicas no ensino secundário e superior.
JOãO MANUEL NUNES TORRãO

BIMILENÁRIO DA MORTE DE VIRGÍLIO
Por iniciativa do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, a que se associou o Departamento congénere da
Universidade de Coimbra, foi celebrado em Novembro de 1981 o Bimilenário da Morte de Públio Virgílio Marão.
Presidiu à Comissão Organizadora a Prof.a Doutora Maria Helena
de Tevês Costa Urefia Prieto. As sessões tiveram lugar no Auditório
da Biblioteca Nacional de Lisboa, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra e na Câmara Municipal de Arganil.
Abriu as comemorações, na manhã de 17.xi.1981, o Prof. Doutor Raul Miguel Rosado Fernandes, Reitor da Universidade de Lisboa,
que saudou os participantes e se referiu à universalidade da obra virgiliana. Seguiram-se as conferências do Prof. Doutor Justino Mendes
de Almeida-— Traduções Portuguesas da Eneida; Prof. Doutor Manuel
Diaz y Dias — Destino e Sobrevivência de Virgílio na Alta Idade Média;
Prof.a Doutora Maria Helena da Rocha Pereira — Reflexos Portugueses
da IV. Bucólica de Virgílio.
No dia 18.xi.1981 fizeram as suas comunicações: Prof. Doutor Américo da Costa Ramalho -—• Alguns Aspectos da Leitura Camoniana de Virgílio; Prof. Doutor José Manuel Díaz de Bustamante
— Panorama das Interpretações Translitérais de Virgílio; Prof. Doutor Joaquim Lourenço de Carvalho — Traduções Portuguesas das
Geórgicas; Prof. Doutor J. de Almeida Pavão Júnior — O Herói e a
História em Virgílio e Camões.
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A 19.xi.1981, o Prof. Doutor Vandick Londres da Nóbrega —
Liberdade e Paz na Idade de Ouro de Virgílio; Prof. Doutor Aires
Augusto Nascimento — Manuscritos Virgilianos de Bibliotecas Portuguesas e Traduções Portuguesas da Eneida em Manuscrito ; Prof.
Doutor Francesco Delia Corte •— Narrativistica Virgiliana in Os
Lusíadas.
Ao cair da tarde, houve na Aula Magna da Universidade Clássica
de Lisboa uma conferência do Maestro Filipe de Sousa, que é também
licenciado em Filologia Clássica, sobre Música Portuguesa do
Século xvni, de tema virgiliano, com o acompanhamento de piano
e canto pelos artistas Dulce Cabrita e Fernando Serafim.
Em Coimbra, prosseguiu o congresso no dia 20.xi.1981, da parte
da tarde, com uma conferência da Prof.a Doutora Maria Helena
Urena Prieto sobre Comentadores Portugueses de Virgílio; Prof. Doutor Lorenzo Quilici —• O Mito de Eneias no Lácio à Luz das Novas
Descobertas Arqueológicas, conferência acompanhada de diapositivos
e seguida do filme Virgílio 2000 anni de ítalo di Feo e Folco Quilici.
A Câmara Municipal de Coimbra ofereceu um «pôr do sol» no
Claustro do Silêncio do Mosteiro de Santa Cruz.
Finalmente, as comemorações virgilianas encerraram em Arganil,
com a intervenção do Prof. Doutor Jorge de Alarcão — Introdução
a uma visita a Conimbriga; e Prof. Doutor João de Castro Nunes -—•
Introdução à visita à estação arqueológica da Lomba do Canho.
O congresso teve numerosa e interessada assistência de professores universitários, liceais e estudantes.
Ainda de salientar, a realização duma exposição biblio-iconográfica sobre Virgílio, organizada pela Prof.a Urena Prieto; e a cunhagem
de uma artística medalha comemorativa, da autoria do escultor José
Aurélio.
AMéRICO DA COSTA RAMALHO

SAUDAÇÃO LATINA A JOÃO PAULO II
O encontro com intelectuais, constante da visita do Papa João
Paulo II a Fátima e a Portugal, fez-se em Coimbra na sala aberta em
que se tornou o Pátio da Universidade, arranjado para o efeito, em 15 de
Maio de 1982.
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Durante esse encontro, foram entregues a Sua Santidade dois
documentos em latim: o diploma de doutor honoris causa por todas
as Faculdades da Universidade, feito nos moldes tradicionais e com o
aproveitamento do formulário da carta de doutoramento; e a mensagem de saudação. Ambos os documentos assinados pelo Reitor,
Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia.
A propósito destes dois textos, fez-se a especulação habitual
neste País onde a língua latina foi quase proscrita do ensino e a simples
menção do latim é acolhida com surpresa, ou mesmo com hostilidade.
Ao diploma e à mensagem foram atribuídas as mais diversas proveniência e autoria. Que saibamos, apenas o Prof. Doutor José
Geraldes Freire no seu livro João Paulo II, Peregrino de Fátima, p. 145,
deu a informação correcta: «... ambos os documentos (foram) redigidos pelo Prof. Doutor Costa Ramalho.»
A mensagem que tinha como objectivos saudar o Papa e informá-lo
brevemente do lugar em que se encontrava, foi de facto composta pelo
latinista a quem havia sido confiada, sobre um texto português da
sua autoria. Eis o texto:
«Santo Padre ! Nesta colina esteve outrora a antiga Aeminium
que cidadãos romanos habitaram.
No quinto século da era cristã, a cidade de Conimbriga, que
não ficava longe de Aeminium, foi tomada pelos bárbaros e, em
consequência disso, vindo paxá Aeminium o bispo conimbrigense,
com o andar dos tempos, o nome de Conimbriga foi dado a estes
lugares.
No início do século catorze, o Estudo Geral, que no ano
de 1290 o rei D. Dinis fundara com o apoio do Sumo Pontífice
na cidade de Lisboa, foi transferido para Coimbra pelo próprio
fundador e edificado perto do local onde nos encontramos. Por
isso, há um não sei quê, latente no nosso espírito e na nossa sensibilidade, pelo qual este lugar mais nos encanta, como Cícero
escreveu, ao falar da villa dos seus antepassados.
Santo Padre, verdadeiro apóstolo do nosso tempo, que pelo
orbe inteiro peregrinais em busca da paz para os homens, a Universidade de Coimbra, que recebe da vossa presença a maior honra,
vos saúda reiteradamente do fundo do coração.
Coimbra, nos Idos de Maio de 1982.
O Reitor da Universidade de Coimbra.»
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Na folha de guarda da mensagem, lia-se, igualmente em latim:
«A João Paulo II, Sumo Pontífice da Igreja Católica e Apostólica Romana, o Reitor da Universidade de Coimbra envia muitas
saudações»
A. C. R.

CATALDO SÍCULO RECORDADO NA SALA DOS CAPELOS
No dia 25 de Maio de 1982, recebeu o grau de doutor honoris
causa em Direito o estadista e universitário italiano Amintore Fanfani.
Na breve e elegante oração em que, segundo os Estatutos, pediu
e agradeceu a concessão do grau, o Presidente italiano, aproveitando
a oportunidade do 2.° centenário da morte do Marquês de Pombal,
que neste ano de 1982 se vinha celebrando, recordou o contributo da
Itália para a reforma pombalina da Universidade de Coimbra, como um
dos exemplos, entre outros mencionados, do intercâmbio cultural
luso-italiano. E disse em dado momento: «Isto acontecia no rasto
da fecunda tradição ítalo-lusitana, começada pelo humanista Cataldo
Parísio Sículo, cuja obra ainda constitui objecto de estudos por parte
do vosso Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos.»
A. C. R.

UM CENTENÁRIO ESQUECIDO
Passou, em 20 de Agosto de 1981, o centenário do nascimento
de Aubrey Fitz Gerald Bell, natural da paróquia de Muncaster, Ravenglass, Cumberland. Aubrey Bell faleceu em Victoria, na Colômbia
Britânica, em 7 de Maio de 1950.
Nem uma palavra sobre ele nos «órgãos da comunicação social
(e não só)» — como agora é moda dizer-se.
Nos meus tempos de liceu, o seu livro A Literatura Portuguesa,
publicado pela Imprensa da Universidade de Coimbra, em 1931, em
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tradução de Agostinho de Campos e de J. G. de Barros e Cunha, era
o melhor compêndio em um volume, sobre a matéria. Por ele estudei
no 5.° ano do liceu.
Vim, posteriormente, a admirar ainda mais o seu autor, quando
pude verificar que na época mais ligada às minhas preferências de
classicista, o século xvi, Aubrey Bell estava informado como ninguém
sobre os nossos escritores e emitia sobre eles juízos críticos penetrantes
e fundamentados, ao contrário dos seus confrades lusitanos que muitas
vezes não os tinham lido sequer.
Ainda hoje, a sua biografia de Camões, impressa em Oxford para
a Hispanic Society of America, é o melhor estudo breve sobre o poeta,
que conheço. Possuo um exemplar da edição inglesa (1923)
E leio sempre com um prazer raro outras monografias da mesma
colecção, como, Fernam Lopez (1921), Gil Vicente (1921), Gaspar
Corrêa (1924), Diogo do Couto (1924) e a Portuguese Bibliography (1922),
utilíssima para livros e artigos publicados até 1920. Uma bibliografia
completa de Aubrey Bell pode ver-se em Portugal and Brazil. An
Introduction. Made by Friends of Edgar Prestage and Aubrey Fitz
Gerald Bell. In Piam Memoriam. Edited by H. V. Livermore with
the assistance of W. J. Entwistle, Oxford, At the Clarendon Press, 1953.
Para terminar esta breve recordação dum centenário falhado,
as sugestivas palavras com que Aubrey Bell exortava este país que ele
muito amou, numa época de crise como a de nossos dias: «Todo o
proprietário — grande ou pequeno — que se ocupa pessoalmente das
suas terras, todo o político sem politiquice que se aplica não à retórica,
mas à realidade, todo o português, embora humilde, que cultiva o
seu próprio jardim, quer esse jardim seja a língua portuguesa ou a
literatura, o solo, o subsolo ou a indústria, dará um passo para a formação dum verdadeiro Portugal dos Portugueses e merece do seu país
tantos lauréis quantos os que coroam a fronte dos antigos conquistadores.»
Isto foi escrito em Portugal of the Portuguese, Scribners, New
York, 1915, e cito-o duma «Carta de Nova Iorque» que publiquei em
Colóquio, 12, Lisboa, 1961, p. 44.
A. C. R.
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4.° CENTENÁRIO DA

