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À memória do saudoso José Luís Cabrita, cidadão 
exemplar, descobridor da necrópole de Benaciate 

(Silves).

Publicámos, ainda recentemente, em merecida 
homenagem promovida pela Universidade Aberta ao 
nosso Amigo, o distinto Professor Doutor Augusto 
Tavares, síntese dos mais importantes contributos para 
o conhecimento da epigrafia sidérica orientalizante do 
Sudoeste Peninsular ocorridos a partir do século XVI, a 
que chamámos a “aurora da investigação” e, sobretudo, 
durante o século XIX, com os pioneiros, precedida pelas 
principais problemáticas levantadas por tais estudos 
(Gomes, 2018).
O presente texto, longe de ter a pretensão de constituir 
corte epistemológico, dá continuidade àquele primeiro 
e trata, ainda que de forma sintética, os testemunhos 
de “caso cultural”, ainda hoje envolvido por algum 
mistério, dada a opacidade derivada do pouco que dele 
se conhece e talvez também porque as letras sejam 
símbolos, com valor fonético polissémico, que 
despertam os sentidos e a imaginação, mesmo quando 
as não sabemos ler.
Importa não esquecer o que sobre a decifração de 
escritas e das línguas que as enformam, escreveu Alice 
E. Kober a propósito das escritas minóicas (1948, 102): 
“Vamos encarar os factos. Uma língua desconhecida, 
escrita numa escrita desconhecida, não pode ser 
decifrada, bilingue ou não bilingue. É tarefa nossa 
descobrir que língua era, ou quais eram os valores 
fonéticos dos signos, e assim remover um dos 
desconhecidos”.
Loulé, possuindo larga extensão no Algarve Central, 
desde as terras serranas colindantes com o Alentejo à 
orla costeira, foi um dos concelhos onde surgiram 
durante o século passado maior número de monumentos 

epigrafados sidéricos, continuando a ser descobertos 
neste século XXI, totalizando dezoito exemplares, 
número só ultrapassado pelo concelho de Ourique, que 
conta com vinte e cinco testemunhos. Não obstante, 
ainda nem uma só escavação arqueológica relacionada 
com tal contexto foi efectuada, no concelho de Loulé, 
aspecto que julgamos bem merecer séria reflexão.

Dos inícios aos anos setenta do século XX

Não é difícil reconhecermos que o panorama arqueológico 
nacional, da primeira metade do século XX, foi dominado 
pela figura prestigiada de José Leite de Vasconcellos. 
Este, também às lápides epigrafadas da Idade do Ferro 
haveria de dedicar importante labor, tentando tanto 
recolher no Museu Etnológico, hoje Museu Nacional de 
Arqueologia, os exemplares de que ia tendo conhecimento, 
como estudando-os e dando-os a conhecer.
Em 1907 e 1908 deram entrada naquela instituição 
duas novas estelas escritas, procedentes do Cerro dos 
Enforcados (Panóias, Ourique), conforme o “Livro do 
Registo de Entrada de Objectos” e artigo de J. Leite de 
Vasconcellos (1910, 237, 241). O primeiro daqueles 
monumentos (Cerro dos Enforcados I, E-1303) foi 
oferecido por Joaquim Martins Ferraria, de Panóias, 
enquanto o segundo foi comprado, através de Almeida 
Carvalhaes (Cerro dos Enforcados II). As duas epígrafes 
referidas foram publicadas por Leite de Vasconcellos 
apenas em 1929, inseridas em trabalho onde identifica, 
pela primeira vez, a palavra Konii, na estela do Cerro 
dos Enforcados I, com Cónios, etnónimo de povo pré-
romano peninsular, citado ou aludido por diversos 
autores da Antiguidade (Estrabão, Avieno, Mela, Plínio, 
Apiano, Salústio e Políbio).
Cinco anos depois (1913) daquela última aquisição 
integraram as colecções do mesmo museu, por compra 
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a Pedro Teixeira, irmão do então falecido prior de Salir, 
fragmento de inscrição da fazenda das Alagoas (Salir) 
(Alagoas I, E-4929), publicado por Leite de Vasconcellos 
em 1900, assim como outro, encontrado inserido em 
parede do Monte dos Vermelhos (Vale dos Vermelhos 
I), na freguesia do Ameixial (Loulé), conforme ficou 
expressado no “Livro de Registo” acima referido, ou em 
artigos de L. Chaves (1914, 367) e de Saavedra 
Machado (1920, 243).
As duas estelas e outras peças, que constituíam a 
colecção do prior de Salir, custaram ao Museu Etnológico, 
em 29 de Junho de 1913, quarenta mil réis. A segunda 
estela haveria de ser dada a conhecer, por Leite de 
Vasconcellos, em 1929.
O famoso egiptólogo W. M. Flinders Petrie publicou, em 
1912, obra intitulada “The Formation of the Alphabet”, 
onde propõe que o alfabeto utilizado na Península 
Ibérica pré-romana derive do cário, escrita 
minorasiática, possivelmente através do fóceo e 
passando pela colónia grega de Marselha. Crítica 
Hübner e todos os que aceitam como fonte única dos 
alfabetos gregos, o alfabeto fenício, atitude a que 
chama “adesão cega” e propõe que a génese da 
formação de tais alfabetos resida em signário, de uso 
mais ou menos geral, do qual por selecção dos signos 
derivariam os alfabetos gregos; embora influenciados 
pelos fenícios, tal como os itálicos foram influenciados 
pelos gregos (Petrie, 1912, 2, 8-11).
Em 1913 foi editado o terceiro volume da magnífica 
síntese de Leite de Vasconcellos, “Religiões da 
Lusitania”, onde no capítulo intitulado “Tempos 
Protohistoricos XVIII-Culto dos Mortos” é tratado o 
tema “Sepulturas do Sul de Portugal providas de 
inscripções turdetanicas”.
Para além de ali serem mencionados os achados das 
lápides de Bensafrim e a de Salir, aquele Mestre legou-
nos interessantes informações sobre a estela 
denominada, ulteriormente, Ourique II: “No Museu 
Municipal de Beja existe uma lapide com uma inscripção 
iberica, lapide que consta que provém da antiga 
colecção archeologica organizada por Cenaculo quando 
bispo da diocese pacense; como a inscripção não 
concorda com nenhuma das publicadas, julgo-a inedita, 
e aqui a copio do proprio original” (Vasconcellos, 1913, 
7). Sobre a história desta estela, que utiliza longo bloco 

