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A 
pergunta é legítima, há de 
dizer José Pedro Serra, de 
olhos no mesmo Tejo bri-
lhante que os nossos ante-
passados queriam acredi-
tar ter sido navegado por 

Ulisses. «Legítima e difícil, como são todas 
as perguntas acerca da identidade», acres-
centará este professor de Estudos Clássicos 
da Faculdade de Letras de Lisboa. E a sua 
resposta não passará apenas por aspetos 
concretos, como as muitas palavras que de-
rivam do grego ou os principais géneros da 
Literatura herdados. «Talvez a parte deter-
minante em que somos devedores à Grécia 
é a mais impensada em nós, uma espécie de 
sangue que nos corre nas veias», compara-
rá. «E pouco importa se temos ou não cons-
ciência dessa herança.»

Estamos há uns minutos no seu escritório 
e já começamos a pensar que nem precisá-
vamos de ter andado à procura de vestígios 
físicos da passagem dos gregos por terras 
hoje portuguesas. «Não seríamos nada sem 
eles», ouvimos ao dono da casa tal como já 
ouvíramos Hélia Correia lembrar, na entre-
ga do Prémio Camões: «Sem a Grécia não 
teríamos aprendido a beleza, não teríamos 
nada ou, no dizer da doutora Maria Helena 
da Rocha Pereira [grande especialista em 
Estudos Clássicos], 'não seríamos nada'.»

A nossa demanda iniciara-se uns dias an-
tes, nas páginas do 1.º volume da História de 
Portugal com direção de José Mattoso. Que-
ríamos saber se os gregos tinham andado 
por cá antes de Portugal existir como país. 
Na Península Ibérica há muitos anos que 
não restam dúvidas de que sim. Houve pelo 
menos duas colónias gregas, uma junto de 
Ampúrias (Emporium) e outra perto de Ro-
sas (Rodes); situam-se ambas na atual Ca-
talunha e as ruínas da primeira podem ser 
visitadas. Mas, deste lado da Península, os 

gregos nada edificaram e, até recentemen-
te, os achados arqueológicos não pareciam 
ser suficientes para todos os investigadores 
afirmarem: «Sim, passaram por cá.»

A importância dos 'krateres'
A arqueóloga Ana Margarida Arruda já não 
tem dúvidas disso e a culpa é dos recipien-
tes cerâmicos (krateres) que não param de 
ser descobertos. São tantos que o mapa 
publicado nestas páginas, originalmente 
desenhado para o artigo escrito com Ma-
ria Helena da Rocha Pereira para o catálo-
go da exposição Vasos Gregos em Portugal: 
Aquém das Colunas de Hércules (Museu 
Nacional de Arqueologia, 2008), já se en-
contra ligeiramente desatualizado. Além 
dos fragmentos assinalados em 36 pontos 
do País, apareceram mais alguns noutros lo-
cais. «Essas importações [de vasos gregos] 
são tão abundantes a partir de 425 a.C. que 
pressupõem contacto», diz a investigado-
ra do UNIARQ – Centro de Arqueologia da 
Universidade de Lisboa.

No séc. XVI a.C., os vasos poderão ter 
vindo com o comércio fenício, mas quanto 
ao que se passou nos séculos V e IV, Arruda 
não está sozinha quando acredita que foram 
muitos os gregos a pisar as futuras terras lu-
sas. O abastecimento seria por via marítima 
ou fluvial, mas terá havido casos em que os 
recipientes chegaram por terra. No Norte, 
há sinais de que até passaram pela zona de 
Caminha, mas é sobretudo a Sul do Tejo e no 
Algarve que se concentram os achados. Só 

em Castro Marim recolheram-se 312 frag-
mentos de outros tantos vasos.

Nos sítios arqueológicos onde se escava-
ram povoados, os krateres estavam em mau 
estado porque eram usados para comer, 
servir e beber vinho, ensina Ana Margarida 
Arruda. Os recipientes que chegaram em 
melhor estado à nossa era foram encontra-
dos em necrópoles como 
a do Senhor dos Mártires, 
em Alcácer do Sal, onde se 
acharam vasos inteiros que 
seriam usados como urnas 
cinerárias ou depositados 
como oferendas. 