MORTE

DE GEORGE

BUCHANAN

Passou em 28 de Setembro de 1982 o quadringentésimo aniversário
da morte de George Buchanan, um dos mais famosos professores do
Colégio das Artes de Coimbra, entre 1548 e 1550.
A Societas International Studiis Neolatinis Prouehenáis (International Association for Neo-Latin Studies) promoveu na Escócia
natal de Buchanan, na University of St. Andrews, de 24 de Agosto
a 1 de Setembro de 1982, o seu 5.° Congresso Internacional que lhe
foi dedicado. Portugueses no congresso, nem um para amostra.
Em compensação, neste volume de Humanitas, pp. 22 e 24, fala-se
de versos do escocês. E para que ele não ficasse de todo esquecido
em Portugal, quem escreve estas linhas publicou na página «Das Artes*
Das Letras» de O Primeiro de Janeiro (Porto, 29.ix. 1982) um artigo
intitulado «Buchanan e Portugal», em que deu especial relevo a um
poema onde o humanista, por excepção, fala com elogio das navegações
dos portugueses e de D. João IH.
Esse poema teve Buchanan o cuidado de nunca o reeditar.
A. C. R.

UMA

SELECTA

GREGA

DA

REFORMA

POMBALINA

Nas Instrucções para os Professores de Grammatica Latina, Grega,
Hebraica e de Rhetorica, ordenadas e mandadas publicar por ElRey
Nosso Senhor, para uso das Escolas novamente fundadas nestes Reinos, e
seus Domínios. Lisboa, Na officina de Antonio Rodrigues Galhardo (...),
M.DCC.LIX, lê-se no §. IV.:
«Tanto que o Discipulo souber 1er sufficientemente, passará o
Professor a ensinar-lhe a Grammatica pelo Epitome do Methodo
de Port-Royal traduzido em Portuguez, onde tem as Regras mais
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breves, mais claras, e mais solidas, que em outro qualquer. E logo
que o tiver instruído nos primeiros elementos de Declinações,
e Conjugações; começará a fazello construir, ou pelo Evangelho
de São Lucas, ou pelos Actos dos Apóstolos, ou por alguns lugares
escolhidos de Heródoto, e de Xenofonte, ou pelos Caracteres de
Theofrasto, ou por alguns Diálogos de Luciano; o que se acha
bem ordenado na Collecção de Patuza, feita para uso da Academia Real de Nápoles: Sem faltar com tudo em lhes advertir os
preceitos da Grammatica, que estudou, e vai estudando.»
Uma nota à margem, em tipo de corpo menor, elucida : «Impressa
em 2 tom. de 8. em Veneza em 1741.»
Depois de muito procurar, até porque me interessava saber se em
algum dos dois tomos da selecta se encontrava o Plutus de Aristófanes (1), que de facto lá figura, vim a dar com o raro livro na Biblioteca Municipal do Porto. Publica-se uma gravura da portada desta
obra, «editada para uso dos adolescentes philellenicos que não disponham de muitos livros, por João Patusa, natural de Atenas», e
impressa por Fraucisco Pitteri, em Veneza, em 1741.
A. C. R.

(1) Cf. Américo da Costa Ramalho, «Um programa de exame de Grego da
Reforma Pombalina», Revista de História das Ideias, número especial dedicado a
O Marquês de Pombal e o seu Tempo II, Coimbra, 1982, 125-142.
Nesse artigo, a p. 137, declaro não ter ainda encontrado o vol. Ill da Selecta
Optimorum Graecae Linguae Scriptorum de Custódio José de Oliveira.
Encontrei, porém, na ed. de 1830, da Imprensa da Universidade de Coimbra, sem nome de autor, uma Selecta ex Graecae Linguae Poetis onde o Plutus
de Aristófanes vem na pars altera, pp. 153-210.
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CURSO DE MESTRADO
EM LITERATURA NOVILATINA EM PORTUGAL
Em Fevereiro de 1982, principiou a funcionar no Instituto de
Estudos Clássicos um curso de Mestrado, composto por um seminário
principal, sobre A Épica Novilatina em Portugal, a cargo do Prof.
Doutor Américo da Costa Ramalho, e dois seminários complementares,
um sobre A Epopeia Virgiliana, pelo Prof. Doutor Walter de Sousa
Medeiros, e outro sobre A Épica Portuguesa do Renascimento, pelo
Prof. Doutor Aníbal Pinto de Castro.
Entre os alunos inscritos figuram assistentes das Universidades
de Coimbra, de Aveiro e do Minho (Braga).
M. H. R. P.

UMA CONFERENCIA E UM SEMINÁRIO
PELO PROF. WALTER BURKERT
O Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos trouxe até nós,
em 1982, aquele que é boje justamente considerado o maior especialista
de religião grega: o Prof. Doutor Walter Burkert, da Universidade
de Zurique.
Assim, no dia 16 de Março, o famoso helenista proferiu, ante um
numeroso auditório, uma conferência subordinada ao título «Les
Mythes Grecs: Structure et Histoire». Transcrevemos em seguida as
palavras de apresentação que então pronunciou quem subscreve estas
linhas :
Senhor Vice-Reitor da Universidade
Prezados Colegas
Caros Estudantes
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Para os helenistas presentes, incluindo os estudantes, que estão
sempre a ouvir referências a teorias suas, o Prof. Dr. Walter Burkert
não precisa de apresentação. Sabem, por exemplo, que é dele a doutrina
de que terá sido na Academia, e não entre os Pitagóricos, como repetem
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todos os compêndios, com base numa tradição tardia, que surgiu a
palavra philosophia («Platon oder Pythagoras? Zum Ursprung des
Wortes Philosophie», Hermes 88, 1960); que lhe pertence a melhor
exposição sobre as descobertas científicas — reais ou supostas — dos
Pitagóricos (Weisheit und Wissenscheft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Plato, 1967, traduzido em inglês sob o título Lore and Science
in Ancient Pythagoreanism, 1972); dele também esse monumento do
saber que é a Griechische Religion der archaischen und klassischen
Epoche, 1977, saudada pelos especialistas como «o tratamento central
da religião grega» {Classical Review, 29, 1979, p. 86), onde a riqueza
da documentação arqueológica é utilizada com infalível discernimento
para interpretar o mito e o ritual na religião grega; e, mais recentemente ainda, ouviram falar do volume das Sather Classical Lectures
da Universidade da Califórnia, consagrado a Structure and History in
Greek Mythology and Ritual, 1979.
Esta breve selecção de títulos de uma vasta obra, como é a do
Professor da Universidade de Zurique que temos a honra de ter entre
nós, poderá dar ideia aos nossos ouvintes da novidade, importância e
repercussão dos seus estudos. E certamente que, entre todos, o de
interesse mais geral e actual é o tema que vai ser versado hoje. Efectivamente, depois de um período em que a análise dos mitos gregos
tinha sido abandonada a antropólogos, psicólogos e historiadores da
religião, é extremamente salutar que o assunto seja de novo tomado
em mãos por quem dispõe, como poucos, desse arsenal de dados quase
sem limites como este célebre estudioso da Antiguidade Clássica.
Como G. S. Kirk •—• outro grande especialista na matéria —
Burkert reconhece que a complexidade do mito é tal que não permite
uma definição unívoca. Mas, tal como o helenista inglês atacou o
que apelidou expressivamente de «teorias monolíticas», como aquelas
que o reduzem exclusivamente a explicações de fenómenos da Natureza (Max Mueller), de costumes e instituições (Malinowski), da era
da criação (Mircea Eliade), da origem ritual (a chamada Escola de
Cambridge), ou ainda as teorias da psicologia analítica e do estruturalismo, também ele rejeita, com fundadas razões, as doutrinas que
estiveram na moda nestes últimos anos. À teoria de Jung, da origem
do mito em arquétipos do inconsciente colectivo, opõe Burkert a verdade irrecusável de que o mito não pertence ao reino do inconsciente,
mas da linguagem, e uma parte do seu valor está na simpes existência
de um fundo de experiência partilhada e verbalizada. À teoria estru-
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turalista de Propp e de Lévi-Strauss, que procura a identidade do
mito numa «estrutura de sentido», contrapõe três objecções principais:
que há um limite às fórmulas matemáticas, que só fazem sentido se
se aplicam a mais de um caso e se são suficientemente específicas para
irem além de banalidades; que o estruturalismo não distingue o essencial do acidental; que não leva ao entendimento, à decifração.
Com a sua abolição da categoria temporal, o estruturalismo retira
a muitos mitos a possibilidade de uma interpretação correcta e esvazia-os de significado. Uma das grandes qualidades dos trabalhos
de Burkert é precisamente o reintroduzir da dimensão histórica no
estudo dos mitos, mostrando que, se alguns são de facto um conto
sobre as origens (como pretende Eliade), muitos outros são do tempo
da Guerra de Tróia, e podem até juntar elementos do paleolítico com
outros da idade dos metais.
Fundamental na sua teoria é a noção de «cristalização», ou seja,
que «aquilo que torna o mito específico, inesquecível
pode ser
o entretecer de múltiplas estruturas». Nestas cristalizações têm papel
de relevo os poetas, e com toda a razão Burkert sublinha —• chegando
pela via científica ao que há vinte e cinco séculos Heródoto atingira
por via intuitiva — a importância da Ilíada na fixação da mitologia
grega.
Se mito é, como ele define, «um conto tradicional, com referência
secundária e parcial a algo de importância colectiva», pode dizer respeito à vida social, ao ritual religioso, ao medo dos fenómenos da
Natureza, à experiência da doença, a problemas gerais da sociedade
humana. Este o seu campo de aplicação, que não exclui, no entanto,
a importância dos seus níveis históricos, correspondentes às suas
diversas utilizações e cristalizações, e que, por outro lado, se distingue
do do ritual, que para ele é «acção estereotipada, refeita para demonstração», e que pode existir independentemente do mito ou ser até
mais antigo do que ele.
Espero ter dado, com estas resumidas palavras, uma ideia da
profundidade da compreensão deste fenómeno tão avaramente explorado pelos criadores de beleza nos nossos dias, e tão ardorosamente
discutido pelos exploradores dos recônditos da alma humana, como
é o mito grego, — tal como ele é visto pelo Prof. Walter Burkert.
Resta-me ter o gosto e a subida honra de dar a palavra ao eminente
homem de ciência que temos hoje entre nós.
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Herr Prof. Dr. Walter Burkert!
Ich habe in knappen Worten versucht, eine Idee Ihrer weltberiihmten
Schriften ûber griechische Philosophie und Religion Ihrem Publikum
zu erteilen. Wie wichtig Ihre Arbeiten sind, braucht nicht unterstrichen zu werden. Uns alien ist es eine grosse Ehre, dass Sie heure
eine Vorlesung und morgen ein Ssminar in unserer alien Universitát
abhalten; dafiir haben Sie herzlichen Dank.
No dia seguinte, efectuou-se um seminário dedicado só a classicistas, cujo tema foi a glande novidade do momento: «Le Papyrus
de Derveni : théogonie orphique et allégorie présocratique». Enquanto
se aguarda a publicação completa do discutido papiro, puderam os
participantes beneficiar de uma exposição, autorizada entre todas,
seguida de um frutuoso diálogo, sobre uma das mais surpreendentes
descobertas no campo da religião grega.
M. H. R. P.