natural de forma ovóide alongada (argos lithos) haveria 
de escrever Caetano Beirão (1986a).
Pertencem à I Idade do Ferro as contas, da pasta vítrea 
de cor negra, oculadas de cor branca, que, em 1907, 
Henrique Casa Nova doou ao Museu Etnológico 
(Carvalhaes, 1908, 378), assim como a sepultura dos 
arredores de Lagoa, cujo espólio, publicado pela 
primeira vez por Monsenhor Botto (1899, 28) e depois 
por Leite de Vasconcellos (1920, 100, 101) se encontra 
no Museu Municipal de Faro, ou os espetos de bronze 
dados a conhecer por aquele último arqueólogo 
(Vasconcellos, 1920, 101, 102).
Uma estela (E-6627) proveniente de Martim Longo 
(Alcoutim) foi oferecida ao Museu Etnológico, em 
Agosto de 1917, por Manuel António Torres, secretário 
da Câmara daquele concelho. A mesma foi referida, 
algum tempo depois, por Leite de Vasconcellos (1920b, 
202).
Manuel Gómez Moreno, investigador incansável que ao 
longo da vida dedicou grande parte da sua actividade 
científica ao estudo das línguas pré-latinas da Península 
Ibérica, abandonou a ideia de uma língua única proto-
histórica, falada em toda a Península Ibérica, o vasco-
ibérico, defendida por F. W. von Humboldt na primeira 
metade do século XIX (1821; 1934-35; 1990; 1991; 
1998) e inicia a distinção, na região meridional, de duas 
línguas e de duas escritas: a bástulo-turdetânica no 
Sudoeste Peninsular e a ibéria na Região Levantina. 
Assim, traçou breve ponto da situação sobre a escrita 
do Sudoeste, publicado em 1922 na “Revista de Filologia 
Española” (tomo IX), nos seguintes termos: “No tocante 
à região meridional ou tartesia, é aventuradíssimo 
quanto se pretendeu ler sobre moedas e inscrições pré-
latinas. O próprio alfabeto continua indecifrado quase 
em absoluto. Só se pode confirmar que é o mais antigo, 
e que certos chumbos e as legendas monetárias 
obulconenses dão os tipos mais complicados, acaso 
primitivos e muito mal explicáveis sobre o suposto de 
uma derivação fenícia. Escrevia-se procedendo da 
direita para a esquerda e sem separar palavras; por fim 
evolucionaram entre linhas horizontais, poucas vezes 
da esquerda para a direita, e aproximando-se os seus 
signos das formas ibéricas do nordeste; mas não o 
suficiente para determinar a unificação dos alfabetos” 
(Gómez Moreno, 1949b, 220).
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Figura 1. Desenhos, publicados por J. Leite de Vasconcellos, das epígrafes das estelas de Ourique II (1913, 7) (A), Alagoas I (Salir) (1900, 40) (B) 
e de Tavilhão I (Ameixial) (1934, 43) (C).
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No ano acima mencionado, Gómez Moreno (1949, 81) 
registou em “Ensayo de Prehistoria Española”, publicado 
ulteriormente, a existência, nos arredores de Beja, de 
contexto sidérico, onde “(…) são típicos os espetos 
(obeloi), de bronze e cobre, que revelam influxo grego, 
contas de vidro azul com discos brancos, fenícias, e, 
sobretudo, as estelas com inscrições turdetanas, 
colocadas em espiral e geralmente da direita para a 
esquerda. O seu alfabeto ou silabário, algo incerto 
quanto à interpretação dos seus signos, não parece 
derivar do fenício senão melhor de algum egeio, anterior 
a todos os descobertos, e nenhum responde quiçá 
melhor que este ao proto-alfabeto desejado em que 
todos os primitivos convergiam”.
Ainda o mesmo autor, em texto de 1925 (Gómez 
Moreno, 1949a, 38) alude, uma vez mais, à escrita 
tartéssica, que diz poder relacionar-se com o Oriente, e 
“(…) aparece como a mais antiga entre as derivadas do 
sistema egeio”.
António A. Mendes Corrêa (1924, 265-267) confere 
pouca importância às estelas epigrafadas e necrópoles 
sidéricas do Sul de Portugal, na sua síntese “Os Povos 
Primitivos da Lusitânia”. Sobre a necrópole da Fonte 
Velha de Bensafrim aquele arqueólogo e antropólogo 
ajuíza: “(…) os artefactos metálicos são insuficientes, 
como os fragmentos cerâmicos, para uma classificação 
paletnológico e cronológica detalhada (…)”, pelo que 
segue Bosch Gimpera, atribuindo a jazida aos inícios da 
II Idade do Ferro (séculos V-III a.C.) como, aliás, 
também fez J. Cabré, que cita.
Para Bosch Gimpera, tais necrópoles e estelas 
demonstravam a existência de uma cultura 
individualizada em relação às restantes áreas 
geográficas peninsulares, circunscrita ao Baixo 
Alentejano e Algarve, atribuindo-a, em termos étnicos, 
aos Cinetes, registados em diversas fontes clássicas. 
Segundo J. Cabré aquela região incluir-se-ia na grande 
área bastetana que teria ocupado todo o Sul da 
Península Ibérica.
A. A. Mendes Corrêa aceita a hipótese de que: “Não é 
inverosímil que fôssem os Cinetes os construtores 
daquelas sepulturas (…)”, sem se comprometer com 
ideias próprias e parecendo propositadamente esquecer 
as argumentações científicas de Estácio da Veiga, 
Santos Rocha ou Leite de Vasconcellos.

As estelas epigrafadas do Sudoeste Peninsular foram 
incluídas em trabalho de J. Cejador (1926, 132) que tenta 
traduzi-las através da língua vasca ou euskera, por ele 
considerada, na esteira de Humboldt (1821) e conforme 
mencionámos, como pervivência da antiga língua ibérica, 
eventualmente falada em toda a Península desde a Pré-
História, ou com ela relacionada de algum modo. Trata-se 
de tese seguida por muitos e que se tem denominado 
vasco-iberismo. J.-P. Demoule (2015, 63) criticou os 
modelos históricos ao defenderem que povos e línguas se 
possam “manter intactos através dos séculos e milénios”, 
classificando-os de ideológicos ou ingénuos.
O resultado da pesquisa de J. Cejador (1926) são textos 
rebuscados, algo absurdos, alguns de carácter poético, 
que em nada se relacionam com a função funerária 
daqueles monumentos. Esta tentativa foi 
metodologicamente criticada por, entre outros, A. A. 
Mendes Corrêa em recensão (Corrêa, 1928a) e na 
edição monumental da “História de Portugal”, dirigida 
por Damião Peres, onde concluiu: “A escrita ibérica 
espera, pois, ainda, provavelmente, o seu Champollion.” 
(Corrêa, 1928b, 195-199). Mais tarde, J. Caro Baroja 
(1946, 162) referiu-se àquele pretenso decifrador, nos 
seguintes termos: “(…) as lucubrações de Julio Cejador 
resultam também irrisórias, embora exemplares, pois 
demonstram como se pode chegar à loucura científica 
mais absoluta à força de depreciar o trabalho alheio e 
de sobrestimar a própria personalidade”.
Ainda em 1926, G.L.S. Ferreira publicou pequeno livro 
reunindo uma série de artigos, onde, com grande à 
vontade, transcreve os signos de algumas das inscrições 
do Sudoeste Peninsular, ditas “judaicas”, para hebraico 
e apresenta traduções, cujos resultados são quase tão 
disparatados como as leituras de J. Cejador.
Dois anos depois, A. A. Mendes Corrêa (1928), interessado 
nas problemáticas levantadas pela presença de sinais 
alfabetiformes em Glozel e Alvão, aborda o tema das 
línguas pré-romanas peninsulares, não introduzindo 
significativas alterações em relação à escrita do Sudoeste 
Peninsular e escrevendo: “Quanto às inscrições ibéricas 
do Alentejo e do Algarve, (…) são consideradas hoje da 
idade do ferro, mesmo talvez da segunda idade do ferro, 
isto é, posteriores ao século V antes de Cristo.”
No mesmo número da revista onde se insere o trabalho 
que acabámos de citar é publicado texto de J. T. Rego 
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(1928), professor da Faculdade de Letras do Porto, que, 
inesperadamente, faz ascender ao Magdalenense a 
filiação dos pseudo alfabetos de Alvão e Glozel, muito 
divulgados pelo seu descobridor, em 1926, Antonin 
Morlet (1926).
Em 1929, e a pedido de A. A. Mendes Corrêa, Luís 
Cardim, professor da Faculdade de Letras do Porto, 
tratou a questão da possível relação entre as escritas 
ibéricas e a rúnica, pondo em causa tanto as leituras de 
Hübner como de J. Cejador para as inscrições do 
Sudoeste Peninsular, concluindo não ter havido ligação 
próxima entre aqueles dois sistemas gráficos, facto que 
ainda hoje se reconhece.
J. Leite de Vasconcellos (1933,168-170; 1938, 57-60) 
trata os Cónios em artigo com igual título, inserido em 
“O Archeologo Português”, que reproduz, anos depois, 
no volume V dos “Opúsculos (Etnologia)”. Ali volta a 
identificar a palavra terminal da “fórmula funerária” de 
algumas estelas sidéricas do Sul de Portugal com o 
etnónimo mencionado.

