
 

 

PREÂMBULO 

 

 

 Seguir um mestrado e escrever uma dissertação em História Antiga são, sem 

dúvida, actos de devoção e paixão. Esta minha vocação foi logo compreendida no 

ensino secundário pelas Dras. Maria Rosário Marques, Helena Cruz e Fernanda Melo, 

professoras que sempre acreditaram em mim e de quem recebi os maiores e 

permanentes incentivos durante este longo caminho. Nesta área científica, onde tudo 

está muito tratado, o bom-senso é sempre uma arma profícua para perfilhar o motivo de 

incentivo, trabalhando a Antiguidade Clássica como estruturadora da mentalidade 

ocidental.  

 A opção pelo período romano, especificamente pelo século II d.C., surge por ser 

um período que tipifica uma dinastia de hispânicos no poder supremo de Roma e, ainda 

mais, que conseguiu o apogeu do Império. Esta dinastia Antonina juntava e solucionava 

também uma indecisão, ou seja, trabalhar sobre Grécia ou Roma, por ser uma dinastia 

de influência helenística. De entre todos os Antoninos, o interesse recaiu no seu final, 

pois várias questões emergiram: como ruiu esta dinastia?; quais foram os responsáveis e 

os motivos?; terá sido somente uma responsabilidade dos imperadores? 

 Coincidência ou não, a dinastia Antonina, pelo fatum de Nerva, Trajano, 

Adriano e Antonino Pio não terem tido filhos homens para lhe sucederem, escolheu 

sempre «o melhor» para governar o Império Romano. Foi por isso uma «dinastia 

adoptiva» que, talvez por esta razão, conseguiu o momento de ouro da História 

Romana. Somente Marco Aurélio teve um herdeiro directo, Cómodo, desde logo uma 

personagem atípica na áurea linha de sucessão estabelecida. Pouco a pouco, foi surgindo 

no meu horizonte de investigação um sinal de estereótipos construídos com um fim 

específico.  

Marco Aurélio e Cómodo, os últimos imperadores da dinastia Antonina, 

mostravam diferenças demasiadamente directas, imagens já vistas anteriormente na 

história de Roma, isto é, topoi efectivamente tidos como justificações de fim. Unindo a 

História e a Filosofia, Aurélio despertou e responde particularmente a esse gosto e 

fascínio pela sua dualidade de imperador-filósofo.  

 Dois autores foram fundamentais neste percurso científico: A. R. Birley, com 

Marcus Aurelius, a Biography, New York, 1999, e R. Syme, Roman Papers, Oxford, 
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1983-1991, em vários volumes. Todas as abreviaturas para periódicos e colecções foram 

utilizadas a partir de L’Année Philologique; para os textos gregos, do Greek-English 

Lexicon, de Liddell-Scott; e, para os textos latinos, do Dictionnaire Illustré Latin-

Français, de F. Gaffiot. Como o centro desta dissertação se prendeu em verificar a 

construção historiográfica dos Antoninos, e visto as respectivas fontes estarem em 

grego e latim (Historia Augusta, Díon Cássio e Herodiano), a fim de uma 

uniformização, traduzi na íntegra do original para português; excepto a obra filosófica 

de Marco Aurélio (Pensamentos), na qual segui a tradução portuguesa do original grego 

de J. Botelho, mantendo simultaneamente uma constante aferição com o grego antigo.  

 Não posso deixar de agradecer ao Professor Doutor José Augusto Martins 

Ramos, o grande responsável pela existência de um Mestrado em História Antiga na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e pela conjugação do estudo da História 

com as Línguas Antigas. À Professora Doutora Maria Cristina de Castro-Maia de Sousa 

Pimentel, que me facultou material e me sugeriu direcções muito importantes ao estilo 

de uma espécie de «co-orientação». Ao Professor Doutor Rodrigo Furtado, pelo 

despertar do interesse pelo tema desta dissertação. De Coimbra, não posso esquecer a 

simpatia no acolhimento da pesquisa bibliográfica, na pessoa da Professora Doutora 

Luísa de Nazaré Ferreira, representando o Instituto de Estudos Clássicos da sua 

Faculdade de Letras. 

 Não teria optado por este Mestrado e por esta dissertação se não tivesse o 

orientador que sempre quis ter desde o primeiro dia de aulas na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. O meu reconhecimento é imensurável e impossível de 

descrever. Ficam simples palavras de agradecimento. Caro orientador, Professor Doutor 

Nuno Manuel Simões Rodrigues, o meu mais sincero obrigado. Ficarei para sempre 

grato com os seus exemplos de perspicácia, erudição, dedicação (pelas longas horas de 

leitura dos meus rascunhos, e não só), simpatia, disponibilidade, presença constante, 

compreensão, tolerância, humanismo e amizade. 

 A presente dissertação não teria sido conseguida sem a preciosa ajuda 

bibliográfica da minha colega Dra. Nídia Catorze Santos, aqui fica o meu 

agradecimento especial pelo material fornecido e pela companhia nas viagens em busca 

do mesmo. Mais que o auxílio bibliográfico, foi precioso contar com uma Colega, no 

verdadeiro significado da palavra, obrigado, mais uma vez, pelo companheirismo em 

todas as situações. 
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 Resta-me agradecer à minha família, Pais e Avô, que sempre acreditaram nas 

minhas capacidades e na minha personalidade exigente e lutadora, e amigos de família, 

que ultrapassaram as linhas do parentesco e sempre se mostraram interessados no meu 

percurso académico. À Dra. Filipa Sequeira e à Dra. Ana Rita Cascais, pelas longas 

horas de trabalho conjunto e permanentes palavras de incentivo e, também, de 

correcção. À Dra. Ana Luísa Silva, pela disponibilidade empreendedora recebida 

directamente de Londres. Ao Diogo de Almeida, por me ter demonstrado que tudo é 

possível, mesmo quando criamos barreiras difíceis de superar. À Dra. Vera Feu 

Guerreiro, pela demorada leitura distanciada desta dissertação. À Ana Rita Maltez, Dra. 

Ariana Fernandes, Carla Teixeira, Mariana Duarte, Dra. Marta Dias, Rafael Ventura 

Franco e Sara Campina, pela amizade construtiva do meu ser e da minha vivência 

durante todo este processo.  

 

  


