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Sob este título se reúnem quarenta e três estudos e cinco testemunhos 
de escritores, resultantes da 2.ª edição do “Colóquio A Literatura Clássica ou 
os Clássicos na Literatura: uma (re)visão da literatura portuguesa das origens à 
contemporaneidade”, realizado na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, em Dezembro de 2013. No Prefácio, as coordenadoras científicas, 
Professoras Paula Morão e Cristina Pimental, esclarecem que este volume 
prossegue o propósito de divulgar um conjunto selecionado de ensaios 
sobre “a pervivência dos clássicos greco-latinos” (p. 9), em autores e obras 
de língua portuguesa, de diferentes géneros literários, e desde a época me-
dieval até ao século XXI. Assim, a receção de temas e motivos clássicos recai 
sobre um elenco muito alargado e diversificado de autores portugueses, 
além do escritor angolano José Eduardo Agualusa, incluindo-se, na parte 
final, os “testemunhos” pessoais dos seis escritores participantes no evento, 
que abonam a importância da literatura greco-latina e/ou do imaginário 
clássico no seu ato de criação e escrita literárias. 

O incipit da presente coletânea é concedido à ilustre helenista portu-
guesa Professora Maria Helena da Rocha Pereira que, num “texto magis-
tral” (p. 10), intitulado “Em volta do ‘milagre grego’”, procede a uma sín-
tese panorâmica, muito clara e elucidativa, de alguns dos traços e etapas 
mais relevantes da antiga cultura grega, cujo legado à civilização ocidental 
excedeu a invenção da filosofia. Desde os recuados períodos minoico e 
micénico, passando pela criação do alfabeto grego, a questão homérica e as 
escavações de Troia em Hissarlik, pelo aparecimento de ramos distintos da 
filosofia como a geometria e a Medicina, recordando ainda a literatura e o 
teatro, são incisivamente discutidos alguns dos marcos essenciais da 
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herança cultural da antiga Hélade, que transpôs os séculos através do 
Império Romano e perdurou até aos nossos dias. 

Depois deste valioso enquadramento introdutório, os ensaios apre-
sentados seguem uma ordenação cronológica, apresentando-se no final de 
cada um as respetivas referências bibliográficas, segundo um critério uni-
forme (APA). Compreende-se que, num volume desta natureza, seja difícil a 
apresentação de uma bibliografia final conjunta. Mas, numa publicação 
desta dimensão e deste nível científico, a ausência de resumos e de 
palavras-chave, muito úteis na indexação bibliográfica e também para o 
leitor, revela uma fragilidade que não pode deixar de ser notada. 

No primeiro estudo, Rafael J. Gallé Cejudo (“Reminiscencias literárias 
clássicas en la lírica profana medieval galaico-portuguesa (pp. 23-34)) 
discute, em linhas muitos gerais, as ressonâncias clássicas que se detetam 
em alguns dos topoi mais caraterísticos dos três géneros de cantigas da lírica 
profana medieval galaico-portuguesa. Ana Paula Pinto rastreia, no seu 
ensaio, (“Ecos Míticos em Gil Vivente” (pp. 35-54)), algumas das recorrentes 
alusões a figuras mítico-lendárias do mundo clássico, nomeadamente de 
divindades, para demonstrar que esses ecos ou intencionais distorções da 
tradição clássica concorrem para o enriquecimento da natureza polifónica 
que caracteriza o texto vicentino. 

Uma leitura do Incunábulo INC 478, com o objetivo de indagar a im-
portância da transmissão das Silvas (“colecção de poemas ocasionais diri-
gidos a figuras da aristocracia italiana e ao próprio princeps” (p. 55)), e das 
suas copiosas anotações, no âmbito da receção de Estácio na literatura 
portuguesa, é oportunamente oferecida por Ana Lóio, em “Leitores portu-
gueses de Estácio: um incunábulo na BN (NC 478)” (pp. 55-64) . Ainda no 
contexto do Humanismo português, se inserem os estudos de Elisa Nunes 
Esteves (“Os clássicos na obra de Anrique da Mota” (pp. 65-73)) e de Maria 
Luísa de Oliveira Resende (“Samuel usque e a Herança Clássica” (pp. 75-
84)). No primeiro, a A. apresenta, com base na produção textual compilada 
no Cancioneiro Geral, “os resultados de um pequeno estudo sobre Anrique 
da Mota” (p. 65), que assinala a pertinência e a adequação das profusas refe-
rências clássicas e mitológicas na produção textual deste autor quinhentista. 
O artigo de Maria Luísa de Oliveira Resende indaga as influências histórico-
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literárias que os textos da Antiguidade Clássica exerceram na obra, 
Consolação às Tribulações de Israel, do enigmático poeto judeu, tendo em 
atenção a ação mediadora de Isaac Abravanel. Em “O Poeta e a Loucura: 
dois poetas manuelinos sob o signo de Saturno” (pp. 85-97), Ana Maria S. 
Tarrío oferece uma análise da importância que a leitura de Platão, no 
original grego, em tradução latina ou por mediação ficiana, deteve nas 
obras poéticas de Rodrigues de Sá de Menenes e Francisco Sá de Miranda. 

Seguem-se três estudos que recuperam Os Lusíadas para se discutir a 
influência dos modelos clássicos na literatura quinhentista. Gonçalo 
Cordeiro no ensaio “Poesia com mundo: O escudo de Aquiles na Ilíada e a 
machina mundi em Os Lusíadas” (pp. 99-108) analisa as relações de inter-
textualidade entre a célebre descrição do escudo de Aquiles, “o paradigma 
retórico da écfrase” (p.102) na Ilíada, e a “transfiguração da cópia” (p.105) 
que se opera na epopeia camoniana, relativamente ao processo de descrição 
da “máquina do mundo”. Pamina Fernandéz Camacho, em “Ecos de la 
Atlántica en la Isla de los Amores de Camões: Un motivo nacionalista del 
Renascimiento” (pp. 109-116), analisa os elementos de convergência e de 
divergência que se podem estabelecer entre a imaginária ilha da Atlântica, 
que Platão refere nos diálogos Timeu e Crítias, e a camoniana “Ilha dos 
Amores”. Em “Anchieta e Camóes, épica latina e vernáculo no século XVI” 
(pp. 117-127), Luís M. G. Cerqueira debruça-se sobre o primeiro poema bra-
sileiro, De Gestis Mendi de Saa, para documentar a importância que exerceu, 
quer em Anchieta quer em Camões, a imitação dos modelos literários 
clássicos, e em especial da Eneida de Virgílio. Ainda no contexto da litera-
tura renascentista, o ensaio de Rita Marnoto, intitulado “Sobre o lirismo 
português do século XVI e a retórica” (pp. 129-140), apresenta uma reflexão 
bem documentada sobre as circunstâncias muito específicas que 
distinguiram a prática de contaminatio, nos poetas do século XVI.  