CONGRESSOS HUMANÍSTICOS
No decurso de 1981, os congressos foram numerosos e diversificados nos temas, que atingiram por vezes uma alta especialização.
Está neste último caso o 4.° Colóquio Internacional Hipocrático,
efectuado em Lausanne, de 21 a 26 de Setembro, e subordinado ao
aliciante tema «A colecção hipocrática: formas de pensamento».
Noutro extremo da especialização, pode referir-se o Congresso Internacional de Informática e Ciências Humanas, promovido pelo Laboratório de Análise Estatística das Línguas Antigas da Universidade
de Liège, de 18 a 21 de Novembro. Dão ideia dos temas alguns títulos
de comunicações, como «A métrica de Propércio: análise quantitativa
e estilística», «A distribuição das iniciais vocálicas no Canto XII da
Eneida», «Investigação por computador sobre a fonologia diacrónica
do Latim».
Outros encontros destinaram-se a aprofundar o legado de um
grande classicista, como o que reuniu trinta especialistas de onze
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países em Bad Homburg, de 21 a 26 de Setembro, em comemoração
do quinquagésimo aniversário da morte de Wilamowitz.
O centenário de Jacob Bernays, bem como os dez anos de existência da Israel Society for the Promotion of Classical Studies, foram o
motivo determinante da realização do 1.° Congresso Internacional
desta associação, de 31 de Maio a 2 de Junho, em Tel-Aviv.
À influência de forças e figuras do pensamento gregas e romanas
na ciência e na arte actuais foi consagrado o 2.° Congresso, intitulado
«Antiguidade Clássica e sociedade burguesa», efectuado em Berlim,
também em 1981. Nele se estudou em especial a evolução da tragédia
grega até à tragédia post-hegeliana.
No mesmo ano ainda, tiveram lugar o congresso trienal do Joint
Committee of Greek and Roman Studies, realizado em Oxford, e o
Congresso Anual da Classical Association, efectuado na Universidade
de Exeter (este com a particularidade de incluir uma representação,
em inglês, do Ciclope de Euripides).
De carácter marcadamente didáctico foi o 36.° Curso anual de
Reciclagem, em fim-de-semana, organizado em Londres pela Classical
Association e pela Association for the Reform of Latin Teaching. Nesta
última reunião, merece especial relevo a demonstração, por alunos
de treze anos, do novo Curso de Grego para principiantes, Athenaze,
por Maurice Balme, da Harrow School.
De 5 a 7 de Novembro de 1981, efectuou-se em Estrasburgo,
o Colóquio «Théâtre et spectacles dans l'Antiquité». No mesmo
ano realizou-se, em Nuremberga, o VII Colóquio Internacional de
Micenologia.
Em 1982, há também diversos colóquios a assinalar. O mais
notável é talvez o Congressos sobre o Pártenon, realizado de 4 a 8 de
Abril, em Basileia, na sequência dos minuciosos trabalhos de moldagem e reconstituição do monumento levados a efeito por Frank
Brommer, e expostos no Museu de Antiguidades daquela cidade suíça.
De 25 de Agosto a 1 de Setembro, celebrou-se na Universidade
de St. Andrews, em coincidência com o 4.° centenário da morte de
Buchanan, o 5.° Congresso da Associação Internacional de Estudos
Neolatinos.
Num registo completamente diverso, foi organizado o 9.° Colloquium Didacticum Classicum, de 2 a 5 de Setembro, na Universidade
de Orléans, sobre o tema «O teatro antigo. Seu significado para o
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ensino universitário e liceal». De idêntica finalidade, o Congresso
anual da Classical Association, no University College de Londres,
com a particularidade de incluir uma representação em video-tape
do Epidicus de Plauto e um filme sobre papiros gregos.
De 15 a 19 de Novembro, o Instituto de Estudos Clássicos da
Universidade de Urbino efectuou um Congresso Internacional subordinado ao sugestivo tema: «Édipo. II teatro gr eco e la Cultura
Europea».
Das comemorações da mais importante efeméride destes dois anos,
o Bimilenário Virgiliano, dá-se notícia noutro lugar.
M. H. R. P.

OS CURSOS DA «SUMMER SCHOOL IN ANCIENT GREEK»
Prosseguem com assinalado êxito os cursos de verão de iniciação
ao grego, organizados em conjunto com a Joint Association of Classical
Teachers em Dean Close School, Cheltenham.
O que se efectuou de 21 de Julho e 5 de Agosto de 1982 foi já o
décimo quinto. Destinado a estudantes de 16 a 25 anos, e de carácter
residencial, comportou dois níveis: de introdução, para os que querem
começar a aprender a língua na Universidade ou nos últimos anos
da escolaridade obrigatória; mais adiantado, para alunos com alguns
conhecimentos da língua. O curso. é completado com um programa
de conferências sobre aspectos da cultura e literatura gregas.
M. H. R. P.

REPRESENTAÇÃO DE TRAGEDIAS GREGAS
O hábito de representar no original grego as peças dos grandes
dramaturgos, em Cambridge, vai atingir em 1983 o seu centenário.
O facto será condignamente comemorado com a exibição, de 22 a 26 de
Fevereiro, de As Traquínias de Sófocles.
M. H. R. P.
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A ANTIGUIDADE CLÁSSICA
NA TELEVISÃO PORTUGUESA
Ganha foros de um verdadeiro acontecimento cultural.—-infelizmente bem raro no nosso País <— a transmissão da magnífica série
inglesa O Mundo dos Gregos, no ano de 1981. Planeada por um
grande helenista—• Kenneth Dover—, documentada com obras de
arte, recitatives e diálogos magistralmente representados, e executada
por Christopher Burstall, foi uma série de lições cheias de vida e movimento e penetradas de reflexão, que hoje se podem relembrar no livro
The Greeks, editado pela BBC em 1980.
Os Romanos não ficaram esquecidos. Pela segunda vez, foi proporcionada aos telespectadores portugueses uma série, desta vez italiana, e orientada por uma arqueólogo famoso, Bianchi Bandinelli,
com o título O Mundo dos Romanos. Foi seu realizador Corrado
Sofia. Utilizando ao máximo o poder evocador das ruinas, e dispondo
nos ângulos mais favoráveis figuras históricas ou reconstituídas, obteve-se
uma impressionante sequência de factos, desde as origens de Roma ao
triunfo do Cristianismo.
M. H. R. P.