Pintados em tons de ver-
melhos ou preto, os vasos 
contam-nos como era a vida 
social da época, a história do 
teatro grego, o culto, o mito, 
a religião. Achamo-los lin-
dos – e são – embora os in-
vestigadores os considerem 
de fraca qualidade. Em Atenas haveria ate-
liês especializados em abastecer mercados 
pouco exigentes, como seria o nosso.

Das cidades à mesa
Antes de desligar o telemóvel (apanhámo-la 
a fazer trabalho de campo, fora de Lisboa), 
a arqueóloga atira mais dois dados ao ar: 
«Não é a romanização que impõe o fenó-
meno urbano. A presença helenística tem 
muita influência na mediterranização das 
cidades do Sul. Encontramo-la em Castro 
Marim, por exemplo, na organização do es-
paço e nas técnicas construtivas. E não se 
esqueçam da alimentação.»

A matriz mediterrânica, mais do que a lo-
cal, mandou que as cidades do sul ganhas-
sem traçados retilíneos e casas de planta re-
tangular. Construídas com tijolos de adobe 
ou de taipa, as habitações tinham os muros 

‘Procurar palavras 
que derivam do 
grego é ficar aquém 
da questão’

GRÉCIA
O que lhe devemos?
Herdámos a estrutura do pensamento e da linguagem, o modo de olhar o 
mundo e de o pensar. Mas também a organização de algumas cidades, as 
casas e comidas que pomos na mesa são herança dos gregos. Efharisto!
POR ROSA RUELA

Lisboa fundada 
por Ulisses, no 
seu regresso 
a Ítaca, depois 
da Guerra de 
Tróia, não passa 
de um mito, 
tão fantasioso 
como o do 
lendário herói 
grego. O nome 
Lisboa virá de 
«Alis ubbo», 
do fenício, que 
significa baía 
amena
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rebocados e o chão pavimentado. Quanto à 
alimentação na Grécia Antiga, é com a his-
toriadora Carmen Soares que se deve falar, 
sabe quem leu uma recente edição da revis-
ta VISÃO HISTÓRIA dedicada ao tema.

Com a ajuda do siciliano Arquéstrato 
(séc. IV a.C.), autor da obra Iguarias do Mun-
do, a professora da Universidade de Coim-
bra mostra-nos as origens da dieta mediter-
rânica, consagrada Património Imaterial da 
Humanidade em dezembro de 2013. «Se nos 
lembrarmos que não há mesa grega sem pão 
e vinho, a influência é clara.»

Hoje, o pão pode já não servir para ajudar 
a levar os alimentos à boca, mas sobreviveu 
o termo «conduto» para designar os acom-
panhamentos (carne, peixe, legumes, vege-
tais e fruta) que eram por ele «conduzidos». 
Quanto ao vinho, servia-se nos krateres, 
como já se viu, e misturado com água.

O alho não perdeu presença à mesa e as 
azeitonas já se comiam curtidas. Azeite, sal 
e vinagre eram os temperos comuns, a par 

das ervas secas. Mas sem exageros, ensinou  
Arquéstrato: «(…) pega num sargo grelha-
do, bem temperado com queijo, com um 
bom tamanho, ainda quente e cortado com 
um vinagre bem forte, pois trata-se de um 
peixe seco por natureza. A todo o peixe que 
for seco, o que recomendo é que te lembres 
de o preparar desta maneira. Mas o que é 
naturalmente saboroso, tenro e suculento 
da carne, deita-lhe apenas umas pedras de 
sal e esfrega-o com azeite. A verdade é que 
contém em si mesmo a essência do prazer.»

O modo de olhar o mundo
Este fragmento de Iguarias do Mundo lem-
bra-nos, como não?, uma entrada no diário 
que Sophia de Mello Breyner escreveu na sua 
primeira viagem à Grécia. A poetisa tinha 43 
anos e viajava com a escritora Agustina Bes-
sa-Luís e o marido, quando apontou: «A feli-

cidade, a frescura, o calor, o maravilhamento, 
o ar de oiro, o azul espalhado que estão em 
Homero, estão aqui. Cheira a resina. Jan-
tamos à beira da estrada. Salada de tomate, 
azeitonas, ervas e pepino, queijo fresco de ca-
bra, lulas fritas, vinho resinato branco, mara-
vilhoso. É tudo quase maravilhoso demais.»