Três comédias de Jorge Ferreira de Vasconcelos (a saber: Eufrosina, 
Ulysippo, Aulegrafia) constituem o foco do estudo de Silvina Pereira, intitu-
lado “Davo sou e nam Edipo — A biblioteca teatral de Jorge Ferreira de Vas-
concelos” (pp. 141- 156). Com base na identificação e listagem das refe-
rências bibliográficas evocadas nas três comédias do dramaturgo, a A. 
procura demonstrar o quão significativo é a presença de autores, obras, 
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personagens, conceitos e expressões” (p. 155) na criação dramatúrgica deste 
autor quinhentista. O estudo de autores do século XVI prossegue no ensaio 
de Madalena Brito. Em “A tradição aristotélico-tomista da escravatura nos 
escritos de Manuel da Nóbrega” (pp. 157-167), a A. toma por base dois 
escritos deste autor jesuíta, que foi missionário no Brasil, O Diálogo sobre a 
Conversão do Gentio (1957) e O Caso da Consciências sobre a Liberdade (1587), 
para analisar a influência do pensamento de autores clássicos no tratamento 
do tema da escravatura. 

O breve mas bem esquematizado artigo de Bartolomé Pozuelo Calero, 
“Transmutando la historia contemporânea en epopeya virgiliana: 
La Felicísima victoria de Jerónimo de Corte Real” (pp.169-178), representa 
mais um contributo para documentar a influência preponderante da matriz 
virgiliana na épica renascentista, mais precisamente na epopeia castelhana 
de Jerónimo de Corte Real, publicada em Lisboa em 1578. A esta mesma 
epopeia, se dedica igualmente Juan Carlos Jiménez del Castillo, no seu 
estudo “La Felicísima Victoria de Jerónimo de Corte Real y la Austríaca siue 
Naumachia de Francisco de Pedrosa: dos cantos épicos al reinado de Felipe 
II” (pp. 179-186), mas para a relacionar com uma epopeia particamente 
desconhecida, da mesma época e também de inspiração clássica, da autoria 
de Francisco de Pedrosa. Conclui o autor que ambas as epopeias, apesar das 
diferenças que manifestam, serviam o mesmo propósito de “seducir a Filipe 
II” (p.184). Consagrado também à tradição épica, é o ensaio que se segue de 
Rui Carlos Fonseca, intitulado “Da queda de Tróia à fundação de Lisboa ou 
de como Gabriel Pereira de Castro espera “cantar de Ulisses, imitando 
Homero”” (pp. 187-200). Com base numa reflexão bem fundamentada, o A. 
analisa as ressonâncias da Odisseia homérica na Ulisseia de Gabriel Pereira 
de Castro, publicada postumamente em 1963. 

Focando um exemplo de receção do poeta latino Ovídio na nossa 
literatura neoclássica setecentista, Helena Costa Toipa debruça-se sobre a 
poesia de Cruz e Silva, no ensaio“ Presença de Ovídio na poesia de António 
Dinis da Cruz e Silva” (pp. 201-212).A utilização recorrente de mitos greco-
latinos, em particular os de matriz ovidiana, revela, segundo a A., a mestria 
e a originalidade do poeta que fundou a “Arcádia Lusitana”, em 1756. 
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Seguem-se dois estudos dedicados ao grande impulsionador do teatro 
em Portugal, Almeida Garret. O especialista brasileiro Sérgio Nazar David, 
no seu ensaio “Garret e os livros: a presença dos clássicos na Biblioteca do 
Conservatório Real de Lisboa” (pp. 213-224), desenvolve a ideia de que a 
tensão entre classicismo e romantismo, além de uma marca estética na obra 
do escritor a quem se deve a criação do “Conservatório Geral de Arte 
Dramática”, “inclui igualmente os temas que lhe vieram dos clássicos 
(gregos e romanos), nomeadamente a defesa da liberdade na esfera política 
e no campo dos afetos” (p. 221). O estudo de Ofélia Paiva Monteiro, 
reconhecida especialista portuguesa, responsável pela coordenação da 
Edição Crítica das Obras de Almeida Garrett, perscruta indícios da herança 
clássica no percurso pessoal e literário do autor. Em “Da História Filosófica do 
Teatro Português à Memória ao Conservatório sobre Frei Luís de Sousa: a 
fecundidade do húmus clássico em Garret” (pp. 225-245), a A. conclui que o 
“legado clássico” fermenta a complexa trajetória do autor – “a existencial e a 
estética” (p.245). 

A grandeza de um outro escritor português, Eça de Queirós, inspira 
os três ensaios que seguem. Partindo de uma passagem do romance pós-
tumo “A cidade a as serras”, Francisco Garcia Jurado, no seu artigo “ Eça de 
Queirós y Alama Tadema: las rosas de Heliogábalio” (247-255), procura 
demonstrar que a referência queirosiana não só remete para a citada 
Historia Augusta, mas também para o quadro de Sir Lawrence Alma-
Tadema, intitulado “As Rosas de Heliogábalo” (1888). Serafina Martins, no 
seu ensaio “Ulisses, um herói no seu tempo — Sobre “A Perfeição”, de Eça 
de Queirós” (pp. 257-268), começa por apresentar algumas reflexões gerais 
sobre a configuração da temporalidade na narrativa queirosiana para se 
concentrar, depois, na análise do célebre conto de inspiração homérica, 
“A Perfeição”. Conclui a A. que através desse “exercício virtuoso de 
rescrita” (p. 266), Eça encontrou em Ulisses um modelo clássico para re-
equacionar um “arqui-problema da humanidade” (p. 268), numa ficção 
sintonizada com a estética realista que marcou uma parte da sua obra. 
No último artigo dedicado a Eça, intitulado “De Ogígia a Ítaca: Homero e 
Eça de Queirós contra a satisfação” (pp. 269-278) João Pedro Cambado 
empreende uma leitura perspicaz e bem fundamentada do referido conto, 
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questionando o “significado da decisão de Ulisses” (p.270), a partir da 
relação de intertextualidade que se estabelece com a Odisseia.  