REVISTAS NOVAS
Duas novas publicações de arqueologia surgiram: em 1978 (embora
com data de 1977), a Rivista di Archeologia, do Instituto dessa especialidade na Universidade de Veneza; em 1979, Hephaistos, revista crítica
de teoria e prática da Arqueologia, História da Arte e áreas afins,
de idêntico Instituto da Universidade de Hamburgo.
Em 1980, principiaram a publicar-se Civiltà Clássica e Cristiana,
no Instituto de Latim da Universidade de Génova; e Rhetorik, em
Stuttgart-Bad Cannstatt, orientada para o estudo da Retórica como
ciência interdisciplinar (abrangendo, além de ciências literárias e linguísticas, história das ideias, história social, estética, didáctica, ética).
Especialmente consagrada à história económica e social da Antiguidade, apareceu em 1982 a revista Opus, cuja direcção se reparte
pelas Universidade de Siena e de Roma.
M. H. R. P.
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ACTAS DO CONGRESSO
SOBRE «LAZIO ARCAICO E MONDO GRECO»
Publicaram-se as actas do Convegno efectuado em Roma, de
12 a 15 de Dezembro de 1977, sobre Lazio Arcaico e Mondo Greco,
nos volumes xxxn (1977) e xxxv (1981) de La Parola dei Passato.
Em muitos casos, são os próprios directores das escavações em curso
que discutem as descobertas surpreendentes dos últimos decénios,
o que confere a estas actas um valor extraordinário.
Conhecidos já os contactos entre o Lácio e o mundo micénico,
tem-se agora confirmado a existência de ligações mais estreitas com
o mundo grego no séc. vi a.C, designadamente através dos achados
de S. Omobono, na vertente do Capitólio (templo arcaico com frontão
grego) e de Lavínio (santuário de traça grega, dedicado a Atena, que
condiz com os dados de Estrabão, segundo os quais o culto de Athena
Ilias existia também em Lavínio e em Roma).
Tudo aponta, por conseguinte, no sentido de uma renovação
profunda da história do Lácio na época arcaica.
M. H. R. P.

ACTAS DO CONGRESSO DE LATIM EM DACAR
Do Congresso, cuja realização anunciámos nesta revista, nos
volumes xxix-xxx (1977-1978), pp. 254-255, publicaram-se em Roma,
em 1979, as Actas, editadas pela livraria L'Erma di Bretschneider,
sob os auspícios do Istituto di Studi Latini.
Através delas ficamos a saber que as centenas de participantes
que acorreram ao Senegal, a convite do Presidente Leopold Sedar
Senghor, representavam nada menos de vinte e nove países de vários
continentes: Alemanha, Áustria, Bélgica, Benim, Brasil, Burundi,
Canadá, Checoslováquia, Colômbia, Espanha, Finlândia, França,
Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão,
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Jugoeslávia, Malta, Roménia, Senegal, Turquia, U.R.S.S., U.S.A.,
Vaticano, Venezuela, Zaire. Um apêndice dá conta dos reflexos do
notável acontecimento na imprensa de várias cidades do mundo.
Dos temas principais das seis sessões, de 13 a 17 de Abril, demos
já notícia. Gostaríamos agora de salientar alguns passos da alocução
com que o Reitor da Universidade de Dacar, Prof. Seydou Madani Sy,
recebeu os congressistas, pois eles oferecem tema para reflexão aos
modernos educadores:
«
Vos Communications concernant Rome et l'Afrique
s'inscrivent donc parmi les nombreuses recherches entreprises
sur la culture négro-afiïcaine et pour lesquelles je me plais
à souligner l'apport de l'Université de Dakar.
Mais vos communications auront également ceci de
remarquable qu'elles seront effectuées en latin ce qui non
seulement valorise cette langue mais la fait apparaître comme
une solution au problème de la communication internationale,
au moins entre savants. Voilà qui ne manquera pas d'étonner
les détracteurs des langues classiques qui, au nom du progrès
scientifique, considèrent l'apprentissage de ces langues sinon
dépassé du moins superflu. Le Sénégal ne se laisse pas
influencer par ces thèses et considère au contraire l'étude
des langues anciennes comme fondamentale. À ce propos,
l'arabe a été ajouté au latin et au grec comme langue classique
à partir de la 6ème. Dans le projet de réforme du baccalauréat la série A, option 1 est proposée avec du grec et du
latin.
C'est qu'en effet la connaissance du grec et surtout du
latin aide puissamment à la connaissance du français. Mais
surtout l'étude des langues classiques a un pouvoir formateur
pour l'esprit.
De plus en plus on s'accorde à reconnaître que l'enseignement doit satisfaire les besoins des individus et pas seulement ceux des sociétés. Car l'autonomie de l'individu implique le développement en lui des capacités d'innovation et
d'expression. Les langues classiques sont à cet égard les
instruments privilégiés d'une «remise en question» perpétuelle
et la garantie de la liberté de l'esprit.»
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Diversos livros têm saído nos últimos anos sobre a Africa na
Antiguidade. Pela variedade temática e pela alta qualidade de muitos
dos expositores, este volume ocupará entre eles um lugar de honra.