Entrou no Museu Etnográfico, em 1927, a estela de 
Vale dos Vermelhos III (E-6958), descoberta por Manuel 
Gomes Sósa, a quem se deve a identificação de outros 
monumentos congéneres e de arqueossítios diversos 
na zona do Ameixial (Loulé).
Em 1934 Leite de Vasconcellos deu a conhecer a estela 
da colecção de José Rosa Madeira, hoje no Museu 
Municipal de Faro, encontrada no sítio da Portela, 
freguesia do Ameixial (Loulé) (Tavilhão I).
Um ano depois, José Formosinho (1935; 1935a), 
fundador e director do Museu Municipal de Lagos 
(1932), descobre e publica o fragmento de estela de 
Corte de Père Jacques (Aljezur), que encontrou 
associado a sepultura contendo esqueleto humano e 
cinquenta e nove contas de pasta vítrea (cinquenta e 
três de cor azul de cobalto e seis oculadas nas cores 
negra e branca). Mais tarde, aquela epígrafe haveria de 
ser novamente referida, em trabalho onde surge o 
fragmento de estela de Dobra (Monchique) (Viana, 
Formosinho e Ferreira, 1953, 116, 117, 123, figs 5 e 9).

Figura 2. Sepultura de Corte de Père Jacques (seg. Viana, Formosinho e Ferreira, 1953, 117, fig. 5) e decalque da estela epigrafada ali encontrada 
(seg. M. V. Gomes).
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Em Dezembro de 1938 passou a pertencer à colecção 
do Museu Etnológico, por oferta do seu achador, José 
Rosa Madeira, nova lápide epigrafada, proveniente da 
região do Ameixial (Ameixial I, E-7391).
Em data ulterior, aquele mesmo apaixonado pela 
Arqueologia, terá oferecido ao Museu Etnológico as 
estelas de Ameixial II, III e IV, todas encontradas na 
mesma zona, possivelmente com colaboração de M. 
Gomes Sósa.
Saavedra Machado (1964, 117, nota 89) informa, a nosso 
ver incorrectamente, que “Em Loulé, o director obteve 
algumas inscrições ibéricas, já publicadas pelo Prof. Gómez 
Moreno (…)”, no ano de 1936, quando no “Livro do Registo 
de Entradas de Objectos” (fl.125), do Museu Etnológico, é 
patente que apenas em 1938 José Rosa Madeira ofereceu 
àquela instituição uma estela (Ameixial I, E-7391). A 
cedência das restantes lápides (Ameixial II, III e IV), pelo 
mesmo senhor, ocorreu, por certo, mais tarde.
A. Schulten, profundo conhecedor das fontes escritas 
sobre os tempos pré-romanos peninsulares, comenta 
todas as inscrições sidéricas do Sudoeste Peninsular até 
então conhecidas, defendendo tratar-se de escrita 
alfabética, diferente das restantes escritas pré-romanas 
peninsulares, relacionada com a jónica e outras da Ásia 
Menor, nomeadamente a lídia. Desta região, segundo o 
mesmo autor, seriam originários os Tirsenos, mais 
precisamente da cidade de Tysa ou Tursa, da qual derivaria 
o nome grego da cidade-estado Tartessos, em semita 
Tarschisch, no Sudoeste Peninsular. Schulten ao construir 
esta sua tese apoia-se, principalmente, em informações 
de Heródoto (I, 94) e de Díodoro (5, 20, 4), assim como 
em argumentos de ordem linguística, designadamente no 
próprio nome de um dos reis de Tartessos, Argantónio, 
para o qual reconhece paralelos na Etrúria e na Mísia. 
Também encontra estreitas semelhanças entre a palavra 
zeronai da estela descoberta por G. Cousin e F. Durrbach 
(1886) na aldeia de Kaminia, na ilha de Lemnos (Egeu), 
atribuída ao século VI a.C. (Heurgon, 1980; 1989; 
Lejeune, 1980) e tida por ele como tirsena, e a palavra 
saronah ou zaronah, assim lida em numerosas epígrafes 
do Sudoeste Peninsular, que classifica como epitáfios. 
Estes mostrariam fórmula funerária, onde ao nome 
próprio do defunto se seguiria o seu patronímico e, por 
fim, aquela palavra, que considera um “apelativo referente 
a sepultura” e traduz por hic situs est.

Para Schulten a escrita do Sudoeste Peninsular teria, pois, 
acompanhado colonização tirsena do Sul da Península 
Ibérica, em meados do século IX a.C. e tal como 
acontecera na Etrúria, que tanto a informação literária 
como as colónias gregas da sua costa levantina ajudavam 
a confirmar. Aquela remontaria ao século IX a.C., dados 
os paralelos com as mais antigas inscrições de Tera e 
seria, mesmo, mais antiga que a escrita de Lemnos, por 
ele datada no século VII a.C. Segundo o mesmo autor “Os 
incultos iberos da Citerior tomaram esta escrita do reino 
vizinho, e de um centro de civilização como era Tartessos, 
onde esta foi conhecida em época muito antiga, por volta 
de 800 a.C.” (Schulten, 1940, 39, 40, 43, 44, 50; 1940a, 
314-316, 319; 1945, 32, 33, 233).
No mesmo volume da revista “Ampurias”, onde A. 
Schulten publicou o primeiro artigo que acabamos de 
referir, A. García y Bellido (1940) assina importante 
texto sobre a presença grega e sobretudo minorasiática, 
na Península Ibérica, tratando, em especial, das relações 
dos anatólicos fóceos com os ibéricos tartéssicos.