Os próximos 5 artigos da coletânea em apreço, incidem sobre a poesia 
pessoana, ortónima ou heterónima. Maria do Céu Estibeira, em “A visão 
dos clássicos em Fernando Pessoa” (pp. 279-290) rastreia a influência que a 
cultura e a literatura clássicas exerceram na obra polifónica de Fernanda 
Pessoa, tendo em atenção os títulos que constavam da biblioteca particular 
do poeta, bem como alguns dos seus textos de crítica literária e mesmo de 
produção poética. Em “Fernando Pessoa e Juliano Apóstata, ou o Paga-
nismo Reinventado” (pp. 291-300), Francisco Saraiva Fino discute o mito do 
Apóstata enquadrado na complexa questão do “paganismo” pessoano, 
concentrando-se em passagens do poeta Ricardo Reis e do filósofo António 
Mora, bem como de alguns poemas ortónimos. Numa senda semelhante, se 
insere o ensaio de Pedro Braga Falcão, “A Prosa de Ricardo Reis: Uma reli-
giosidade Pagã ou um Culto Fingido” (pp. 301-311) que, indagando a rela-
ção dialética que se estabelece entre “paganismo” e “cristismo” na poesia de 
Reis, conclui: “…nunca poderá haver uma religião propriamente dita, nem 
uma ficção religiosa” (p. 310). Helena Carvalhão Buescu, em “Choques 
Modernos do Pastoril: Cesário em Reis em Saramago” (pp. 313-326), 
apresenta um conjunto de reflexões aturadas sobre a intricada teia 
palimpséstica que conforma o romance de Saramago (O Ano da Morte de 
Ricardo Reis), em que a matriz clássica da temática pastoril indicia diversos 
“substratos” literários, nomeadamente por influência do heterónimo 
Ricardo Reis e, por sua vez, de Cesário Verde. Por último, Patrícia Soares 
Martins elege o heterónimo Caeiro para, em“ Duas Versões de Pastoral: 
Caeiro e Carlos de Oliveira” (pp. 327-335), rastrear a tradição da pastoral, a 
partir de um cotejo original com a poesia de Carlos de Oliveira. 

Marta Várzeas explora as multímodas ressonâncias da antiga Hélade 
na obra de um dos maiores escritores portuguese contemporâneos, num en-
saio intitulado “Em demanda dos lugares sagrados: a Grécia de Ruben A.” 
(pp. 337-349). As profundas e subversivas marcas que a cultura e literatura 
greco-latinas exerceram na obra de Natália Correia são objeto de uma 
abordagem selecionada de textos, predominantemente poéticos, da notável 
escritora portuguesa, por Rui Sousa, no seu estudo “Alguns exemplos de 
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cruzamento e revisitação de mitos na obra de Natália Correia (pp. 351- 362). 
Como conclui o A., a vigorosa e transfiguradora presença do imaginário 
clássico na obra de Natália Correia é um tema que merece ser estudado com 
maior profundidade, em prol de um melhor entendimento da multímoda 
obra da escritora. Maria José Ferreira Lopes analisa a influência incontes-
tável da Antiguidade Clássica no “livro de viagens”, Embaixada a Calígula, 
de Agustina Bessa Luís (pp. 363-378), baseado na fracassada embaixada de 
Fílon de Alexandria ao imperador romano Gaius Julius Caesar Augustus 
Germanicus, também conhecido por Calígula. 

Tendo em perspetiva uma peça do teatro português contemporâneo, 
Catarina F. Rocha, no seu artigo “À espera de Marcelo: Mito e tragédia em 
O irmão de David Mourão Ferreira” (pp. 379-387), procede a uma análise da 
atmosfera trágica que envolve o universo dramático desta peça em dois atos 
de David Mourão Ferreira que, em última instância, se inspira nas versões 
trágicas dos mitos de Electra e de Orestes.  

No âmbito da poesia portuguesa contemporânea, se situam os dois 
ensaios seguintes. Em “A presença clássica no contexto dos Poemas mudados 
para português de Herberto Helder” (pp. 389-396), Marco André Fernandes 
da Silva propõe-se indagar a presumível presença de elementos clássicos na 
poesia de um poeta que, numa primeira impressão, não demonstra grande 
apego à Antiguidade. Pela análise de três poemas que, segundo o autor, 
“nos remetem diretamente para a cultura clássica” (p. 390) pode notar-se 
que, afinal, a tradição clássica não pode considerar-se insignificante na 
expressão poético-simbólica de Herberto Helder. Já a poética torguiana se 
revela muito mais influenciada por temas, motivos, imagens e outros 
elementos de índole clássica como mostra Cláudia Capela Ferreira, no seu 
estudo “Torga Clássico: dos mitos ao Kleos poético” (pp.397-407).  

Curiosamente, o estudo da peça teatral de Paulo José Miranda 
(pp. 409-418) surge entreposto nesta sequência dedicada à poesia portu-
guesa contemporânea e não após ao artigo dedicado a O Irmão de David 
Mourão Ferreira. Ramiro González Delgado procede a uma análise da peça 
intitulada O Corpo de Helena, a partir de dois eixos temáticos, “Mito y 
Literatura”, por forma a demonstrar a importância que a matriz grega 
detém na configuração dramática da obra de Paulo José Miranda. 
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Retomando a poesia portuguesa contemporânea, depois deste inter-
lúdio teatral, o ensaio de Mário Garcia, SJ, “O labirinto na obra literária de 
Daniel Faria” (pp. 419-424), incide sobre um conjunto de poemas em que a 
palavra “labirinto”, de uso raro na obra do poeta, ganha significados 
poético-simbólicos muito particulares, que se intensificam em função dos 
enquadramentos clássicos em que aparece utilizada.  

Os dilemas e as dialéticas que confrontam a personagem do Senhor 
Calvino da série O Bairro, de Gonçalo M. Tavares, recuperam e reinventam 
elementos da cultura clássica, muito em particular da filosofia estoica. Ana 
Isabel Correia Martins, em “O perfil estoico do Senhor Calvino n’ O Bairro 
de Gonçalo M. Tavares (pp. 425-438), depois de proceder a um pertinente 
enquadramento histórico-epistemológico do Estoicismo, analisa a figura 
sensata do Senhor Calvino, com o intuito de mostrar que ele preserva as 
“virtudes matriciais estoicas, concretizando-as principalmente em 
momentos de vicissitude” (p. 437) 

O único estudo consagrado a um autor africano de língua portuguesa 
é o de Belmiro Fernandes Pereira, intitulado “O Labirinto de Luanda ou a 
Utilidade dos Clássicos em Barroco Tropical” (pp. 439-453).A análise incide 
sobre o romance de José Eduardo Agualusa, publicado em 2009, e no qual o 
mito grego de Teseu e de Ariadne vai muito além de mera alusão ou 
metáfora para se reconfigurar como uma estrutura de mitemas nevrálgicos, 
quer na organização da história, quer ao nível da própria enunciação. Na 
parte final do artigo, são apresentadas cinco ilustrações que representam, 
respetivamente, as capas das edições portuguesa e holandesa do romance, 
duas fotos das favelas de Luanda e a capa da  revista Minotaure. 