M. H. R. P.

COMEMORAÇÕES EM ITALIA
DO BIMILENÁRIO DA MORTE DE VIRGÍLIO
O empenho de um grupo considerável de estudiosos e a generosidade, verdadeiramente exemplar, do Ministério dos Bens Culturais
asseguraram às comemorações, em Itália, do bimilenário da morte
de Virgílio uma latitude e uma dignidade sem paralelo em qualquer
outro país europeu ou extra-europeu. As maiores universidades
italianas —• com relevo para Roma e para Nápoles •—• capricharam
em honrar, de forma perdurável, aquela «anima cortese mantovana, /
di cui la fama ancor nel mondo dura / e durera quanto '1 mondo lontana» (Dante, Inf. 2. 58-60); o Vaticano deu o seu contributo, organizando, na Biblioteca Apostólica, uma exposição de códices e manuscritos preciosos; oito grandes artistas — Aldo Borgonzoni, Antonio
Ruggero Giorgi, Renato Guttuso, Giacomo Manzu, Henry Moore,
Augusto Murer, Ernesto Treccani, Tono Zancanaro •—• dedicaram a
"Lo spirito di Virgílio" desenhos e pinturas inspirados nas Geórgicas
e expostos no Giardino dei Semplici do Palácio Ducal de Mântua;
fizeram-se leituras públicas, com interpretação fonorrítmica, dos doze
cantos da Eneida na versão renascentista de Annibale Caro; representaram-se óperas ligadas ao mundo poético de Virgílio (Aeneis, de
Mazzocchi, em Sabbioneta e Mântua, Les Troyens, de Berlioz, no Scala
de Milão); lançaram-se numerosas publicações de arte, de história
e de paisagem evocadoras da obra do Mantuano (por exemplo: Itinerari virgiliani, Inviti all'Italia virgiliana, Immagini virgiliane); alguns
livreiros apresentaram obras de Virgílio em edição artística (assim
uma tradução da Eneida por Filippo Maria Pontani, com ilustrações
de Renato Guttuso); instituiu-se um "Prémio Virgílio" para os melhores
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textos de jornalismo, cinema, televisão, ensaística, publicados e difundidos sobre o tema "Virgílio e a Campânia"; a Região Autónoma
do Vale de Aosta promoveu um concurso internacional de poesia
latina inspirada em temas virgilianos; os Ministérios dos Bens Culturais e da Instrução Pública premiaram as melhores investigações
bibliográficas virgilianas feitas por alunos dos últimos anos do ensino
secundário; os correios editaram um selo com a cabeça de Virgílio,
reproduzida a partir de um mosaico antigo; o município de Cerese-Cappellette-Pietole, onde se localizaria a aldeia natal de Virgílio,
Andes, cunhou sestércios de ouro e de prata com o busto do Poeta e
valor legal nos dias 19, 20 e 21 de Setembro de 1981.
Mas a manifestação mais importante das comemorações foi, sem
dúvida, o Convegno Mondiale Scientifico di Studi su Virgílio, que
decorreu, de 19 a 24 de Setembro de 1981, em Mântua (19-21), em
Roma (22 e 24) e em Nápoles (23). Da Comissão Científica organizadora faziam parte mestres universitários que de Virgílio se têm largamente ocupado •—• os Professores Ettore Paratore (Roma), presidente, Karl Búchner (Denzlingen), Frank Goodyear (Londres), Pierre
Grimai (Sorbona), Michael Putnam (Brown University, Providence),
Luigi Alfonsi (Pavia), Ferdinando Castagnoli (Roma), Giovanni
d'Anna (Roma), Francesco delia Corte (Génova), Mario Geymonat
(Siena), Antonio La Penna (Florença), Giusto Monaco (Palermo),
Alessandro Pratesi (Roma), Alessandro Ronconi (Florença), Armando
Salvatore (Nápoles) e Francesco Sbordone (Nápoles). Entre os membros da Comissão Executiva contavam-se os Professores Eros Benedini,
presidente da Academia Virgiliana de Mântua, responsável principal
pelos contactos entre a organização e os congressistas (que lhe devem
muitas gentilezas); Giuseppe Montalenti, presidente da Academia
Nacional dos Lincei; e Francesco Sbordone, presidente da Academia
Pontaniana de Nápoles. Estiveram presentes mais de trezentos congressistas de duas dezenas de países dos quatro continentes. Representavam Portugal a Prof.a Maria Helena Tevês Costa Urena Prieto,
de Lisboa, e o Prof. Walter de Sousa Medeiros, de Coimbra. Regista-se
a presença assídua, tanto em Mântua como em Roma e em Nápoles,
de numerosos estudantes universitários e liceais.
À inauguração solene do Congresso, que decorreu em uma das
salas do Palácio Ducal de Mântua, assistiu o Presidente da República
italiana, Alessandro Pertini. "Lo spirito di Virgílio" foi o tema da
oração de abertura, proferida por Ettore Paratore. Na sessão da
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tarde, A. Salvatore, J. Richmond, A. Schmidt, E. Leach e G. Giangrande trataram problemas da Appendix Vergiliana, das Bucólicas e
das Geórgicas. À noite, no Teatro Accademico del Bibiena, o Laboratório del Teatro Olímpico di Sabbioneta apresentou, em primeira
execução moderna, dois episódios em versos latinos da Eneida — Aeolus
e Nisus et Euryalus —, compostos pelo operista Domenico Mazzocchi
em 1638 e 1641.
O Congresso prosseguiu no dia seguinte, de manhã e de tarde,
com as comunicações de J. van Sickle, E. Goleiro e H. F. Bauzá sobre
as Bucólicas; de F. delia Corte sobre os primeiros leitores de Virgílio;
de A. Rcnconi sobre tradutores do Poeta; de V. Buchheit sobre as
relações entre as Bucólicas e as Geórgicas e a poesia de Horácio; de
P. Grimai sobre Virgílio romano e a sua terra; de G. K. Galinsky
sobre Virgílio como poeta existencialista; de M. Geymonat sobre a
escoliografia não-serviana; de R. Ogilvie sobre Virgílio e Lactâncio;
de M. A. Michel sobre aspectos da influência virgiliana nas poéticas
francesas.
Na manhã de 25, terminou a parte mantuana do Congresso com
a participação de S. Bilinsky ("A musa virgiliana entre as antigas
teorias de cultura"), A. Laurens ("Transcendência de Virgílio na
poética de Escalígero"), M. Rambaud ("Virgílio e César"), S. Mrozek
("Aspectos económico-sociais da era de Augusto") e W. S. Anderson
("Da realidade à imagem e da imagem à realidade, nas Geórgicas e
na Eneida").
Os congressistas seguiram para Roma, onde, na manhã de 22,
presente Vincenzo Scotti, ministro dos Bens Culturais, Ettore Paratore
falou, na Sala da Protomoteca do Palácio do Capitólio, sobre "O problema do estado redaccional da Eneida". Veio depois a projecção
do documentário "Virgílio: ano dois mil", realizado por Folco Quilici,
sobre texto de ítalo de Feo e Marino Maranzano; e a inauguração,
no Palácio dos Conservadores, da exposição "Eneias no Lácio : arqueologia e mito", em que sobressaíam trinta das cem estátuas votivas de
terracota recentemente encontradas no santuário oriental de Lavínio,
a grande estátua de Minerva Tritónia da mesma procedência, e numerosos objectos desenterrados na área sacra do Foro Bcário romano
(Sant'Omobono). De tarde, na Academia Nacional dos Lincei, prosseguiram os trabalhos do Congresso, com a leitura das comunicações
de H. J. Waszink sobre as relações entre o proémio do livro III das
Geórgicas e a Eneida; de A. Wlosok sobre Virgílio como teólogo;
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de N. M. Horsfall sobre o influxo exercido pelo poeta na vida romana;
de R. Lyne sobre dicção e poesia na Eneida; de A. La Perma sobre os
encontros de Valéry e de Gide com Virgílio.
Na manhã seguinte, os congressistas deslocaram-se a Cumas,
onde visitaram o antro da Sibila, o templo de Apolo e o lago Averno.
De tarde, percorreram a exposição de textos virgilianos, patente na
Biblioteca Nacional Emanuel III de Nápoles. Ali se realizou também
a sessão vespertina do Congresso: F. Sbordone falou de Virgílio e a
cultura epicurista da região do golfo de Nápoles; E. Paratore, da estrutura das Geórgicas; e A. de Franciscis, da arqueologia virgiliana da
Campânia.
Em Roma decorreu o último dia do Congresso. A sessão da
manhã, no Palácio Vaticano, foi precedida de uma visita à exposição
"Virgílio ilustrado no livro (séculos IV-XIX)", organizada na Biblioteca
Apostólica. Na sala do Sínodo, F. R. D. Goodyear ocupou-se de
Virgílio e Pompeio Trogo; K. Quinn, da estrutura conceptual da
Eneida; H. D. Jocelyn, de Sérvio e a "segunda edição" das Geórgicas;
G. d'Anna, da tradição preexistente na Eneida; A. Pratesi, de algumas
despertativas paleográficas e não-paleográficas dos codices Vergiliani
antiquiores. A sessão da tarde realizou-se na Biblioteca Nacional
Central, onde o Ministério dos Bens Culturais, com a colaboração
do Município romano, instai;ra uma exposição biblio-iconográfico
sobre "Virgílio na arte e na cultura europeia". M. Putnam apresentou
uma comunicação sobre a hesitação de Eneias vencedor diante de Turno,
no final do poema; M. A. Thill, sobre o epílio na obra de Virgílio;
G. Monaco, sobre a Sicília na Eneida; F. Castagnoli, sobre a lenda
de Eneias à luz das últimas escavações arqueológicas; e E. G. Schmidt,
sobre a "politização" da estrutura poética na Odisseia e na Eneida.
A encerrar a sessão e o Congresso, Ettore Paratore congratulou-se
com a variedade, o interesse e a riqueza das comunicações, que, em
alguns casos, haviam rasgado vias novas à interpretação do Poeta,
do seu mundo e da sua influência.
Como complemento da exposição "Eneias no Lácio" e da comunicação de F. Castagnoli, a maior parte dos congressistas visitou, no
dia seguinte, a área arqueológica de Pratica di Mare (a 27 kms. de
Roma), onde se situa a antiga Lavínio, fundada por Eneias, segundo
o mito recolhido e reelaborado por Virgílio. No espaço de vinte e
cinco anos, a escola arqueológica da Universidade de Roma, dirigida
ultimamente pelo Prof. Ferdinando Castagnoli, trouxe à luz elementos
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de grande interesse, como o "santuário das treze aras", o heroon que
a lenda identifica com o túmulo de Eneias e o grande "depósito" do
santuário oriental onde se acumulavam uma centena de estátuas votivas e algumas imagens divinas, entre as quais a Minerva Tritónia
exposta no Museu dos Conservadores. No laboratório de restauro
de Pratica di Mare trabalham, na recomposição das dezenas de milhares de fragmentos recolhidos no "depósito", alguns especialistas e
muitos estudantes (sobretudo raparigas) do Instituto de Topografia
Antiga da Universidade de Roma. Animado pelo êxito das últimas
escavações, Pietro Bassanetti, presidente da câmara de Pomezia (em
que se integra a área de Lavínio), mandou converter em antiquarium
um grande edifício de Pratica di Mare. Ali serão definitivamente
instaladas as peças expostas no Museu dos Conservadores, as que
estão a ser reconstituídas no laboratório local e os novos achados
arqueológicos da área de Lavínio.
No mês seguinte, por iniciativa do Consiglio Nazionale delle
Ricerche e das Universidades de Bari e de Lee ce, em colaboração com
as administrações da Apúlia e de Brindes, realizou-se novo Convegno
Internazionale di Studi Virgiliani, que decorreu de 15 a 18 de Outubro
em Brindes, Tarento e Egnátia. Entre as comunicações apresentadas
salientam-se a de R. Schilling sobre romanidade e esoterismo no
canto VI da Eneida, a de P. Fedeli sobre a Roma das origens em Virgílio e em Propércio, a de G. d'Anna sobre elementos pitagóricos na
obra de Virgílio, a de O. Bianco sobre Orfeu e o além-túmulo virgiliano,
a de A. Grilli sobre pitagorismo e não-pitagorismo na Bucólica IV,
a de G. Alessio sobre a tradição manuscrita das obras de Virgílio no
Meridião italiano entre os séculos xm e xv e a de A. Lunelli sobre o
comentário virgiliano de Pompónio Leto.
Ainda em Outubro, foi inaugurada, na Biblioteca Laurenziana de
Florença, uma exposição de manuscritos e cimélios virgilianos, entre
os quais figurava o precioso Mediceus, que contém as três obras do
Poeta e foi corrigido em 494 pelo cônsul' Túrcio Rufio Aproniano.
A Comissão Nacional das Celebrações do Bimilenário Virgiliano,
de colaboração com a Academia Nacional Virgiliana de Mântua,
a Academia Nacional dos Lincei e a Região Autónoma do Vale de
Aosta, organizou, um ano depois (9 de Outubro de 1982), uma mesa-redonda sobre "L'essenza del ripensamento su Virgílio": 1. luzes
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e sombras na recente crítica de Virgílio; 2. linhas de desenvolvimento a privilegiar no futuro; 3. mundo velho e mundo novo perante
Virgílio. Intervieram G. d'Anna (Roma), F. delia Corte (Génova),
P. Grimai (Paris), R. Schilling (Estrasburgo) e A. Wlosok (Mogúncia).
Foi moderador E. Paratore (Roma).
Mas as comemorações do Bimilenário não se esgotaram ainda.
A Comissão para as Celebrações Virgilianas na Região da Campânia
— a quem se deve, além de outras iniciativas mencionadas nesta crónica, um ciclo de Lecturae Vergiliane organizadas pelo Prof. Marcello
Gigante (dois volumes já publicados: Le Bucoliche, 1981, e Le Georgiche, 1982; U Enéide sairá em 1983)—• anuncia novo Congresso
Internacional, "La fortuna di Virgílio", que decorrerá em Nápoles,
de 24 a 26 de Outubro de 1983. Os virgilianistas de todo o mundo
não podem dizer-se mal-contentes — antes devem saudar, com apreço
e respeito, este esforço admirável dos seus colegas italianos.