Figura 3. Estela de Lemnos (Camínia) (seg. J. Heurgon, 1980, 580).
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No discurso de ingresso na Real Academia Española, 
em 1942, subordinado ao tema “Las lenguas hispanicas”, 
Manuel Gómez Moreno (1949c, 202, 203), declarou-se 
contra a tese que aceitava a existência de uma antiga 
língua comum a toda a Península Ibérica, defendida por 
Humboldt e Hübner, como reconheceu não ter 
conseguido decifrar o tartéssico, que julga ser 
comparável com o cretense ou com as línguas suas 
vizinhas, como, por exemplo, o filisteu.
Mário Lyster Franco e o incansável Abel Viana 
publicaram, em 1945, fragmento de lápide epigrafada 
do Vale dos Vermelhos, entregue ao Museu Municipal 
de Faro, por José Rosa Madeira, a par de outros 
pequenos blocos com incisões provocadas por arados, 
conforme conclusões de atenta análise que delas 
fizemos com Caetano de Mello Beirão, que pertenceram 
àquele apaixonado pela Arqueologia (Franco e Viana, 
1945, 407). Todavia, dois daqueles blocos seriam 
erroneamente interpretados, como contendo restos de 
escrita do Sudoeste (Correia, 2004).
Naquele mesmo ano (1945), Manuel Heleno visitou o 
local da necrópole dos Cômoros da Portela, em São 
Bartolomeu de Messines, e daí levou para Museu 
Etnológico uma nova estela (Cômoros da Portela II, 
E-8127) (Machado, 1964, 138). Todavia, M. Heleno, 
que foi durante longos anos director daquela instituição, 
no seu conhecido auto-panegírico, intitulado “Um 
quarto de século de investigação arqueológica”, 
somente alude a tais monumentos escrevendo: 
“Adquirimos também várias inscrições ibéricas (…)” 
(Heleno, 1956, 231).
Síntese sobre a investigação das escritas pré-romanas 
peninsulares foi elaborada por J. Caro Barroja (1946, 
168, 169) que se posiciona contra o vasco-iberismo, 
aceitando o sistema de transcrição de M. Gómez 
Moreno e a sua tese sobre a origem e continuidade 
daquelas, distinguindo a escrita tartéssica ou 
turdetana da ibérica e conferindo maior antiguidade à 
primeira, dado ser sinistrorsa e com textos em 
boustrophedon.
G. Bähr (1948) é autor de artigo onde relaciona a língua 
vasca com a ibérica, embora defenda que as escritas 
ibéricas derivem da fenícia e proponha o século IV a.C. 
para a formação do alfabeto tartéssico. Ainda em 1948, 
E. Peruzzi publicou livro onde relaciona as escritas 

Figura 4. Estela de Tavilhão II. Decalque do estado actual (A) e 
restituição possível do estado original (B) (seg. M. V. Gomes).
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ibéricas com as minóicas (Peruzzi, 1948, 63). E, no 
mesmo ano, O.F.A. Menghín (1948, 155-157) refere as 
“inscrições da Lusitânia” e tartéssicas, que julga 
registarem língua tirrénica, formada na Jónia 
minorasiática, chegada à Península Ibérica através de 
migração, embora o alfabeto tartéssico correspondesse 
a criação local, com contributos, gregos, fenícios e 
egeios, no que segue de perto ideias de Schulten e, até, 
de Gómez Moreno, que cita.
Em “Notas sobre alfabetos hispânicos antiquos”, A. 
Beltrán (1949, 133, 134) incluiu o Sul de Portugal no 
antigo território do Reino de Tartessos, que alcançaria a 
Andaluzia Oriental, e onde teriam sido usados vários 
alfabetos, aceitando, seguindo M. Gómez Moreno, que 
o alfabeto mais antigo seria o ibérico-tartéssico.
Manuel Gomes Sósa ofereceu, em 1950, a estela 
epigrafada que recolheu no sítio do Tavilhão (Tavilhão 
II,E-8127), conforme o “Livro do Registo de Entradas 
de Objectos” do Museu Etnológico e uma outra em 

Figura 5. Estela de Vale dos Vermelhos I e pormenor mostrando letra apenas esboçada (seg. M. V. Gomes).

1953, como indica Saavedra Machado (1964, 159) e o 
próprio (Sósa, 1953).
Alguns anos depois, entre 1961 e 1964, aquele mesmo 
amante da Arqueologia, que foi membro do Instituto 
Português de Arqueologia, História e Etnologia, 
entregou ao Museu Etnológico lápide do Azinhal dos 
Mouros (Ameixial, Loulé), tendo Saavedra Machado 
(1964, 172, nota 168) registado: “Mais uma oferta do 
benemérito do Museu, Sr Manuel Gomez Sósa.” A 
doação ocorreu nos finais de Novembro de 1961, em 
data anterior à da publicação do artigo de M. Gómez 
Moreno, “La escritura bastulo-turdetana (primitiva 
hispânica)”,visto ali não ter sido comentada (n/a, 1960-
61, 32).
M. Gómez Moreno escreveu o trabalho antes referido 
aos noventa anos de idade, depois de ter, com 
assinalável êxito, decifrado a escrita chamada ibérica e 
idealizado o denominado “sistema hispânico básico” de 
transcrições, assente na seguinte matriz:



REVISTA  DO  ARQUIVO  MUNICIPAL  DE  LOULÉ

n.º 20   2018
35

A epigrafia da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular. A sua investigação durante o século XX

Mário Varela Gomes

a l ba ta ka

e r be te ke

i s bi ti ki

o s bo to ko

u m bu tu ku

n

Ali continua a argumentar que a escrita do Sudoeste 
Peninsular, chamando-lhe agora bástulo-turdetana, é a 
mais recuada de todas, insistindo na sua importação, 
plenamente formada, do Mediterrâneo Oriental, em 
finais do segundo milénio a.C., possivelmente da 
Anatólia. Defende, ainda, que tal escrita primitiva, de 
onde derivariam as restantes escritas ibéricas, 
“seguramente nasceu à vista do alfabeto consonântico 
fenício, mas mantendo em parte o silabismo primitivo. 
Desde logo a sua vantagem sobre este era uma grande 
redução de signos, análoga à que obteve o helenismo 
separando decisivamente consoantes e vogais no seu 
alfabeto (…)” (Gómez Moreno, 1961, 889). No entanto, 
M. Gómez Moreno (1961, 914) haveria de concluir: 
“(…) permanece firme a realidade misteriosa da língua 
que procuramos (…)”.
Ainda em 1961, o linguista alemão U. Schmoll publicou 
as lápides epigrafadas do Sudoeste Peninsular no 
trabalho intitulado “Die Südlusitanischen Inschriften”, 
onde apresenta as respectivas leituras, de sua autoria, 
díspares em relação às propostas por M. Gómez Moreno, 
reconhecendo dificuldades em identificar a língua nelas 
registada, que diz não ser indoeuropeia ou semítica, 
em nada se relacionando com o vasco ou com o etrusco 
(Schmoll, 1961, 43). No ano seguinte U. Schmoll 
(1962) assinou artigo com novas considerações sobre 
as inscrições do Sul da Península, designadamente 
sobre as estelas epigrafadas. Para este autor, ao Sul da 
Península Ibérica corresponderia um grupo étnico e 
linguístico, o tartesso-turdetânico, contendo dois 
ramos: um oriental, integrando as inscrições meridionais 