Depois desta singular incursão na literatura angolana, Frederico 
Mertolazzi retoma o mundo sempre fascinante da poesia de Sofia, num 
ensaio que recebe o título “ A pequena flauta da sombra. O classicismo de 
Sofia de Mello Breyner Anderson” (pp. 455-476). O estudo de Fernando J. B. 
Martinho que se lhe segue, talvez devesse ter sido antecipado, como se 
pode depreender do título que recebe: “O mito do Minotauro em quatro 
poetas portugueses contemporâneos” (pp. 477-485). Efetivamente, o 
tratamento do mito de Minotauro na poesia de Jorge de Sena, Sofia, David 
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Mourão Ferreira e Ana Luísa Amaral poderia ter efetuado uma transição 
mais adequada entre os dois textos anteriores. 

O ensaio de Cristina Firmino Santos, intitulado “Elegia e crise – 
Alguns exemplos de poesia contemporânea” (pp. 487-495), inicia com uma 
proposta de definição dos traços mais característicos da elegia clássica, 
evocando, nesse sentido, os poetas greco-latinos, para se concentrar, de 
seguida, na interpretação de dois poemas de Ruy Belo e Rui Knopfli, 
porque considerados muito representativos do registo elegíaco na contem-
poraneidade. 

O ensaio de Rita Figueira, “ O Trágico como Possibilidade n’ O Estado 
do Bosque, de Tolentino de Mendonça” (pp. 497-506), centra-se na análise da 
referida peça teatral, indagando os processos utilizados na reconfiguração 
do sentido trágico, baseado num “entendimento da vida como nó que 
desliza mas não se desata (p.505).  

O penúltimo estudo, de autoria de José Manuel Ventura, intitula-se 
“Efabulações mitológicas ovidianas na poesia de Vasco de Graça Moura” 
(pp. 507-518). Demonstrando que Ovídio é uma das presenças clássicas 
constantes no universo poético de Vasco de Graça Moura, o A. foca a sua 
análise em passagens selecionadas de alguns poemas que manifestam, de 
modo inequívoco, o filão mitológico de matriz ovidiana, investido de um 
poder de metamorfose que confere à palavra poética indiscutível origina-
lidade literária. 

Igualmente sobre a poética de Graça Moura, incide o último estudo 
deste volume, intitulado “Humor e reescrita paródica da mitologia na 
poética de Vasco de Graça Moura” (pp. 519-532). A abordagem de José 
Cândido de Oliveira Martins evoca, uma vez mais, o riquíssimo intertexto 
clássico que perpassa a escrita poética de Vasco Graça Moura para expor a 
ideia de que os processos de revisitação ou rescrita dos mitos clássicos se 
realizam sob variados registos e a partir do uso de diversas formas de 
intertextualidade, normalmente sob o signo da ironia e da paródia, ora num 
tom sério ora num tom mais humorado, mas dando sempre expressão a 
uma mundividência contemporânea.   

As restantes dezassete páginas (pp. 553-570) que completam o livro 
compreendem cinco textos que dão conta dos testemunhos dos seis autores 
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portugueses que participaram numa sessão do Congresso: Ana Soares e 
Bárbara Wong; Hélia Correia; Ivone Mendes da Silva; Jaime Rocha; e Nuno 
Júdice. 

Naturalmente, num volume desta dimensão, sente-se a falta de um 
índice remissivo aos autores referenciados nos estudos que compõem esta 
coletânea, por forma a facilitar a utilização do volume.  

Em conclusão, esta obra editada pelas Professoras Paula Morão e 
Cristina Pimentel tem o mérito de reunir contribuições de vários especia-
listas, de diferentes nacionalidades, oriundos de diversas instituições uni-
versitárias, que oferecem ao leitor uma perspetiva plural e alargada da im-
portância e valor do legado greco-romano na literatura portuguesa de todas 
as épocas. A diversidade de abordagens e de metodologias constitui um 
instrumento útil de reflexão e debate para novas leituras que se apresentem 
sobre a influência mais ou menos explícita que os autores e os temas 
clássicos detiveram em géneros literários posteriores e no decurso do 
tempo. Considera-se, por isso, uma obra de referência não apenas essencial 
no domínio da investigação da perenidade da cultura clássica mas também 
no âmbito dos estudos literários em geral, pelo valioso contributo que 
presta para um melhor conhecimento da literatura em língua portuguesa. 

A. Pociña, A. López, C. Morais, M. F. S. e Silva (coords.) (2015). Antígona. 
A Eterna Sedução da Filha de Édipo. Coimbra: Imprensa da Universidade 
de Coimbra-Annablume Editora. 359 pp. ISBN: 978-989-26.1111-2; ISSN: 
2182-8814  

MARIA FERNANDA BRASETE (Universidade de Aveiro — Portugal)2 

Acaba de sair do prelo o livro Antígona. A Eterna Sedução da filha de 
Édipo, coordenado por Andrés Pociña, Aurora López, Carlos Morais e Maria 
de Fátima Silva, da série “Mito e (re)escrita”, publicada pela Imprensa da 
Universidade de Coimbra e pela Annablume Editora (S. Paulo). 

Este volume reúne textos apresentados no Colóquio com o mesmo 
nome do livro (Antígona. A Eterna Sedução da filha de Édipo), que se realizou 
na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, nos dias 25 e 26 de 
setembro de 2014, ano em que se celebraram os 40 anos do 25 de abril. 

                                                        
2 mbrasete@ua.pt. 
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Ainda que a escolha do tema não tenha sido pensada em função dessa efe-
méride, não podemos deixar de considerar que, como se sublinha no prefá-
cio, a proximidade com a data que assinala a revolução dos cravos “tornou 
a escolha particularmente apropriada” (p. 12). Como todos sabemos, muitas 
das reescritas do mito de Antígona em Portugal foram produzidas durante 
a ditadura que mergulhou o país num longo silêncio de 48 anos. 

Sobre o Congresso, o ambiente em que foi pensado e concebido, bem 
como sobre os seus objetivos nos dão pistas o “texto de apresentação” 
(pp. 11-13) e as palavras de abertura das dos textos de Carmen Morenilla 
(p. 107) e de Andrés Pociña (pp. 195-196). Com 359 páginas, esta publicação, 
além do texto de apresentação do conteúdo e dos autores, das referências 
bibliográficas e do sempre útil índice de autores, reúne 16 textos de 
investigadores portugueses, espanhóis, brasileiros, franceses e italianos. 

Ao mito na tragédia, sua receção, ainda na Antiguidade, em dife-
rentes géneros ou formas de expressão artística, são dedicados os três 
primeiros estudos, de Francesco de Martino (Antigone sulle mura), João 
Loureiro (Quatro funerais e um casamento: morotos e vivos na Antígona de 
Sófocles) e Maria das Graças de Moraes Augusto (Da velhice à justiça: 
Antígona e a crítica platônica da tirania). 