W. M.
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O ROSTO DA MORTE
NA PRAIA DE HERCULANO*
Era um dia mais negro que todas as noites : a escuridão irremissível
do cárcere hermeticamente fechado. Devia brilhar a luz de uma tarde
de agosto — mas uma nuvem gigantesca de fumo e de cinza apagara
o sol. No ar saturado de enxofre, os roncos da terra e o fragor das
águas abafavam os gritos da população desvairada. Soprava um
vento escaldante de tempestade; a chuva, desabando em torrentes,
submergia as ruas; os rios escachoavam, tumultuosos; e o mar, em
fúria, arremessava à costa os barcos e os peixes. Parecia o fim do
mundo. Para muitos o foi : acaso para todos. A lava de lama, constantemente engrossada, rolava, a grande velocidade, pelas encostas
do Vesúvio. Era uma onda avassaladora, mais alta que um prédio
de seis andares. Esfacelava os telhados das casas, varria as estátuas
dos pedestais, sugava pelas janelas e pelas portas os móveis e os objectos
domésticos, revolvia como joguetes os troncos das árvores e as carcaças dos animais. Tudo penetrava e tudo amortalhava. Nenhuma
defesa, nenhuma evasão, nenhuma delonga. A morte cavalgava sem
parar — e só cansou para além da cidade, para além da praia, para
além do último estertor, quatrocentos metros no coração do mar.
Ali estão, ainda hoje, como há dezanove séculos, os mortos de
Herculano. Ali estão, ainda hoje, amontoados nas arcarias do porto
ou dispersos no areal, os corpos daqueles que tentaram a última via
de salvação — o mar. Uma salvação impossível, como demonstra,
a poucos metros da praia, o casco virado de uma barca de oito metros,
com o esqueleto do arrais ao lado. Ali estão, ainda hoje, os corpos
* Esta notícia, intencionalmente "dramatizada", assenta em duas reportagens,
publicadas no Coniere delia sera de 14.6.1983 (V. Domenici) e em La stampa
de 2.7.1983 (L. Curino). A primeira vinha acompanhada de um breve artigo de
G. Maggi, director das escavações, e de um desenho de D. Mellone. O signatário
agradece ao seu bom amigo Dr. Luigi Panarese, estudioso ilustre de Fernando Pessoa
e Miguel Torga, as diligências que fez para lhe assegurar a utilização destes e de outros
elementos.
A frase inicial da notícia — que de algum modo constitui o seu Leitmotiv —
inspira-se em dois passos da descrição da catástrofe, feita por Plínio-o-Moço :
6.16.17 iam dies alibi, Mie nox omnibus noctibus nigrior densiorque; e 6.20.14 nox,
non qualis inlunis aut nubila, sed qualis in locis clausis lumine exstincto.
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daqueles que a catástrofe irmanou no horror. E nenhuma descrição,
nenhuma fotografia exprime capazmente a brutalidade daquela tragédia — o embrechado dos cadáveres, as posições da morte, os olhos
dilatados de pavor, as bocas escancaradas no transe da asfixia, as mãos
que rasgam a terra no escabujar do último vasquejo. Em vez dos
brancos fantasmas do passado que ressaem dos decalques de Pompeios,
afrontamos aqui — como diz Giuseppe Maggi — o patético directo
a que nenhum coração se pode furtar.
São muitos, de todas as idades e condições sociais: desde a requintada lady da alta-roda, que pretende salvar anéis, braceletes e brincos
preciosos, à pobre escrava adolescente que traz inscritos nos ossos os
sinais do duro trabalho a que foi condenada; desde o soldado provido
de cinturão e espada, com moedas de ouro e prpta na escarcela, ao
filósofo ou ao crente que, de cabeça recolhida entre os braços, aceita
com resignação o fim inevitável. Cenas de ternura: o casal que aparece unido pelas mãos, e a cabeça de um repousa no ombro do outro ;
a mãe que aperta ao seio o fiiho pequenino, enquanto com o braço
livre tenta proteger uma criança mais crescida; a grávida que retém
para sempre o feto de seis meses. E quadros de barbárie: corpos que
lutam para conquistarem um abrigo dentro das arcadas; corpos que
são expelidos das arcadas para o areal; o corpo de um cavalo que força
a entrada e se debate na morte, cingido com os homens, de cabeça a
roçar pela parede. Tudo envolto no negrume da noite, espessa e inexorável como a lousa de um sepulcro 1.
Ainda há três anos, era convicção generalizada entre os arqueólogos que a população de Herculano, ao contrário da de Pompeios,
conseguira escapar à fúria do Vesúvio. Imaginava-se mesmo a longa
coluna dos refugiados que percorria, à luz dos archotes, a estrada de
salvação para Nápoles. Efectivamente, em dois séculos e meio de
escavações na cidade e nos seus arredores, raros, raríssimos esqueletos
se haviam encontrado — que poderiam pertencer a algum inválido,
algum obstinado, algum ladrão surpreendido na pilhagem das casas.
Não pensava assim o director actual das escavações de Herculano,
Giuseppe Maggi: e a necessidade de proteger a estrutura das termas
suburbanas, ameaçada pela elevação constante do lençol freático que
1

Entre tanta desolação, enternece encontrar um mealheiro de criança;
e a estatueta grácil de um puttino que a torrente de lava arrancou, provavelmente,
do alto das termas suburbanas.
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as alimentava, acelerou a descoberta da verdade. Para assegurar a
eficácia das operações.de bombagem naquela área, confinante com o
porto da cidade, foi necessário escavar parte do paredão de arcadas
—- onde se guardavam, de inverno, os barcos de pesca e de comércio •—•
e desembaraçar o trecho de praia que se estendia à sua frente. E logo
começaram a aparecer os mortos de Herculano : vinte e seis na arcada
mais próxima da escadaria de acesso ao porto; quarenta, mais um
cavalo, na seguinte; treze, na terceira; sessenta e um, nos ingressos
e numa faixa do areal. Mas a exploração está apenas no começo:
muitos corpos, encarcerados na lama petrificada, aguardam que os
martelos pneumáticos lhes restituam a liberdade; outras barcas, reversadas pelo mar, poderão emergir diante do porto.
A catástrofe de Herculano foi mais horrenda ainda que a de Pompeios. A cidade, construída sobre um espigão rochoso do Vesúvio,
era limitada, de ambos os lados, por cursos de água de carácter torrencial. Quando a lava cortou a estrada de montante, que conduzia a
Nápoles ; quando a cheia dos rios barrou as outras saídas —• a população horrorizada precipitou-se, pela íngreme calçada da Porta Marina,
em direcção à praia. O mar era a última esperança de salvação.
Uma esperança, ao cabo, profundamente ilusória. O Tirreno era
cúmplice do Vesúvio. Vagas alterosas batiam o areal e repeliam os
barcos para terra. Na opressão da treva e da nuvem ardente, entre
os roncos do vulcão e os urros do mar, a multidão atropelava-se nos
ingressos, rolava pela praia ou buscava, com a energia do desespero,
um precário abrigo nas arcadas do paredão. E todos sentiam, acima
das vozes da tempestade e das imprecações do coração enlouquecido,
a marcha implacável da onda, aquele retumbar de mil trovões que tudo
galgava e submetia. Foi um instante apenas : tão grande como a eternidade. Toda a angústia, toda a agitação, toda a agonia cessou.
A montanha de lama unira o rosto da noite ao rosto da morte2.
W A L T E R

D E

M E D E I R O S

2
Maggi desejaria conservar para o grande público uma parcela, ao menos,
deste quadro de horror. Mas os problemas técnicos são complexos; urgente, a
sua resolução (porquanto os ossos, libertos da carapaça de lava, se estão a deteriorar); e escassos, como sempre, os recursos financeiros. Muito se espera da
ajuda dos Estados Unidos: a National Geographic Society custeou os estudos,
in loco, da paleopatologista Sara Bisel; várias cidades americanas vão receber,
para recolha de fundos, a visita da lady exumada na praia de Herculano.
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COLÓQUIO SOBRE CIRCULAÇÃO DE CÓDICES

Patrocinado pelo Comité Espanhol da Fundação Europeia de
Cultura, realizou-se de 16 a 19 de Setembro de 1982, na Universidade
de Santiago de Compostela e com organização do Departamento de
Latim, a que preside o Prof. Manuel Cecílio Diaz y Diaz, um Colóquio
sobre a Circulação de Códices e Escritos entre a Europa e a Península
Ibérica nos séculos viii-xni.
A problemática relativa a Portugal foi especialmente tratada nas
seguintes comunicações : J. Divjak (Viena), A presença de Santo Agostinho em Espanha (lembremos que Divjak, investigador do Corpus
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, esteve por várias vezes em
Espanha e Portugal para estudar os manuscritos de Santo Agostinho
aqui existentes); José Mattoso, Condições económicas e sociais da circulação de códices na Península Ibérica; Aires Augusto Nascimento,
Concentração, dispersão e dependências na circulação de manuscritos
em Portugal nos séculos XII-XIII; e M. C. Díaz y Diaz, Textos altomedievais extra-hispânicos na Península.
Paralelamente decorreu um Cursilho de Paleografia, promovido
pela Associação Espanhola de Arquivistas Eclesiásticos.
A representação portuguesa era constituída por oito participantes
das Universidades de Coimbra, Clássica e Nova de Lisboa, os quais
intervieram várias vezes durante os debates que se seguiram às dez
intervenções de fundo.
J. G. F.