e outro ocidental, onde se incluíam as epígrafes do 
Baixo Alentejo e Algarve ou sud-lusitanas.
Uma década antes, António Tovar, distinto linguista e 
filólogo, que foi reitor da Universidade de Salamanca, 
tinha começado a interessar-se pela escrita do Sudoeste 
Peninsular, a que chamou “tartéssica ou do Algarve”, ou 
em “alfabeto ibero-tartéssico”, distinguindo-a da 
meridional. Comparou os seus grafemas com os do 
alfabeto grego arcaico e reparou que a disposição em 
espiral ou em boustrophedon, de numerosas epígrafes, 
era não só única na Península Ibérica, como demonstrava 
o seu arcaísmo, sendo afim das escritas gregas.
Para A. Tovar (1951, 97-99, nota 1), “O tartéssico-
ibérico é uma escrita de transição entre silabismo (as 
oclusivas estão sempre mais vogal) e o novo sistema 
semítico-grego de um caracter para cada som (o qual 
temos em tartéssico-ibérico para vogais, líquidas, 
nasais, sibilantes)”, acrescentando: “(…) a maioria das 
formas do alfabeto ibero-tartéssico não podem ser 
separadas das letras fenícias e gregas. Só uma minoria 
(…), descende do silabário de tipo crético-cipriota”. E 
explica a origem da escrita do Sudoeste Peninsular, 
através da importação de um “puro” “alfabeto”, trazido 
por colonos minorasiáticos, “acostumados ao silabismo”, 
particular onde declaradamente concorda com A. 
Shulten, chegando a fazer comparações com os 
alfabetos lício, cónio e lídio. Nestes encontra, tal como 
na escrita do Sudoeste Peninsular, restos silábicos. A. 
Tovar acentua que as “(…) inscrições do Algarve devem 
ser separadas rigorosamente das propriamente 
tartéssicas”.
Em artigo publicado naquele ano, A. Tovar (1951a) 
defendeu a herança do silabário crético-cipriota no 
alfabeto hispânico, propondo até a ideia de que a 
generalidade dos alfabetos mediterrânicos arcaicos 
seriam “reduções e simplificações do silabário cretense” 
e, embora com excepção de Chipre, os silabismos 
seriam apenas esporádicos, pelo que tais alfabetos 
herdariam o antigo sistema de escrita minóica, a par 
dos ulteriores contributos semitas.
O mesmo investigador defendeu, um ano depois, a 
origem das escritas ibéricas no sistema silábico cretense 
do II milénio a.C., mas deixando explícito: “(…) também 
sabemos que boa parte dos signos ibéricos, a maioria 
deles, procedem de formas gráficas gregas e fenícias, 



REVISTA  DO  ARQUIVO  MUNICIPAL  DE  LOULÉ

n.º 20   2018
36

A epigrafia da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular. A sua investigação durante o século XX

Mário Varela Gomes

tal como se usavam no século VII ou mais tarde. Isto 
exige que uma penetração colonizadora trazendo tais 
novidades, ou melhor, diversas penetrações deste tipo, 
portadoras do alfabeto, chegaram à nossa península 
com essa data como terminus ante quem” (Tovar, 1952, 
257, 258, 262, 259).
A. Tovar (1955) voltou a distinguir a escrita tartéssica 
da do Algarve, ou seja, do Sul de Portugal, que atribuiu 
ao século VII a.C., reconhecendo o seu carácter 
alfabético.
No ano seguinte, A. Tovar (1956, 81) precisa alguns 
aspectos do texto anteriormente citado, defendendo 
claramente a existência de uma “escrita do Sudoeste”, 
onde inclui as inscrições do Algarve e de Alcalá del Rio, 
nas vizinhanças de Sevilha, e também, por certo, as do 
Baixo Alentejo, individualizando-a do resto da Andaluzia 
e conduzindo-o “(…) a propor o nome de tartéssico 
precisamente para esse território”. Ali é, ainda, 
reafirmado que aquela escrita é alfabética e não silábica.
Em texto de 1957, A. Tovar (1957, 78) classificou a 
língua tartéssica como indoeuropeia, voltando a aceitar 
a datação das inscrições do Sudoeste Peninsular no 
século VII a.C., posicionando o fenómeno cultural que 
as integrava em paralelo com o etrusco e situando a 
escrita ibérica no século IV a.C.
James G. Février (1957), especialista em estudos semitas 
e na origem e evolução da escrita, elaborou texto sobre a 
escrita ibero-tartéssica, onde segue o sistema de 
transcrição fonética de Gómez Moreno, reconhecendo que 
a escrita a que chama tartéssica é a mais antiga da 
Península Ibérica (século VIII), com paralelos na escrita 
cária, onde coexistem signos silábicos e alfabéticos não 
descartando as influências grega e fenícia.
Mais tarde, em 1961, em artigo inserido no volume I da 
“Enciclopédia Linguistica Hispana”, A. Tovar defendeu 
que a escrita do Sudoeste Peninsular seria silábica e 
deveria testemunhar “(…) uma colonização procedente 
do Mediterrâneo Oriental, mais precisamente asiânica”, 
aspecto que tenta demonstrar através de paralelos 
entre grafemas ibéricos e próximo-orientais, embora 
aceite que aqueles tanto podem representar letras 
como sons silábicos (Tovar, 1961b).
No livro “The Ancient Languages of Spain and Portugal”, 
ainda datado de 1961, A. Tovar põe em relevo o papel 
de Gómez Moreno no discernimento do mapa linguístico 