Aos problemas de tradução e de encenação do texto sofocliano, nos 
tempos de hoje, é dedicado o texto de Marta Várzeas. Nele, a autora produz 
reflexões que decorrem da sua experiência enquanto autora de uma nova 
versão portuguesa do texto grego, feita a pedido do encenador Nuno 
Carinhas, para ser representada no Teatro Nacional de S. João (Porto), em 
2010. 

Os restantes 12 textos são dedicados a recriações modernas do mito, 
nas literaturas portuguesa, espanhola, francesa, brasileira e italiana. 

Maria de Fátima Silva, Maria Fernanda Brasete e Susana Marques 
apresentam estudos sobre algumas das sete Antígonas do século XX. Maria 
de Fátima Silva estuda o tratamento da figura de Creonte nas peças de Júlio 
Dantas (1946) e de António Pedro (1954), escritas nos anos que se seguem à 
II Grande Guerra, em que se viveu a sensação de uma relativa abertura do 
regime salazarista. Maria Fernanda Brasete estuda o ensaio dramático, 
intitulado Antígona, escrito no final desta década pelo aveirense Mário 
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Sacramento. Nesta peça em um ato, o autor promove uma leitura dramática 
sobre o destino infortunado dos sobreviventes de uma família francesa, 
vítima da ocupação alemã, na Segunda Guerra Mundial. Por fim, Susana 
Marques aborda o tema “Norma e Transgressão”, na Antígona de Hélia 
Correia, escrita em 1991, dezassete anos depois do fim da ditadura, com 
objetivos e sensibilidades diferentes das que encontramos nas três peças 
anteriormente referidas. 

A seis das mais de duas dezenas de recriações espanholas, no teatro e 
na poesia do século XX, foram dedicados estudos assinados por Aurora 
López (Algumas Antígonas em España,(s.XX)), Carmen Morenilla (Las Anti-
gonas de Espriu), Nuria Lagüerri (Entre Sófocles y Anouilh), R. González 
Delgado (Antígona: Norma e Transgressão, em Sófocles e em Hélia Correia) e 
Carlos Morais (Antígona entre muros, contra os muros do silêncio: Mito e 
História na recriação metateatral de José Matín Eslizondo). Pela leitura destes 
textos, podemos sentir a forma como a filha de Édipo seduziu autores como 
Salvador Espriu (em língua catalã), María Zambrano, José Martín Elizondo, 
Nel Amaro (em língua asturiana), Julia Uceda e Memé Tabares. 

Passando à literatura francesa, o livro oferece-nos dois estudos. Um 
de Maria do Céu Fialho que analisa a figura de Antígona na obra de 
Cocteau, um autor que, com a sua estética do mínimo, exerceu forte 
influência em outras literaturas europeias. Outro de Stéphanie Urdician, 
que analisa textos e representações de quatro autores contemporâneas, em 
que “Antígona orquestra o encontro entre diferentes culturas, idades e 
registos para promover diálogos intergeracionais na procura da identidade 
e de construções sociais” 

Da literatura brasileira, Gilmário Guerreiro da Costa estuda as figuras 
de Antígona e de Medeia, no conto “A Benfazeja”, de João Guimarães Rosa. 

Por fim, Andrés Pociña estuda a figura de Antígona na obra La 
Serenata a Colono, de Elsa Morante, opúsculo nunca representado, incluído 
num poemário publicado em 1968, com o título Il mondo salvato dai raggazini 
e altri poemi. 

Uma Bibliografia final conjunta, convenientemente repartida em 
“Edições e traduções de autores antigos”, “Reescrita de temas clássicos” e 
“Estudos”, prova o cuidado e rigor dos coordenadores deste volume. 
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O valor da obra é ampliado pelo muito útil Índice de Autores que 
apresenta. A finalizar, uma última secção inclui breves notas curriculares 
sobre os autores dos estudos.  

Em suma, há que louvar o excelente serviço que presta ao público, 
mais ou menos especializado, esta coletânea de 16 estudos, publicada sob a 
chancela da prestigiada Imprensa da Universidade de Coimbra, em parceria 
com a editora paulista Annablume, que testemunha a inesgotável sedução 
que a filha de Édipo continua a exercer sobre criadores, encenadores e 
estudiosos da receção dos mitos. 

Luísa de Nazaré Ferreira, Mobilidade poética na Grécia antiga. Uma leitura 
da obra de Simónides. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 
2013. Humanitas Supplementum, 469 pp. ISBN 978-98-9721-031-0. 

MARIA FERNANDA BRASETE (Universidade de Aveiro — Portugal)3 

Como declara a autora no “Prefácio” (p. 9), este livro resulta do tra-
balho de investigação realizado para a sua dissertação de doutoramento 
apresentada, em 2005, à Universidade de Coimbra. Uma “Nota Preliminar” 
concisa (p.12) fornece esclarecimentos úteis sobre as edições críticas 
seguidas, além de uma explicitação sobre os critérios utilizados nas citações 
dos textos e autores antigos, bem como relativamente às abreviaturas e às 
siglas das publicações periódicas. Trata-se de uma obra que cumpre exem-
plarmente o que o título enuncia: uma investigação meticulosa e muito bem 
fundamentada, sobre um poeta e uma temática fascinantes. Recuperam-se 
os primórdios da antiga literatura grega para documentar, analisar e inter-
pretar a tradição da mobilidade que marcou o ofício dos poetas da denomi-
nada Lírica Arcaica, com o objetivo de rastrear o percurso profissional de 
Simónides de Ceos (556-468 a.C.), através de uma leitura ampla e atualizada 
de um grande número dos fragmentos líricos e elegíacos, bem como dos 
epigramas que constituem, hoje, o corpus da obra do poeta. 

A abrir este volume, estruturado em três partes principais, encon-
tramos uma Introdução (pp.15-59) bem desenvolvida e rigorosamente 
documentada, que enquadra e discute a tradição arcaica da mobilidade 
poética, e em concreto a atuação dos aedos e dos rapsodos, com referências 

                                                        
3 mbrasete@ua.pt. 



