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Neste número (2013/1) da Revista Roda da Fortuna recebemos diversas 
propostas de textos escritos em português, inglês, espanhol e catalão. São 
dezenove artigos e uma resenha que focalizam distintos temas da Antiguidade 
e do Medievo à luz de instigantes fontes e abordagens teórico-metodológicas. 
 

*** 
 
O primeiro artigo, de autoria de Flávia Maria Schlee Eyler e Paloma da 
Silva Brito, trata da Amizade na Antiguidade. As autoras analisam as tragédias 
gregas de Eurípedes (c. 480-406 a.C.) no contexto da disputa entre tradições 
dos antigos mitos e a nova realidade jurídica citadina. 
 
O segundo artigo, de Nelson de Paiva Bondioli, versa sobre a utilização do 
termo “celta” para definir os habitantes da Europa continental e das Ilhas 
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britânicas durante a Idade do Ferro, e tem como fontes a historiografia dos 
séculos XIX e XX e os documentos do século I a. E. C. 
 
Janira Feliciano Pohlmann é a autora do terceiro artigo, que investiga a vida 
do bispo Ambrósio de Milão (340-397) a partir da perspectiva de suas relações 
com os personagens imperiais, com a intenção de compreendê-lo como um 
sujeito ativo dentro do panorama da vida pública romana. 
 
O donativo cristão dos anos 425-426 é o tema do artigo de Giovan do 
Nascimento, cuja análise considera a função do impacto (simbólico e 
econômico) destas doações em dois sermões de Santo Agostinho. 
 
O quinto artigo é de autoria de Maximiliano Prada Dussán e aborda a 
problemática da música nos escritos de Santo Agostinho, destacando o valor 
da matéria e da experiência coletiva musical nas obras do Bispo de Hipona. 
 
O sexto artigo observa a fortaleza de Monsalud (na atual Badajoz) nos séculos 
VIII-IX e contextualiza sua formação a partir da análise da Crônica de Bem 
Hayyan. Com este estudo, Alberto Venegas Ramos propõe uma aproximação 
histórica à formação da fortificação. 
 
Renan Marques Birro discorre sobre as embaixadas e relações diplomáticas 
nas cortes e salões escandinavos, desempenhadas por reis e poetas dos séculos 
X-XI. Trata-se de um assunto raramente estudado pela historiografia 
escandinavista.  
 
A figura de Hereward descrita na Gesta Herwardi Saxonis, um texto do século 
XII, é o objeto do artigo de Isabela Dias de Albuquerque, que se deteve na 
questão do exílio na literatura inglesa.  
 
António Rei pesquisa a origem e a descendência da desconhecida Vataça 
Lascaris (c. 1270-1336), a filha de uma princesa grega e de um conde italiano 
que veio ainda na infância à Península Ibérica. 
 
Douglas Santos Bastos assina o décimo artigo, trabalho que debate a 
possibilidade de estudar o mundo hispânico medieval por meio do conceito de 
Sociedade Verbomotora, tendo os jograis como agentes culturais deste. 
 
Fontes iconográficas e textuais medievais acerca da lactância materna da Virgem 
Maria são examinadas por Silvia Alfonso Cabrera, autora do décimo primeiro 
artigo que procura entender o tema como um fenômeno antropológico e 
social. 
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A conjuntura da Inglaterra do Quatrocentos e sua influência na elaboração dos 
“Contos da Cantuária” (Canterbury Tales), de Geoffrey Chaucer (c. 1343-1400), 
é a proposta analítica de Anna Beatriz Esser dos Santos. 
 
A concepção de uma ideologia cristã sobre o princípio da paz, sua extensão 
entre o campesinato e a utilização feita por chefes de comunidades rurais do 
norte do País Valenciano são o centro da atenção de Vicent Royo Pérez. 
 
As imagens da arte tumulária portuguesa (séculos XIV-XV) são analisadas por 
Beatris dos Santos Gonçalves, que traçou a simbologia, o prestígio, o 
exercício e o domínio nos jazigos de alguns nobres e eclesiásticos. 
 
Estefanía Bernabé debruça-se sobre dois textos castelhanos – o Libro de Buen 
Amor (século XIV) e La Celestina (fim do século XV) – com o objetivo de 
compreender a representação da mulher medieval. 
 
Em seguida, Sandra Cáceres Millán busca entender o papel da Taula de 
Canvis, instituição econômica mais importante de Valência durante a época 
medieval. Para tanto, a autora trabalha com o período entre 1410 e 1412 (o 
Interregno). 
 
O problema da fidalguia urbana do norte da Hispânia durante a Baixa Idade 
Média é discutido por Raúl González González. Em seu artigo, o autor 
também oferece a edição de um pleito de fidalguia de 1470 preservado no 
Arquivo Municipal de Oviedo. 
 
Já Óscar González Vergara considera a imagem da bruxaria na obra de Jules 
Michelet (1798-1874), historiador francês que havia mapeado a origem e a 
evolução da bruxa medieval. 
 
Por fim, Ana Carolina Lima e Clinio de Oliveira Amaral compilam um 
debate historiográfico sobre o “declínio” da Antiguidade e a passagem para a 
Idade Média, num texto que confronta autores dos séculos XVIII-XXI. 
 
A Resenha deste número foi elaborada por Thiago do Amaral Biazotto, que 
reflete criticamente a obra do historiador espanhol Manel García Sánchez, 
intitulada “El Gran Rey de Persia: formas de representación de La alteridad 
persa en el imaginario griego”.  
 

*** 
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