da Península Ibérica e dedica extenso texto à escrita do 
Sudoeste. Volta então a questionar a identificação 
daquela escrita com a dos Tartéssicos, sendo, portanto, 
anterior ao século VI a.C., reconhecendo a sua matriz 
alfabética, embora contendo ocasionalmente signos 
silábicos e sendo “(…) muito similar aos alfabetos 
etruscos e asiânicos (…)”, ou seja com os alfabetos do 
mundo grego arcaico, da Itália à Ásia Menor (Tovar, 
1961a, 36, 39, 41). Na mesma obra deixou também 
expressado o seguinte: “escrita do Algarve”, “(…) tanto 
quanto sabemos, ela chegou à Península com forma 
plenamente desenvolvida, sobrevivendo por um período 
que não pode ter sido muito longo, e depois desapareceu. 
Há razão para pensar que ela foi importada por um 
grupo de colonos e que influenciou decisivamente a 
formação da escrita indígena.” (Tovar, 1961a, 13, 14).
Além de reafirmar aquelas convicções, A. Tovar 
“reabilita”, em novo artigo, o paralelo entre a palavra 
que lê saronabe das estelas do Sudoeste Peninsular e 
zaronai da estela de Lemnos, já assinalado por A. 
Schulten, conforme antes registámos, assim como 
propõe a possibilidade de algumas palavras terminando 
em i, das epígrafes das “inscrições do Algarve”, 
corresponderem a antropónimos no genitivo, tal como 
acontecia em algumas línguas e dialectos indoeuropeus. 
Para Tovar (1969, 345) “(…) a língua do sudoeste é 
uma língua importada por colonizadores vindos das 
margens orientais do Mediterrâneo, com todas as 
consequências para as origens de muitos aspectos da 
civilização chamada tartéssica”.
Outro investigador espanhol, Benito Gaya Nuño dedica, 
na obra “Minoika: Introducción a la Epigrafia Cretense”, 
breves páginas às escritas pré-romanas peninsulares e 
da Costa Egeia da Ásia Menor. Reconhece os sufixos 
locativos em i ou ti e nota, ainda, “(…) a dificuldade de 
explicar a carência de inscrições anteriores à adopção 
dos signos alfabéticos” (Gaya Nuño, 1952, 163, 164).
O filólogo alemão J. Untermann (1961; 1962; 1963) 
apresentou em 1960, na Universidade de Tübingen, a 
sua primeira síntese sobre as grandes áreas 
linguísticas pré-romanas da Península Ibérica, 
baseada no estudo dos testemunhos toponímicos e 
onomásticos, onde refere a “escrita algarvia”, 
primeiramente na língua alemã, depois na portuguesa 
e também em castelhano.



REVISTA  DO  ARQUIVO  MUNICIPAL  DE  LOULÉ

n.º 20   2018
37

A epigrafia da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular. A sua investigação durante o século XX

Mário Varela Gomes

J. Caro Baroja (1976) assina, em 1954 (1ª edição), 
extenso artigo sobre a epigrafia pré-romana peninsular, 
inserido na monumental “História de España”, dirigida 
pelo ilustre historiador Ramón Menéndez Pidal. Ali 
refere, no capítulo “Epigrafia Turdetana y Meridional”, 
as lápides sidéricas do Sul de Portugal, seguindo nas 
transcrições as propostas de Gómez Moreno, embora 
repita os argumentos de A. Schulten, sobre a origem 
daquela escrita e aceite a leitura cunii de algumas 
palavras, que relaciona com os Cónios, povo citado por 
diferentes autores clássicos, conforme anteriormente 
mencionámos.
O conhecido filólogo Michel Lejeune dedicou, em 1963, 
estudo à epigrafia do Sul da Península Ibérica, onde 
aceita a maior antiguidade da escrita do Sudoeste 
Peninsular, em relação às restantes, e a sua importação 
do Mediterrâneo Oriental, embora tenha seguido nas 
transliterações apresentadas, com pequenas alterações, 
M. Gómez Moreno (Lejeune, 1963, 6).
No mesmo ano, James G. Février (1963, 126) escreve 
o seguinte texto, sobre a escrita ibero-tartéssica, que 
data nos séculos VIII-VII a.C.: “Ela constitui um ensaio 
curioso de escrita concreta, apresentando, pelo menos 
para a língua que anotava, as vantagens do alfabetismo 
grego, no qual, na verdade, largamente se inspirou. Ela 
possui, com efeito, exactamente como o alfabeto grego, 
signos distintos para as consoantes e para as vogais; 
mas as sílabas com oclusiva inicial são anotadas por 
signos silábicos. Sem dúvida existem outras escritas 
que misturam os signos silábicos e letras alfabéticas; 
tal é o caso, por exemplo, na Ásia Menor, da escrita 
cária. Mas o que é próprio da escrita ibero-tartéssica é 
o seu carácter racional, o facto de todas as letras 
poderem pronunciar-se e que, contudo, não é uma 
escrita silábica”.
Para o autor que acabamos de citar, os Gregos foram 
capazes de conciliar duas concepções distintas de 
escrita: uma concreta e outra abstracta. A primeira 
correspondendo às escritas silábicas e as segundas à 
escrita consonântica, semítica, capaz de anotar a 
função gramatical da palavra, utilizando menor número 
de signos e de uso universal. Os dois contributos 
mencionados conduziram à grande precisão na notação 
fonética que demonstra a escrita grega (Février, 1963, 
124, 125).

A língua das inscrições do Sul da Península Ibérica foi 
tema de artigo do filólogo e historiador das religiões O. 
S. Wikander (1966), que nelas reconhece elementos 
micénicos, hititas e lícios.
Ainda nos anos sessenta da passada centúria, Manuel 
Gomes Sósa encontrou a estela do sítio das Mestras 
(Rocha dos Pombos), junto à ribeira da Foupana (Martim 
Longo, Alcoutim), que oferecem a Abílio Gouveia, de 
Olhão, e que hoje, por disposição deste, se encontra no 
Museu Municipal daquela cidade. Nos anos setenta 
daquele século Caetano Beirão reconheceu e escavou 
túmulo, da I Idade do Ferro, no local do achado da 
epígrafe.
Em Maio de 1964 apareceu parte de lápide com inscrição 
da I Idade do Ferro e estela da II Idade do Bronze, em 
Corte do Freixo, freguesia de São Sebastião de Gomes 
Aires (Almodôvar), publicada no ano seguinte (Paço, 
Ribeiro e Franco, 1965), local onde Caetano Beirão viria 
a identificar a necrópole correspondente.
Naquele ano Fernando Nunes Ribeiro (1965) publicou 
pequena síntese sobre a Idade do Bronze do Sul de 
Portugal, onde incluí as lápides epigrafadas sidéricas até 
então conhecidas, dado serem por ele atribuídas àquele 
período histórico (Ribeiro, 1965, 28).Três anos decorridos, 
o mesmo autor recolheu nova estela epigrafada na 
herdade dos Bastos, freguesia de Santa Luzia (Ourique), 
encontrada em 1964 (Ribeiro, 1966-67, 389).
Isilda Periquito (1968, 158) deu a conhecer, em 1968, 
o fragmento de estela que descobriu na fazenda das 
Alagoas, em Salir (Alagoas II) e que mais tarde, em 
1984, haveria de entregar ao então Museu Nacional de 
Arqueologia e Etnologia.
No ano antes referido foi publicado o livro “Epigrafia 
Prelatina de la Peninsula Ibérica”, da autoria de J. Maluquer 
de Motes, onde se inclui capítulo intitulado “La escritura 
del Sudoeste”. Este ilustre arqueólogo catalão reconheceu 
que o sistema de leitura idealizado por Gómez Moreno 
não se adaptava à escrita do Sudoeste nem à Meridional, 
pelo que nas suas transcrições introduz alterações aos 
valores fonéticos atribuídos por aquele, embora não 
ofereça qualquer novidade significativa, tendo em vista a 
decifração de tais textos. Maluquer de Motes, depois de 
considerações vagas e de certa desatenção, sobretudo 
relacionada com os contextos arqueológicos em que 
foram exumadas algumas das epígrafes do Sudoeste, 
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constrói modelo difícil de entender, por falta de lógica, 
onde fez derivar aquela escrita da do Sudeste, que pensa 
ser invenção autóctone, embora por quem conhecia as 
escritas grega e fenícia. Data aquela, inesperadamente, 
no século III a.C. ou até na centúria seguinte, talvez 
influenciado pelas antigas perspectivas de P. Bosch 
Gimpera e J. Cabré (Maluquer de Motes, 1968, 18, 24, 
25, 99). Mais tarde, em 1970, o mesmo arqueólogo 
haveria de voltar a fazer a síntese da história sobre a 
investigação da escrita e língua patentes nas estelas do 
Sudoeste Peninsular, reconhecendo sistema semissilábico, 
mas continuando a conferir datação tardia, séculos V e IV 
a.C., ou talvez III a.C., às epígrafes (Maluquer de Motes, 
1975).
J. de Hoz (1969) elaborou fundamentada da crítica a 
alguns aspectos do livro de Maluquer de Motes, a par 
de assuntos ligados à história da investigação das 
escritas pré-latinas peninsulares, cujo nascimento 
coloca no Sudeste Peninsular, propondo, como “hipótese 
de trabalho” a sua origem oriental, em tempos algo 
anteriores aos da presença fenícia, no que, de certo 
modo, segue A. Schulten (Hoz, 1969, 117).
O arqueólogo J. Fortea, descobriu, em 1970, abrigo com 
pinturas pré-históricas e inscrição, também pintada, de 
cor negra, que utiliza o alfabeto da escrita do Sudoeste 
Peninsular. Trata-se de cavidade na serra do Castelo de 
Montfragüe (Torrejón el Rubio, Cáceres), em cujo cume 
existiu povoado da Idade do Bronze Final e depois da 
Idade do Ferro (Rivero, 1972-73, 288, 295; 1975; 
Beltrán, 1973, 76, 78, 79; Gorbea, 1976, 48-50; 1977, 
266, 267, fig. 93; Hoz, 1976, 287, 288; Pérez Ballester, 
1992, 293, 297; Untermann, 1997, 111, 112).