 
316 

Recensões e notícias bibliográficas 
 

 

 

Ágora. Estudos Clássicos em Debate 18 (2016) 

minuciosas aos poemas homéricos, a Hesíodo, ao Hino Homérico a Apolo e ao 
Certamen. A escassez de informações e de testemunhos que nos chegaram 
sobre os poetas itinerantes e assalariados que marcaram o mundo arcaico 
grego condicionam, como a própria A. admite (p. 369), a reconstituição dos 
contextos de composição e de execução poéticas e, em particular, a ativi-
dade poética de Simónides. Mas a partir de testemonia antigos e através de 
uma aturada reflexão crítica, a A. prossegue o excelente enquadramento in-
trodutório, abordando, na Parte I (intitulada “Dados Preliminares”, pp. 61-
-112) “uma das principais razões de mobilidade poética” (p. 65) — as festas 
públicas que integravam concursos oficiais de cariz poético-musical — que, 
no decurso do século VI a.C., determinaram a deslocação dos poetas para 
participarem nos festivais pan-helénicos, sob o patrocínio de “ricos e gene-
rosos tiranos” (p.65) que, na época, governavam em diversas partes do 
mundo grego. A atualizada informação bibliográfica e o poder de síntese da 
A. destacam-se na interpretação crítica, muito bem fundamentada, que 
apresenta das circunstâncias histórico-culturais e poéticas que caracteri-
zaram e condicionaram a mobilidade e a atividade de um grande número 
de poetas gregos (cujos nomes aparecem convenientemente destacados a 
negrito), desde o século VIII até ao início do século V a.C.. 

Consequentemente, na extensa Parte II (pp. 113-185), sob o título de 
“O espaço de mobilidade de Simónides”, desenvolvem-se tópicos relacio-
nados com o itinerário biográfico e profissional do poeta de Ceos. Depois de 
uma súmula de dados essenciais sobre a vida do afamado Simónides, 
inclusive a questão da cronologia (556-468 a.C.), a A. centra-se no seu prin-
cipal objeto de estudo: a mobilidade do poeta profissional. Refere inicial-
mente às duas composições funerárias que lhe são atribuídas no corpus epi-
gramático (pp.121-3), para depois discutir a sua atuação profissional no 
âmbito das “festas públicas” (pp. 124-135), detendo-se na composição e exe-
cução de hinos e de odes de vitória, bem como nas presumidas vitórias em 
competições de ditirambos. Seguidamente, o foco de análise incide na 
relação de Simónides com os seus patronos e outros benfeitores/protetores, 
como as famílias aristocráticas da Tessália. Pese embora a imprecisão das 
fontes antigas e a fidedignidade de alguns dos testemunhos disponíveis, 
minuciosamente apresentados e discutidos pela A., o nome e a atividade 
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profissional de Simónides aparecem associados a diversos patronos, oriun-
dos da Grécia Central ou Insular, ou mesmo da Magna Grécia, como é o 
caso dos tiranos Hierão de Siracusa e Téron de Agrigento. De um notável 
exercício exegético das diversas fontes antigas resultam páginas repletas de 
informações, mesmo que, por vezes, conjeturais ou polémicas, mas sempre 
cuidadosamente documentadas e sistematizadas, que lançam uma nova luz 
sobre a indiscutível versatilidade poética do poeta de Ceos, de quem 
conhecemos, afinal, um parco número de composições fragmentárias. O seu 
talento e a fama que cedo conquistou tê-lo-ão levado a variadíssimos locais 
do vasto mundo grego, a frequentar as casas aristocráticas mais importantes 
da época, a participar com sucesso em numerosos agones, a angariar con-
tratos proveitosos pela própria natureza do seu ofício e a conviver com os 
poetas mais ilustres do seu tempo (Anacreonte, Xenófanes, Píndaro, Baquí-
lides, Ésquilo, entre outros). É claro que, em relação às circunstâncias que 
envolviam a composição, a apresentação e a execução das suas obras, bem 
como à variedade temática dos seus poemas líricos e elegíacos, o estado 
muito fragmentado do corpus de que dispomos e a profusão de notícias 
oriundas da tradição pseudobiográfica ou anedótica não nos permitem, 
hoje, como conclui a A., “reconstruir com segurança o percurso profissional 
de Simónides” (p. 360). Estima-se, no entanto, que, durante a época das 
Guerras Medo-Persas, o poeta tenha desenvolvido a sua atividade profissi-
onal em território ático (p. 149). De menor importância, porque muito discu-
tíveis, se afiguram as acusações de “ganancioso”, “pragmático” ou 
“avarento” a um poeta com o estatuto de Simónides, a quem também se 
atribuiu também os títulos de “Sábio” e de “proto-sofista”, e que, inevi-
tavelmente, se converteram em topoi difundidos pela tradição. 

A Parte III (“Fragmenta Selecta: Uma leitura da Obra de Simónides”, 
pp. 187-365), que reflete a essência do trabalho de investigação realizado 
pela A., é consagrada ao estudo de um número assaz significativo de 
fragmentos do corpus conservado do poeta de Ceos, cuja ode mais antiga 
data do ano de 476 a.C . Distribuídos por dez secções e subsecções, 44 
fragmentos, dez dos quais elegíacos, e 22 epigramas são objeto de um 
comentário literário-estilístico minucioso e bem fundamentado, apesar de as 
muitas interpretações possíveis se inscreverem sempre, como adverte a A., 
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“no domínio do hipotético” (p. 71). O texto grego aparece sempre acom-
panhado de uma tradução rigorosa e fluente em português, da responsabi-
lidade da A., e apoiado por um aparato crítico. Os fragmentos estudados 
aparecem coerentemente organizados em três partes principais (I. “O Canto 
em Honra dos Homens”; II. “O Mito: Deuses e Heróis na Obra de 
Simónides”; III. “A Presença da Natureza”), que se subdividem em outras 
secções, em função do conteúdo: reflexões sobre as limitações humanas; 
elogios de teor individual ou coletivo; referências a deuses e a heróis; e, por 
último, a evocação da natureza. Há que assinalar a erudição dos comen-
tários apresentados, em que, frequentemente, se procede a uma análise 
verso a verso, palavra a palavra, sem se esquecer o mais ínfimo pormenor; 
bem como a profundidade da fundamentação em autores antigos e 
modernos que sustenta o vasto trabalho hermenêutico. 

Uma abundante bibliografia (pp.379-404) complementa o alcance 
deste estudo, depois das profícuas “Conclusões” tecidas pela A. ao longo de 
sete páginas (pp. 369-75) sobre o “peso da tradição” e a “versatilidade 
poética” de Simónides, um dos nove poetas líricos que integraram o cânone 
alexandrino, mas que, como observou Hutchinson, “não teve mestres nem 
discípulos” (p. 375). A enriquecer a obra e a facilitar o seu manuseio, por 
parte de um leitor mais ou menos especializado, encontram-se, no final do 
volume (pp. 407-469), um índice de fontes antigas, um índice de autores 
modernos, um índice geral e, por último, um índice de termos gregos. 

Cumpre salientar, em jeito de conclusão, que o estudo da Professora 
Luísa de Nazaré Ferreira, destinado prioritariamente a um público acadé-
mico, se revela um contributo inigualável, em língua portuguesa, para o 
estudo da mobilidade poética na Grécia arcaica, e em especial para uma 
interpretação, rigorosa e exaustivamente documentada, da poesia de 
Simónides de Ceos. 
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Carlos Alcalde Martín & Luísa de Nazaré Ferreira (coords.), O sábio e a 
imagem. Estudos sobre Plutarco e a arte. Coimbra, Imprensa da Universi-
dade de Coimbra & Annablume Editora, Classica Digitalia, 2014, 191 pp. 
ISBN 978-989-26-0933-1. 

