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7.º Ciclo de Conferências. Ágora. Estudos Clássicos em Debate 

A área de Estudos Clássicos do Departamento de Línguas e 
Culturas da Universidade de Aveiro levou a efeito, no ano 2004, o seu 7.º 
Ciclo de Conferências “Ágora. Estudos Clássicos em Debate”, dividido 
em três sessões, que contaram quase sempre com um auditório numeroso 
e interessado. 

25 Março:  

— Divertimento académico para “udeis”, “todo o mundo e 
ninguém”, pelo Prof. Doutor Telmo Verdelho (Univ. de Aveiro); 

— Teseu: um homem prepotente e traído ou traído e deseperado?, 
pela Prof. Doutora Ana Alexandra Alves de Sousa (Univ. de Lisboa). 

28 de Maio: 

 — Em torno de Fantasia para dois coronéis e uma piscina de 
Mário de Carvalho, pelo Mestre António Manuel Gonçalves Mendes 
(Univ. de Aveiro); 

— A arte médica na Roma antiga nos De Medicina de Celso, pela 
Mestre Maria Adriana São Marcos Sousa. 

16 de Dezembro: 

— Tanto de meu estado me acho incerto: contradições do amor, 
de Catulo a Ovídio, pelo Prof. Doutor Carlos André (Univ. de Coimbra); 

— Aeneis, 1.1.: porquê primus?, pelo Prof. Doutor Carlos de 
Miguel Mora (Univ. de Aveiro). 

A maior parte dos textos das comunicações encontra-se publicada 
nesta Revista. 

CARLOS MORAIS 

Jornadas Científicas Toto notus in orbe Martialis 

Foi com o objectivo de celebrar o poeta Marcial, 1900 anos após a 
sua morte, que decorreram, a 1 e 2 de Março, em Lisboa e Coimbra, 



Ágora. Estudos Clássicos em Debate 7 (2005) 

 
238  

Notícias 
 

respectivamente, as supracitadas Jornadas Científicas, resultantes de uma 
iniciativa conjunta do Departamento e do Centro de Estudos Clássicos da 
Faculdade de Letras de Lisboa, do Instituto e do Centro de Estudos 
Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras de Coimbra e da 
Associação Portuguesa de Estudos Clássicos. 

Os trabalhos tiveram início na Faculdade de Letras de Lisboa, na 
manhã das calendas de Março (1 de Março), o dies natalis do poeta 
Marcial, data oportunamente escolhida, ou não fosse da tradição romana 
continuar-se a celebrar este dia após a morte de alguém.  

Logo após a sessão de abertura, Walter de Medeiros, da Universi-
dade de Coimbra, brindou-nos com uma conferência intitulada A cinza 
falante do poeta, que se revelou sumamente evocativa da natureza 
humana e poética de Marcial, que como nenhum outro escritor cele-
brizou, em múltiplas composições epigramáticas, o quotidiano da Roma 
do século I.  

Ainda na parte da manhã, Jean-Noël Robert, da Faculté Libre de 
Paris, interveio com uma magnífica comunicação intitulada “Societé et 
cultus à l’époque de Martial”, após a qual se procedeu ao lançamento do 
volume IV da tradução dos Epigramas de Marcial, resultante do trabalho 
aturado de docentes das Universidades de Lisboa e Coimbra. 

Na parte da tarde, foram três as comunicações apresentadas. Juan 
Gil, da Universidade de Sevilha, promoveu uma reflexão sobre Marcial y 
la literatura hispânica. João Manuel Torrão, da Universidade de Aveiro, 
convidou os presentes a partilharem da análise dos Autores de referência 
na obra de Marcial. O primeiro dia de trabalhos terminou com uma 
interessante comunicação intitulada Marcial e o teatro, proferida por 
Paulo Sérgio Ferreira, da Universidade de Coimbra. 

No dia seguinte (2 de Março), as Jornadas prosseguiram na ilustre 
cidade de Coimbra (Instituto Justiça e Paz). Reabertos os trabalhos, Paolo 
Fedeli, da Universidade de Bari, apresentou Marziale catulliano. Delfim 
Ferreira Leão, da Universidade de Coimbra, proferiu uma conferência 
intitulada Zoilo e Trimalquião: duas variações sobre o tema do novo-
-rico. Da parte da manhã, houve ainda tempo para escutar Isabel Graça, 
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da Universidade de Aveiro, que interveio com a comunicação Marcial e 
os banhos em Roma. 