As três últimas décadas do século XX

Em 1969 surgiram as três estelas epigrafadas da herdade 
do Mealha-Nova, perto da Aldeia de Palheiros (Ourique), 
publicadas no ano seguinte por Maria Manuela Alves 
Dias, Caetano Beirão e Luís Coelho, assim como as três 
da herdade do Pêgo, na freguesia de Santana da Serra 
(Ourique). Escavações na necrópole de Mealha-Nova 
conduziram à descoberta de diversas sepulturas 
contendo espólio, onde se destaca escaravelho possuindo 
cartela de Pedubaste, faraó que reinou entre 817 e 763 
a.C. (Dias, Beirão e Coelho, 1970).

O primeiro dos monumentos do Pêgo foi identificado, 
casualmente, por Manuel da Conceição, e os dois outros 
por Maria Manuela Alves Dias, Caetano Beirão e Luís 
Coelho, que procederam à escavação parcial da 
respectiva necrópole (Coelho, 1971).
As duas descobertas antes mencionadas levariam a que 
Caetano Beirão iniciasse, em 1970, prospecções 
intensivas no Baixo Alentejo e Algarve, assim como o 
estudo, sistemático quanto possível, dos vestígios da 
brilhante civilização que viria a definir, em termos 
arqueológicos modernos, como correspondente à I 
Idade do Ferro do Sul de Portugal, bem individualizada 
em relação à Idade do Bronze Final, que a precede, e à 
II Idade do Ferro, que a sucede.
Em tais trabalhos participaram com entusiasmo e 
dedicação, ao longo de mais de duas décadas, além dos 
dois arqueólogos antes referidos, Maria Garcia Pereira 
Maia, Manuel Andrade Maia, Mário Varela Gomes, Jorge 
Pinho Monteiro, Rosa Varela Gomes, Carlos Tavares da 
Silva, Joaquina Soares e Virgílio Hipólito Correia, sendo 
abundantes as descobertas de povoados, necrópoles e 
estelas, e a bibliografia produzida, desde então, sobre 
a Proto-História da região assinalada, mas também 
sobre outros aspectos arqueológicos. Reconhece-se 
assinalável avanço dos conhecimentos relativos ao 
contexto arqueológico das estelas, reflectindo civilização 
indígena que evoluiu a partir da Idade do Bronze Final 
sob os estímulos enriquecedores das relações com o 
mundo Egeu e Próximo Oriental, na esfera de influência 
do Reino de Tartessos. O conceito de orientalizante na 
Proto-História do Sul de Portugal, ainda hoje plenamente 
usado, foi um dos contributos legados por aqueles 
tempos.
Assim, em 1971, Caetano Beirão encontra as estelas, 
completas ou fragmentadas, de Penedo, Carapetal, 
Azinhal e Nobres. Joaquim Miguel descobre o 
excepcional monumento da herdade da Abóbada 
(Abóbada I) (São Sebastião de Gomes Aires, 
Almodôvar), dado a conhecer por Maria Manuela Alves 
Dias e Luís Coelho, nesse mesmo ano (Dias e Coelho, 
1971). A lápide encontrava-se associada a um túmulo 
que continha urna de cerâmica, tendo Caetano Beirão, 
em visita de estudo ao local, efectuada dois anos 
depois, recolhido fragmento de uma segunda estela 
(Abóbada II).
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A denominada fórmula terminal de muitas das inscrições 
das estelas epigrafadas do Sudoeste Peninsular foi 
discutida, assim como outros aspectos daquela escrita, 
por F.- J. Oroz Arizcuren (1971), que coloca em paralelo 
as leituras de M. Gómez Moreno, U. Schmoll, J. Maluquer 
de Motes e de A. Tovar, pondo em relevo a fragilidade 
dos conhecimentos adquiridos até então. Também 
discute o valor fonético do signo O que tem vindo a ser 
interpretado como correspondendo ao valor fonético e.
Ainda em Espanha J. Maldonado Otero descobriu 
casualmente a estela de Cañamero (Cáceres), estudada 
no mesmo ano, por F. Hernández Hernández (1972; 
1973), contendo cinco letras, onde se lê T(a)RIRA.
José Luís Cabrita, Amigo de longa data recentemente 
desaparecido, a quem Silves e o Algarve muito devem 

no âmbito da defesa e divulgação do seu património 
histórico-cultural, identificou, em 1973, uma estela 
epigrafada completa e fragmentos de três outras, um 
dos quais com parte de rara figuração de cavaleiro, no 
sítio de Benaciate, em São Bartolomeu de Messines, a 
escassos quilómetros da necrópole dos Cômoros da 
Portela. Ali fez pequena sondagem Caetano Beirão, 
tendo encontrado restos de um túmulo e pequeno 
fragmento de cerâmica de “verniz vermelho”.
No mesmo ano Caetano Beirão iniciou a escavação, 
tendo em vista o seu estudo e salvamento documental, 
da necrópole de Fonte Santa (São Salvador, Ourique), 
onde descobriu três novos monumentos epigráficos, 
dois deles servindo de cobertura ao túmulo 17, ou 
caídos sobre ele, enquanto que o terceiro, um pequeno 
fragmento, encontrava-se integrado no aparelho do 
túmulo 16.