JOAQUIM J. S. PINHEIRO (Universidade da Madeira; Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos 
da Universidade de Coimbra – Portugal)4 

Editado por Carlos Alcalde Martín e Luísa de Nazaré Ferreira, o vo-
lume reúne sete trabalhos dispostos em duas partes: ‘Parte I — Arte e ico-
nografia em Plutarco’ e ‘Parte II — A Vida de Alexandre Magno na arte oci-
dental’. Enquanto os quatro trabalhos da Parte I procuram estudar as refe-
rências que Plutarco faz às artes (escultura, iconografia monetária, pintura e 
arte funerária) nas Vidas e nos Tratados Morais, os três estudos da Parte II 
dedicam-se a analisar a pervivência da figura de Alexandre Magno nas 
artes (pintura, tapeçaria e cinema). 

O conjunto de estudos é precedido por um texto de apresentação de 
Suzanne Saïd, que sintetiza os principais temas tratados ao longo do 
volume, sem deixar de realçar o valor da obra de Plutarco, não só como 
fonte de informação, mas também pelo impacte que a sua recepção teve na 
cultura ocidental, da literatura à arte. Além de elogiar o contributo deste 
livro para a reflexão do tema da arte no corpus plutarquiano, na esteira de 
outros livros que têm sido publicados, sobretudo, nos últimos quinze anos, 
Suzanne Saïd — em concordância com L. Hardwick (2003), Reception 
Studies, Greece and Rome, Oxford — conclui que a evolução e a transforma-
ção dos estudos de recepção se devem mais ao destinatário desses estudos 
do que propriamente às fontes das obras. 

A Parte I abre com o estudo de J. Ribeiro Ferreira (“As artes plásticas 
em Plutarco: três exemplos, quatro obras, três autores”) sobre três escultores 
gregos: Policleto, Silânion e Polieucto. A referência às esculturas em Plu-
tarco ganha especial interesse pelo facto de essas peças de arte terem desa-
parecido, somente restando cópias romanas. A Policleto, mais do que à 
estátua do Doríforo, Plutarco refere-se duas vezes, em Quaestiones convivales 
636B-C e De profectibus in virtute 86A. Nos dois textos, não se descreve a 
estátua, mas as dificuldades de concepção apontadas por Policleto, o que é 

                                                        
4 joaquim.pinheiro@staff.uma.pt. 
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interpretado como um sinal de que seria um trabalho de enorme exigência, 
sobretudo no que toca à simetria do todo e à modelagem dos pormenores 
da imagem, de forma a obter o belo. No caso de Silânion, são três as referên-
cias que o A. identifica na obra de Plutarco: uma sobre o retrato de Teseu, 
em Theseus 4, e duas a representar Jocasta a desfalecer, em De audiendis 
poetis 18C e Quaestiones convivales 674A; na biografia do herói ateniense, 
Plutarco aproveita para valorizar a superioridade da paideia sobre a arte da 
pintura ou da escultura, enquanto os outros dois textos mencionam a 
técnica de Silânion, que procuraria dar maior realismo à representação de 
Jocasta à beira da morte. Como o A. bem aponta, essa técnica, referida por 
Plutarco, levanta muitas dúvidas quanto à sua autenticidade. Por fim, os 
dois textos do corpus plutarquiano sobre o retrato de Demóstenes por 
Polieucto: Demosthenes 31.1 e Vitae decem oratorum 847A (tratado conside-
rado espúrio). A par da simplicidade e do realismo do retrato do orador, o 
A. sublinha o papel que Polieucto terá tido na transformação do retrato 
grego, no sentido de transmitir o “homem interior” (p. 28), ou seja o seu 
ethos, que Plutarco tanto enfatiza nas biografias. 

De seguida, Aurelio Pérez Jiménez (“Plutarco y la iconografia mone-
tária antigua”) dedica o seu trabalho a estudar a importância que a icono-
grafia numismática tem na obra de Plutarco, mais do que a interpretar o al-
cance metafórico das representações. Além de descrever e analisar a icono-
grafia grega em Plutarco, selecionando várias referências, o A. procura, por 
essa via, determinar a metodologia de escrita do Queronense, que oscila, 
muitas vezes, entre mito e história. Detém-se, também, nas moedas do pe-
ríodo da República, advertindo para o facto de ser complexo extrair com-
clusões consistentes ou uma ligação directa entre a iconografia numismática 
e factos que Plutarco descreve na sua obra. Este trabalho é muito enrique-
cido pela forma como o A. estabelece relações com catálogos e obras de 
numismática, bem como pelo conjunto de imagens anexas. Além de se sub-
linhar o interesse estético da moeda, sobressai a ideia da moeda enquanto 
fonte histórica, também para Plutarco. 

Carlos Alcalde Martín (“Actitud de Plutarco y sus héroes ante la artes 
plásticas”) reconhece no seu estudo, em concordância com outros trabalhos 
sobre a presença da arte nas Vidas e nos Tratados Morais, que a escrita de 
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Plutarco não se detém em descrições pormenorizadas sobre obras de arte, 
mas antes se prefere salientar os feitos ou a virtude, em vez da arte 
(cf. De gloria Atheniensium). No fundo, as descrições de pintura ou escultura 
estão, na maioria das vezes, subordinadas à construção do ethos da perso-
nagem ou a reflexões mais de carácter filosófico. O A. identifica, correcta-
mente, três funcionalidades dessas referências à arte (p. 73): 1) nas biogra-
fias, surgem como elemento de apoio à caracterização e à acção da persona-
gem; 2) como esclarecimento metodológico de Plutarco, sobretudo nos pró-
logos das biografias; 3) finalmente, como parte da mensagem didáctico-
moral de Plutarco. São vários os exemplos analisados de descrições esté-
ticas, sobretudo na biografia de Péricles, ou de personagens que denotam 
sensibilidade para a arte, como Arato ou Demétrio. Numa outra secção, o A. 
analisa o papel da arte nas biografias de heróis romanos, como Marcelo, 
Fábio Máximo, Emílio Paulo, Catão Censor e Luculo, realçando as suas 
semelhanças e diferenças face à paideia grega. Resulta da análise do A. a 
capacidade de Plutarco em adaptar o material histórico às circunstâncias e 
ao momento da sua escrita. 