A Grécia Antiga povoava-lhe os versos, 
a vida. Sem ela não seria nada, percebe-se 
ao vê-la confessar o que fez na Acrópole de 
Atenas: «Escrevi Sophia, Setembro de 1963, 
numa parede do Parténon, na frontaria, à 
direita, numa reentrância. Coisa bárbara e 
selvagem mas que tive de fazer.»

Sophia lera Homero, claro, e muitos ou-
tros autores clássicos. Não chegamos a falar 
sobre ela com José Pedro Serra, mas é nela 

LISBOA  
Foram encontrados 
fragmentos de vasos 
gregos no Núcleo 
Arqueológico da Rua 
dos Correeiros (edifício 
do Millennium BCP) e 
durante as obras do 
prédio da loja Zara, ambos 
na Baixa. No Castelo de 
S. Jorge, estão expostas 
cerâmicas provenientes 
de povoados. Como os 
vasos eram usados no dia 
a dia, sobraram pequenos 
fragmentos, como este  
em que é visível parte  
da pintura

CASTRO MARIM A imagem de 
um cervídeo impõe-se entre as 
centenas de fragmentos de vasos 
gregos encontrados na pequena 
colina onde se ergue o castelo 
desta vila algarvia. O bambi é o 
logótipo do Núcleo Museológico

ALCÁCER DO SAL Na necrópole da Idade 
do Ferro escavada junto ao Santuário 
do Senhor dos Mártires, havia vários 
krateres em bom estado que terão sido 
usados para guardar cinzas ou ali foram 
depositados como oferendas
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que pensamos quando ouvimos o professor 
de Estudos Clássicos dizer que a literatu-
ra de hoje não seria o que é sem a Grécia, 
«não apenas porque os gregos desenharam 
os principais géneros literários, nomeada-
mente a epopeia e a poesia dramática, mas 
também por causa do próprio conteúdo».

«O que interessa compreender é que não 
teríamos sido o que somos se tivéssemos 
esquecido a tragédia», diz. «E o trágico en-
contra-se nas várias áreas de expressão cul-
tural: na música, no cinema, no romance, 
na política.» Por isso é que, na sua opinião, 
aprender grego para encontrar exemplos 
corriqueiros que derivam de palavras gre-
gas – como hipopótamo, hipódromo, mas 
também democracia, oligarquia… – «é uma 
atitude um pouco escolar e simplista». É fi-
car aquém da questão.

«Somos devedores na estrutura do pen-
samento e da linguagem, no pensar por 
substantivos e adjetivos, pensar logica-
mente. Significa que somos devedores do 
próprio modo de olhar o mundo, de o pers-
petivar e de o pensar. Seria impensável o 
nosso entendimento agora sem recurso ao 
pensamento clássico. Como sem a tradição 
judaico-cristã, independentemente da fé ou 
da adesão a uma confissão.»

A Europa feita Eneias
José Pedro Serra lamenta a cegueira de hoje, 
«uma espécie de miopia do passado que nos 
faz esquecer as vozes do antigo, embora nos 
cheguem de uma forma mais audível do que 
o ruído contemporâneo». Fala nisto nas au-
las da cadeira Raízes da Cultura Europeia e, 
de início, os alunos recebem-no com desin-
teresse. Mas depois assiste a uma revelação 
e sente gáudio em mostrar como a cultura 
clássica está viva.

Por estes dias, o professor tem-se lembra-
do do final da Eneida. «A Europa fez com os 
gregos o mesmo que Eneias com Turno», 
diz, antes de pegar na obra de Virgílio e ler 
em voz alta os últimos versos. De acordo 
com a lógica interna do poema, o Império 
constrói-se na piedade para com os inimi-
gos. Então, por que razão Eneias acaba por 
matar Turno? «Será que a misericórdia é só 
um discurso exterior, uma espécie de poli-
mento?» Eneias enterrou a espada depois de 
ver que Turno tem um objeto de um amigo 
seu; a Europa deixou cair a Grécia por acre-
ditar que os gregos mentiram. «Os gregos 
poderão ser culpados de muita coisa, mas a 
posição da Europa é apenas a de castigar?»

Como se nada lhes devêssemos. 