COLÓQUIO SOBRE
HISTÓRIA DO MONACATO GALAICO-DURIENSE
Para comemorar o XV centenário do nascimento de S. Bento,
que decorreu de 1980 a 1981, as Reais Abadias de Santa Maria de
Oseira, S. Julião de Samos e Santa Maria de Sobrado dos Monges,
todas da Galiza, promoveram um Colóquio, de 10 a 14 de Março
de 1981, destinado a estudar a História do Monacato na região do
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antigo reino da Galiza. O organizador e alma do Colóquio foi o
investigador e monge cisterciense de Oseira, Frei Damián Yanez Neira.
Embora a abertura tivesse decorrido no dia 9, à tardinha, com
uma cerimónia na catedral de Orense, os actos académicos só principiaram no dia 10. Foram apresentadas muitas dezenas de comunicações, divididas em cinco secções : I — Origens e primeiros passos
do monacato galego; II — Vida monástica na Galiza até ao século xv.
Reformas; III-—O monacato até à época da exclaustração. A restauração; IV — A arte monástica e sua influência na região;
V — Irradiação espiritual, culto, liturgia, devoções.
Assinalamos a presença dos intervenientes portugueses. N o dia 10,
em Orense, o Doutor José Geraldes Freire tratou de A geografia codicológica dos apotegmas de Pascásio de Dume; no dia 11, em Samos,
usaram da palavra: o Doutor Humberto Baquero Moreno, sobre
Emprazamentos realizados por D, Fernán López, abade do mosteiro de
Santo Tirso, em fins do século XV; o Dr. Armindo de Sousa, sobre
Subsídios para a História de Santo Tirso; o Dr. José Marques, sobre
Estado dos mosteiros beneditinos na diocese de Braga no século XV; o
Doutor José Mattoso sobre A nobreza medieval portuguesa e as correntes
monásticas nos séculos XI-XIII; e o Doutor Luís de Oliveira Ramos
sobre Os. monges e os livros de Tibães no século XVIII. No dia 12,
de novo em Orense, o Dr. António Franquelim Neiva Soares apresentou um relatório sobre Os mosteiros beneditinos da região entre
Lima e Douro em 1528; o Cónego Dr. Luciano Afonso dos Santos
sobre O monaquismo no vale do Neiva; e o académico Frei António
do Rosário sobre O monaquismo na arquidiocese de Braga no século XIII.
No dia 13 visitou-se o mosteiro de Celanova. Por motivos pessoais
suprimiu a sua interessante tese sobre Influência da liturgia cisterciense
no rito bracarense, o Cónego António Luis Vaz. Pela sua importância
para a problemática histórico-cultuial da região, não podemos deixar
de mencionar ainda, pelo menos, as comunicações do Dr. António
Linaje Conde, sobre O monaquismopré-beneditino na Galiza; de D. Hipólito de Sá Bravo sobre S. Rosendo, figura cimeira na Galiza do século X;
e do Doutor M. O Diaz y Diaz sobre Supostos monásticos galegos
antes de 750.
Os trabalhos apresentados foram pedidos para a sua publicação
em vários volumes de Actas.
J. G. F.
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SIMPÓSIO SOBRE OS «PATERIKÁ»

A Universidade de Nimega (Holanda), através das suas secções
de Línguas Clássicas, Eslavas e Orientais promoveu nos dias 6 e 7 de
Abril de 1981 um Simpósio sobre A transmissão e a recepção dos Pateriká páleo-cristãos. O género literário dos Pateriká foi tomado em
sentido amplo, de modo a compreender não só os apotegmas dos
padres do deserto, mas ainda a Historia Monachorum, a Historia
Lausiaca, o Pratum Spirituale e os Dialogi de S. Gregório Magno.
Acorreram quatro dezenas de participantes de quase todos os
países da Europa, nomeadamente da URSS, República Democrática
Alemã, Polónia, Roménia e Jugoslávia. Foram feitas dez comunicações de fundo, sempre seguidas de enriquecedor debate, pelo que
puderam ser confrontadas versões gregas, latinas, eslavas, sírias, árabes
e etíopes.
Pela sua proximidade com os temas tratados entre nós mencionamos
as seguintes contribuições: Mário Gapaldo (Roma), Os tipos de transmissão manuscrita; J. Geraldes Freire, O título da colecção de apotegmas
traduzida por Pascásio de Dume: Liber Geronticon, De octo principalibus
uitiis; G. Hannick (Munster), O género literário nos apotegmas;
F. J. Thompson (Antuérpia), Influência dos pateriká sobre a espiritualidade.
Algumas contribuições de estudiosos que não puderam comparecer foram reunidas na revista Polata Knigopisnaja (Boletim informativo
dedicado ao estudo dos antigos livros, textos e literaturas eslavas —
da Uuiversidade de Nijmegen, Março, n.° 4, 1981), previamente distribuída.
Entre os .organizadores cumpre-nos realçar o magnífico acolhimento prestado pelos Profs. G. Bartelink (Clássicas) e W. Veder (Eslavo),
aos quais se deve o sucesso do Simpósio.
J. G. F.
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VIRGÍLIO

NA

BRITISH

LIBRARY

THE TWO THOUSANDTH ANNIVERSARY

A exposição comemorativa da morte do poeta realizou-se entre
17 de Setembro de 1982 e 27 de Fevereiro de 1983. Baseada sobretudo em colecções próprias, a documentação apresentava um arranjo
cronológico. A maior riqueza consistia na história do texto, mas
o tema era ilustrado por material diverso.
Os 141 documentos agrupavam-se em 25 unidades que julgamos
poder subordinar a quatro grandes divisões:
I — Virgílio e o mundo clássico
Entre outros objectos, alguns contemporâneos, sobressaía o
famoso vaso de Portland e algumas representações do tema de Eneias
(lucernas, jóias, o aureus de Octaviano, datado de 43 a.C).
II — Tradição manuscrita
Incluía fac-símiles dos três códices mais antigos (Mediceus, Palatinus e Romanus) e outros manuscritos, desde o P. Hawara 24, um exercício escolar em que o aluno escreve sete vezes o verso 601 do Canto II
da Eneida, até às riquíssimas iluminuras e incunábulos medievais e
renascentistas, entre eles o H. Davis Gift M. 73, com o célebre, retrato
de Virgílio (ff. lb-2), e o Kings MS 24, iluminado pelo calígrafo Bartolomeo Sanvito, reproduzido nos cartazes da exposição.
No item 6 da exposição, Virgílio e o Cristianismo, chamou-nos
a atenção o Royal Ms 15 B.xxi, ff. 6b-7: um comentário marginal
à IV Bucólica apresenta a conhecida identificação do puer com Saloninus, filho de Polião, enquanto uma glosa refere as profecias da Sibila
sobre Cristo.
III — Virgílio após o aparecimento da imprensa
Das duas edições que aspiram ao título de princeps, apiesentava-se
a de Johann Mentelin, feita em Estrasburgo c. 1469. Mas podiam
ser admirados outros exemplares célebres, como a edição de Veneza
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de 1475, por Jacobus Rubeus, as primeiras tentativas de tradução
em inglês, magníficas e várias edições ilustradas, e as eruditas edições
dos séculos xix e xx, fruto do labor de filólogos germânicos, ingleses
e italianos.
IV — A dívida da Europa a Virgílio
Ao longo da exposição, seriadas cronologicamente, deparavam-se
várias indicações nesse sentido. Assim, na Idade Média, por exemplo,
encontrámos no Policraticus de John of Salisbury (Royal MS 13 D. iv)
uma digressão utópica que, para uso do homem de estado, mostra
Virgílio a sobrevoar a Gampânia. Ao lado, a tradução francesa do
De Claris Mulieribus de Boccaccio.
Doutras épocas e de cariz diverso, salientamos a partitura da
ópera em 5 actos Os Troianos de H. Berlioz (Paris, Choudens, 1863)
e a banda desenhada Dido e Eneias, de Magda van Tilburg (Amsterdam,
Panholzer, 1980).
As visitas que fizemos levaram-nos a concluir que se tratou de
uma iniciativa que soube aproveitar devidamente um rico espólio.
Embora limitada no número de peças expostas, tinha o condão de
saber atrair a atenção para cada objecto. Ilustrando o tema central,
sabia satisfazer outros interesses e mostrar a perene influência literária
e artística da tradição clássica da cultura europeia.
F.