Na tarde deste segundo dia, Amor e morte na poesia de Marcial foi 
o tema abordado por José Luís Brandão, da Universidade de Coimbra. 
Seguiu-se Arnaldo de Espírito Santo, da Universidade de Lisboa, com 
uma comunicação intitulada Toto notus in orbe Martialis: a recepção de 
Marcial na Idade Média e no Renascimento, que logrou cativar 
inteiramente a atenção dos participantes, podendo o mesmo ser dito 
relativamente à conferência Política e história nos Epigramas de Marcial, 
apresentada por Cristina de Sousa Pimentel, da Universidade de Lisboa. 

Após uma breve deslocação ao Centro Cultural D. Dinis 
(Coimbra), os participantes das Jornadas Científicas assistiram, uma vez 
mais, ao lançamento do volume IV da tradução dos Epigramas de 
Marcial, que contou com a intervenção de José Ribeiro Ferreira, da 
Universidade de Coimbra, à semelhança do sucedido aquando da 
apresentação do livro em Lisboa. 

A terminar os trabalhos, a organização brindou os presentes com 
uma dramatização, pelo Grupo Thíasos, de alguns epigramas de Marcial. 
A boa disposição do público foi uma constante, tendo o Porto de honra 
sido a chave escolhida para o encerramento das Jornadas Científicas, 
aguardando-se para muito breve a publicação das respectivas Actas.  

ISABEL GRAÇA 

Comemorações do Dia da Latinidade 

A União Latina, em organização conjunta com várias instituições 
que se associaram ao evento, promoveu, como já vem sendo hábito, as 
comemorações da Dia da Latinidade, no ano em que se celebrou o 
cinquentenário desta ilustre organização, que procura «promover a 
consciência da identidade cultural comum entre os povos de origem 
latina». 

As comemorações decorreram entre os dias 13 e 20 de Maio de 
2004, e traduziram-se em vários eventos culturais levados a cabo em 
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Coimbra, Conimbriga, Viseu e Lisboa. De entre as iniciativas, importa 
destacar a realização de um Colóquio sobre “Horácio e a sua 
Permanência”, que teve lugar em Coimbra, bem como várias 
representações de teatro clássico. 

Em sessão presidida pela Senhora Ministra dos Negócios 
Estrangeiros, Dr.ª Teresa Patrício Gouveia, realizada no Salão Nobre da 
Reitoria da Universidade de Lisboa, no dia 20 de Maio, teve lugar o acto 
solene que assinalou o Dia da Latinidade e o Cinquentenário da União 
Latina (1954-2004). 

Esteve a cargo do Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. 
Doutor José Barata Moura, a abertura da sessão, durante a qual se 
procedeu à entrega dos diplomas do Concurso Diálogo Latino. 

Um dos momentos mais marcantes desta cerimónia foi, sem 
dúvida, a intervenção do Secretário Geral da União Latina, Embaixador 
Bernardino Osio, a quem coube proclamar o laureado, Arq. Álvaro Siza 
Vieira, com o Prémio da Latinidade “Troféu Latino”, entregue pela 
Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros. 

ANTÓNIO ANDRADE 

Congresso de Estudos Clássicos 

Vai realizar-se nos dias 10 e 11 de Novembro de 2005, um novo 
congresso de temática clássica organizado pela área de Estudos Clássicos 
do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. 

O tema geral será o seguinte: Vt par delicto sit poena: crime e 
justiça na Antiguidade. 

Além de alguns investigadores da Universidade de Aveiro, já 
aceitaram participar com comunicação: Cármen Codoñer (Universidade 
de Salamanca); Santiago López Moneda (Universidade da Extremadura 
— Cáceres); Jacyntho Lins Brandão (Universidade Federal de Minas 
Gerais —Brasil); Francisco de Oliveira e Delfim Leão (Universidade de 
Coimbra); Arnaldo Espírito Santo e Paulo Farmhouse Alberto 
(Universidade de Lisboa). 
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As informações sobre este congresso irão ficando disponíveis com 
actualizações periódicas em www.dlc.ua.pt/classicos/congresso.htm 

JOÃO MANUEL NUNES TORRÃO 

Nova Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas 

O Departamento de Línguas e Culturas criou em 2004 uma nova 
licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas que engloba, como 
hipótese de escolha para os alunos, o percurso formativo em Português, 
Latim e Grego. 

JOÃO MANUEL NUNES TORRÃO 

Nova edição do Mestrado em Estudos Clássicos 

Iniciou-se em Outubro de 2004, uma nova edição do Mestrado em 
Estudos Clássicos da Universidade de Aveiro. Dada a relativa escassez de 
alunos, a próxima edição está prevista para o ano lectivo de 2006/2007. 

JOÃO MANUEL NUNES TORRÃO 