O estudo de Marta González González (“El paisaje funerário griego a 
través de algunos textos de Plutarco (Solón 21.1,5-7; Temístocles 32.4-6; Foción 
22.1-2)”) centra-se no estudo da arte funerária nos três textos indicados no 
próprio título. Tendo em conta a natureza do tema, a A. confronta diversas 
fontes literárias, mas também recorre a textos históricos e à própria arqueo-
logia. No caso da biografia de Sólon, além das questões que o corpus das leis 
suscita, por nos ter chegado de forma fragmentária, não temos certezas 
quanto às consequências das reformas de Sólon na legislação funerária. 
Ainda assim, a A. entende que o facto de, a partir de meados do séc. VI 
a. C., o culto próprio dos túmulos com Opferrinmen ter desaparecido, se 
possa dever ao efeito da legislação de Sólon. Se assim for, tendo também em 
consideração significativas transformações sociais que houve nesse período, 
a arqueologia funerária constitui uma fonte de análise muito relevante, 
mesmo que os textos não sejam taxativos relativamente à alteração da forma 
de culto. Sobre o túmulo de Temístocles, juntam-se às dúvidas arqueo-
lógicas as diferentes lições das fontes literárias, quer quanto ao local, quer 
em relação ao tipo de túmulo. Para Plutarco, os restos mortais do herói 
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ateniense, que fora ostracizado, terão sido depositados no Pireu, numa ceri-
mónia simples, mas num acto que tem, como a A. refere, um significado 
político. Por fim, o exemplo do monumento fúnebre de Pitonice, uma 
hetera, que Hárpalo mandou erigir, referido na biografia de Fócion. O texto 
não se distingue pelo pormenor descritivo do monumento, nem por tecer 
considerações sobre a condição social de Pitonice. Ao contrário de Pau-
sânias e de Ateneu, Plutarco prefere salientar o custo excessivo do monu-
mento, fazendo, assim, uma apreciação de carácter moral. Neste caso, 
a razão disso pode ser, segundo a A., a legislação de Demétrio de Falero. 

De seguida, o estudo de Paulo Simões Rodrigues e Patricia Delayti 
Telles (“Alexandre e o corpo eterno do rei”) inicia a Parte II. À luz da inte-
ressante teoria dos dois corpos de Ernst H. Kantorowicz (1997), que dis-
tingue o corpo político e simbólico do corpo natural e mortal do monarca, 
analisam representações de Alexandre Magno nas artes visuais, entre os 
séculos XVI e XVIII. A par de Quinto Cúrcio Rufo e Arriano, Plutarco foi 
uma das principais fontes para a criação da imagem de Alexandre. Na ver-
dade, a representação de Alexandre oscilou entre a imagem do herói estra-
tega e conquistador e a do comandante egocêntrico, incapaz de se controlar 
em situações mais complexas. Além disso, como o estudo refere, ocorre uma 
alteração a partir do século XV: a representação do líder político ideal dá 
lugar à do herói militar. Em qualquer dos casos, as artes visuais ilustram a 
imitatio Alexandri, quer da dimensão política, como do comandante militar, 
com forte carga simbólica. De facto, em virtude dos contextos históricos e 
políticos, o corpo de Alexandre ganhará um das duas dimensões, sendo 
certo que para a Monarquia interessará mais a ideia da continuidade do rei, 
mesmo após a sua morte. 

Luísa de Nazaré Ferreira (“Tapeçarias da História de Alexandre Magno 
no Museu de Lamego”), num trabalho que aproxima a literatura e a tape-
çaria, ocupa-se do estudo das tapeçarias da História de Alexandre Magno, 
existentes no Museu de Lamego, datadas, provavelmente, dos finais do 
século XVII e oriundas das criativas manufacturas de Aubusson. Na ver-
dade, como a A. demonstra, os cinco quadros a óleo de Charles Le Brun e o 
papel ímpar da Manufacture des Gobelins muito contribuíram para que 
Alexandre se assumisse como um das figuras históricas da Antiguidade 
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mais retratadas nos ateliês de tapeçaria da Europa. Com uma análise por-
menorizada, percorre as tapeçarias da História de Alexandre, apontando dife-
renças e semelhanças em relação a outras tapeçarias que representam a 
mesma temática, sem deixar de prestar o devido relevo às fontes literárias, 
não só Plutarco, mas também Diodoro Sículo, Q. Cúrcio Rufo e Arriano. Na 
verdade, este trabalho sobre a recepção da figura de Alexandre é revelador 
da necessidade de cooperação entre literatura e arte para se avaliar a 
transmissão da obra de Plutarco na cultura europeia.  

O último estudo deste livro pertence a Nuno Simões Rodrigues 
(“Alexandre entre paixões femininas e masculinas: digressões plutarquianas 
pelo cinema”), que também analisa a recepção da figura de Alexandre, mas 
na arte cinematográfica, em concreto nos filmes Alexander the Great (1956) e 
Alexander (2004), realizador, respectivamente, por R. Rossen e O. Stone. 
Revelando domínio das fontes antigas (Diodoro Sículo, Plutarco, Q. Cúrcio 
Rufo, Ateneu e Pseudo-Calístenes), o A. analisa como os referidos filmes ex-
ploram as relações erótico-amorosas que Alexandre manteve com mulheres 
e homens. Além dessas fontes literárias terem testemunhos diferentes sobre 
a sexualidade de Alexandre, é de notar que o objectivo não é descrever, com 
acribia, a vida amorosa de Plutarco, pelo menos nas fontes que nos chega-
ram, como é o caso da biografia que Plutarco escreveu. Comparando os dois 
filmes e tendo clara noção de que foram produzidos em épocas distintas, 
conclui este estudo que o filme de O. Stone valoriza mais a vida sexual de 
Alexandre, muito por causa do contexto de representação e das 
características das próprias audiências. 

Como sucede em muitas obras desta natureza, por vezes falta alguma 
uniformidade. Chamamos, em especial, a atenção para os seguintes aspec-
tos: nem sempre é o texto grego que antecede a tradução; a tendência para a 
tradução vir no corpo do texto alterna com alguns casos em que surge em 
nota de rodapé; os títulos das obras surgem, por vezes, citados de forma 
distinta (tanto em latim, como em tradução). Por qualquer razão que não 
poderá ser, seguramente, imputada aos editores, o nome da coautora de um 
dos estudos não é referido no Sumário. Trata-se, na verdade, de um livro 
que, sem a pretensão de abarcar toda a obra de Plutarco, vem contribuir 
para a valorização que a arte e a iconografia desempenham, sobretudo, nas 
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biografias. Além disso, realce-se o interesse desta publicação para os 
estudos de recepção, no Ocidente, da Vida de Alexandre. Com duas partes 
distintas, em que a segunda denota maior coerência temática, os sete 
estudos deste livro revelam um conhecimento sólido da obra de Plutarco, 
baseados em bibliografia actualizada. Saliente-se, ainda, a utilidade para o 
leitor do index locorum e do index nominum. 