OLIVEIRA

EXPOSIÇÃO NO PETIT PALAIS
DE CARTHAGE A KAIROUAN.

2000 ans d'art et d'histoire en Tunisie
Desta acção de intercâmbio cultural entre a França e a Tunísia,
o mínimo que se pode dizer é uma palavra de admiração e de agradecimento: admiração pela cuidadosa organização e extrema riqueza do
material, agradecimento pela oportunidade proporcionada a tantos
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europeus de apreciarem estes legados (alguns saíram pela primeira
vez da Tunísia) estreitamente ligados à história da Europa e da África.
Gomo português, não posso deixar de meditar no vasto campo
de intercâmbio que Portugal poderia desenvolver com os países do
Norte de África, tão próximos de nós e com tanto em comum com as
nossas origens (para não falar no caso específico de Marrocos).
Mas vamos à exposição, servida por um volumoso catálogo de
280 páginas sabiamente redigidas pela parte tunisina, óptimo guia
para o estudo dos 360 objectos ou grupos de objectos púnicos, romanos, cristãos e muçulmanos apresentados:
I —• Objectos púnicos
Graças à campanha internacional iniciada em 1973, a arqueologia
de Cartago tem feito progressos determinantes.
Entre os objectos expostos, sobressaem os do Tophet 'santuário
a céu aberto onde se praticavam sacrifícios sangrentos', primitivamente
de recém-nascidos (provas fornecidas pela análise dos ossos), e de
animais de substituição provavelmente já a partir do séc. VH a.G.
Este santuário cartaginês veio a ser consagrado a Taait e a Baal Hamão.
Os vários objectos expostos, cipos e esteias, revelam uma tendência acentuada para a estilização da figura humana, para a ornamentação por vezes geométrica, predominando os seguintes motivos:
crescente, palmeira circundada de hera, flor-de-lis, aves, golfinhos,
signos ditos de Tanit e da garrafa.
Com o n.° 25 e uma posição central nesta parte da exposição, o
sarcófago egiptizante da sacerdotisa, de dimensões superiores às normais, atesta a abertura da civilização púnica a influências externas
variadas durante o séc. m a. G.
O n.° 40 mostra-nos miniaturas de mobiliário interior da habitação do séc. vi a. G. Próximas, outras ilustrações da vida quotidiana,
de actividades lúdicas (cf. n.° 35, tocadora de flauta dupla) e máscaras
de influência grega e oriental. Destaque para a casca de ovo de ?vestruz da máscara apotropaica com o n.° 51.
Segue-se á cerâmica, os bronzes, a joalharia e a numismática.
Apesar da abundância do metal, Cartago só parece ter conhecido
a cunhagem de moeda de prata nos finais do séc. v a. G. (tetradracma
de 406 a. G.), fazendo-a circular na Sicília e rapidamente atingindo

NOTICIAS E COMENTÁRIOS

299

grande perfeição. A moeda de ouro abunda a partir de meados do
séc. iv a. C, com o peso de 7,60 g, segundo o padrão fenício, diferente
do siracusano. Vem a conhecer flutuações da percentagem de metal
e de peso. A cunhagem de bronze só terá começado cerca de 300 a. O.
Mas os tipos aliam os temas tipicamente africanos à imitação constante dos tetradracmas gregos.
Genericamente, esta parte da exposição mostra que, neste período,
a partir da combinação de ritos de cremação e de inumação no séc. viu,
se caminha para o predomínio da inumação nos sécs. vn-vi. Aos
vasos locais junta-se uma percentagem significativa de cerâmica grega
importada, a revelar as ligações com o exterior
O séc v revela-se pobre, com raras importações, talvez mostrando
a perda de poderio subsequente à derrota em Hímera, em 480 a. G.
Nos sécs. IV-HI há nova profusão de sepulturas e espólios, de que
é exemplo o da sacerdotisa.
No geral, anote-se a importância das escritas púnica e neo-púnica
no Magrebe, sinónimo da influência económica e cultural de Cartago
no interior do continente.
II — Objectos romanos
Com a conquista de Roma, o Norte de África urbaniza-se e assume
a estrutura fundiária (centuriação revelada pela fotografia aérea) e
agrícola dos romanos (trigo e azeite). Isto não impede que a potência
vencedora colha muitos ensinamentos da técnica agrícola local e até
na construção naval (Plínio, N. H., VII, 208) Plínio-o-Antigo recorda
que a obra de Magão sobre agricultura, que o Naturalista cita com
alguma frequência, foi traduzida para latim por determinação do
senado (N. H., XVIII, 22-23). Não deixa ainda de valer a pena recordar, do mesmo passo, que, após a tomada da rival, o senado de Roma
distribuiu, pelos régulos da África, as bibliotecas apresadas.
À prosperidade da África Romana corresponde uma profunda e
rápida romanização, com grande impacto na cerâmica, que se exporta
para o império (cf. n.os 198-216) e em que sobressai o vermelho brilhante, e nos mosaicos. A conquista não impede a fidelidade aos
cultos locais, como se vê nos n.os 191 e, em especial, 148, com dedicatória a Júpiter Hamão Bárbaro Silvano: é um exemplo de assimilações múltiplas próprias da religião romana, a caracterizar também o
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forte sincretismo religioso da África Romana. A própria língua
púnica perdura em Cartago e no hinterland: a estela bilingue do Luperco,
sob o n.° 142, vem atestá-lo.
Interessante, ainda, o n.° 145, epitáfio de uma medica, revela que
em Cartago, no tempo de Augusto, como na Grécia ou em Roma,
a profissão era largamente aberta ao sexo feminino.
Com o n.° 147, o epitáfio do ceifeiro de Mactar (CIL VIII, 11824),
de extraordinário interesse para a história económica e social, rsvela
um caso paradigmático de ascensão de um pequeno proprietário e
trabalhador braçal, e de exaltação do labor honesto e diligente em
meados do séc. III. ã.C.
A estatuária evidencia grandes qualidades artísticas, de que é
exemplo a Deméter de mármore atribuída à época de Tito (n.° 165).
No bronze distingue-se a perfeição técnica do Baco Criança (n.° 176)
e do Hércules mingens (n.° 177).
O n.° 194 dá-nos duas ilustrativas cenas da vida quotidiana em
dois baixos-relevos funerários de estuque do séc. II: uma cena de
toilette feminina e outra de leitura.
A influência romana nota-se na difusão de tendências realistas e
antropomórficas. O gosto africano, nos motivos ornamentais e na
simetria.
É, porém, nos mosaicos que a exposição atinge todo o seu esplendor,
a mostrar o gosto do artista local e a sua perfeição, apreciada em
vários pontos do Império.
Para citar a introdução de S. Besrour, na p. 156 do catálogo:
«Les artistes africains choisirent d'illustrer les thèmes exaltant la richesse
agricole, le commerce (tel ce déchargement d'un bateau à Sousse),
la vie culturelle (tel le Virgile), les succès sportifs (tels 1' Éros de Dougga,
le Banquet costumé d' El Jem), la pêche (telle la mosaïque aux poissons
de Sousse), la chasse et autres aspects des activités quotidiennes et des
préoccupations spirituelles de leurs contemporains».
A disposição do material era excelente, realçando de modo extraordinário os temas e o impacto do colorido esfusiante da figura dominadora do Triunfo de Neptuno (n.° 228) cheio de movimento e profundidade, e a serenidade da Natureza morta (n.° 218) e da Laçada de
tordos (n.° 219). Ao tom local da procissão dionisíaca (n.° 225),
responde a. irreverência do Banquete (n.° 226), a energia do Tigre
atacando dois onagros (n.° 223) e Leões devorando um javali (n.° 224),
a riqueza de composição do âaáocoToç olxoç (Sala por varrer), com
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o n.° 217, e Peixes que se escapam de uma cesta (n.° 221), a graça do
Faisão (n.° 220), a expressividade de Regresso da caça (n.° 231) e do
Auriga vencedor (n.° 233), a majestade da Imago clipeata com o n.° 222,
o interesse da Descarga de um navio (n.° 229), o simbolismo do Génio
do Ano (n.° 232).
Pelo seu renome e valor, resta-nos referir duas extraordinárias
obras: Ulisses e as sirenes (n.° 230) alia o tema homérico de Od. XII,
160-200 a um motivo local, inserindo na composição um pescador de
lagostas; com o n.° 227 era exposta a obra-prima Virgílio e as duas
musas, no conhecido mosaico de Hadrumeto.
Podíamos ainda deter-nos nos objectos cristãos de uma região
que foi pátria de São Cipriano, Tertuliano e S. t0 A.gostinho. No
geral, são posteriores ao séc. iv. Realçaria somente a Dama de Cartago, alegoria ou, segundo L. Ennabli, personificação da urbe (n.° 272).
Da riquíssima parte muçulmana, exposta em torno de uma grande
maquete da mesquita da cidade santa de Kairouan, erigida no ano 50
da Hégira, ou 866 da era cristã e embora não pertençam directamente
ao nosso campo de estudo, apraz-me manifestar admiração pelas
extraordinárias encadernações e folhas de diversos exemplares do
Gorão, alguns com belas ilustrações e iluminuras.
F. OLIVEIRA