Figura 7. Fragmento da estela da Fonte Santa III. Texto original e cópia 
coeva, com possível antropónimo (AINOETA ≈ AINETOS) (seg. M. V. 
Gomes).

Caetano Beirão apresentou, ao III Congresso Nacional 
de Arqueologia, reunido no Porto, trabalho intitulado 
“Trinta e duas necrópoles da Primeira Idade do Ferro no 
Baixo Alentejo e Algarve”, infelizmente não publicado, 
mas conforme aconteceu com outros importantes 
textos lidos naquela reunião científica, onde sintetizou 
as descobertas por ele efectuadas. Ali caracterizou as 
necrópoles, a sua relação com os núcleos habitacionais 
e inventaria as lápides epigrafadas até então conhecidas.

Figura 6. Estela de Abóbada I (Almodôvar) (seg. M. V. Gomes).
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Na Estremadura Castelhana surgiram, também em 1973, 
as estelas de Almoroqui (Madroñera, Trujillo, Cáceres) e 
de Siruela (El Ruidero, Badajoz), dadas primeiramente a 
conhecer por M. Beltrán, respectivamente em 1973 e 
1974. A primeira foi encontrada nas proximidades de um 
povoado e, talvez, de necrópole, da I Idade do Ferro, 
enquanto a segunda, descoberta por José Maria Otero, foi 
reutilizada, ainda como estela funerária, em época 
romana, conservando inscrição latina em uma das faces 
(Otero e Melena, 1976). M. Beltrán (1973-74), apresentou 
leitura da estela de Siruela, seguindo o sistema de M. 
Gómez Moreno e apresentou possível léxico da língua do 
Sudoeste Peninsular a partir das suas lápides.
Em 1974 Caetano Beirão identificou as estelas de 
Biscoitinhos I e II, a primeira descoberta sobre um 
túmulo da I Idade do Ferro, subsistindo da segunda 
apenas dois pequeníssimos fragmentos.
Procede da herdade do Gavião (Aljustrel) outro 
monumento epigráfico, ali detectado por M. C. V. Freire 
de Andrade, em 1974, e publicado por L. Coelho (1979). 
Caetano Beirão reconheceu a necrópole correspondente 
àquele achado, ulteriormente confirmada e próxima de 
povoado coevo, ambos a sul da ribeira dos Louriçais 
(Arnaud, Ramos e Martins, 1991, 83-85).
Na tentativa de averiguar a origem da escrita do 
Sudoeste Peninsular, Caetano Beirão deslocou-se, em 
1974, à Universidade de Filadélfia, onde teve um 
encontro com Rodney S. Young (1958, 153; 1969). 
Este especialista em escritas gregas minorasiáticas, 
nomeadamente a frígia, possuindo estrutura alfabética 
e datada a partir do último quartel do século VIII a.C., 
terá então expressado que a escrita do Sudoeste 
Peninsular “(…) em sua opinião, tem uma origem sud-
anatólica (…)” (Beirão, 1990, 117).
J. M. Blázquez (1975) menciona, na sua importante obra 
intitulada “Tartessos y los Origenes de la Colonización 
Fenícia en Occidente”, as estelas epigrafadas do Sudoeste 
Peninsular, concluindo tratar-se de sistema gráfico 
importado do Mediterrâneo Oriental nos finais do II 
milénio a.C., derivado da escrita fenícia.
Em 1976 Caetano Beirão descobre a estela da herdade 
do Monte Novo do Visconde (Casével, Castro Verde) e 
identifica a necrópole correspondente.
No ano antes referido, Javier de Hoz (1976, 231, 232, 
240, 241, 243, 247, 248) publicou artigo sobre a 

epigrafia pré-latina peninsular, onde trata da escrita 
das estelas do Sudoeste que considera possuir “carácter 
um tanto especializado”, dado surgir quase só em 
lápides funerárias. No ano seguinte o mesmo autor 
assina novo texto sobre aquele assunto, embora 
centrado no que então denomina por “escrita do 
Algarve” ou do “Sudoeste”, que compara com a 
meridional, atribuindo-lhes origem comum (Hoz, 1977).
Luís Coelho (1976) elaborou conjunto de considerações 
sobre as estelas epigrafadas e a escrita do Sudoeste 
Peninsular, defendendo tratar-se de sistema alfabético que 
transcreve língua indoeuropeia, embora aceite a existência 
de alguns signos com valor silábico, mas claramente 
correspondendo à I Idade do Ferro, conforme 
documentavam os resultados das suas próprias escavações.
Também em 1976 foi encontrado, durante as escavações 
do povoado de Villasviejas (Cáceres), pequeno fragmento 
de cerâmica, contendo restos de inscrições, na escrita 
do Sudoeste, em ambas faces (Hernández, 1985).
Data, ainda, de 1976 o artigo de M. Almagro Gorbea 
(1976) intitulado “La epigrafia orientalizante en 
Extremadura”, onde estuda as inscrições das estelas de 
Siruela, Almoroqui, Cañamero, o testemunho rupestre 
de Montfragüe, tal como grafitos de Medellín, datados 
nos séculos VII e VI a.C., propondo no Nordeste do 
Mediterrâneo (Chipre, Norte da Síria e Sudoeste da 
Anatólia) a origem da escrita do Sudoeste Peninsular.
No ano seguinte foi publicado texto de A. Tovar (1977, 
283) onde considera o Sudoeste Peninsular, durante a 
Proto-História, uma região onomástica, resultante de 
contributos autóctones e dos contactos com Gregos e 
Púnicos. M. Bendala Galán (1977, 200, 201), em artigo 
onde trata das estelas decoradas da Idade do Bronze 
Final, refere os grafitos leteriformes sobre paredes de 
recipientes brunidos, de Huelva, atribuídos àquela 
Idade e relaciona-os com a escrita do Sudoeste, a mais 
antiga da Península Ibérica, remontando ao século VIII 
a.C., certamente importada mas que considerou com 
raízes no mundo fenício, no que segue J. de Hoz (1976), 
embora não deixasse de valorizar os contributos 
culturais gregos de então.
Caetano Beirão, Jorge Pinho Monteiro e o signatário, 
identificaram, em 1978, a estela da herdade do Arzil 
(Garvão, Ourique) e a necrópole de onde aquela era 
proveniente.
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Naquele mesmo ano, Manuel Carrasco e Manuel Zurita 
(1978; 1978a) deram a conhecer, através da imprensa 
regional, fragmento de estela de Villamanrique de la 
Condesa, exumada nos arredores de Sevilha. Este 
monumento foi descoberto na área de povoado e de 
necrópole da I Idade do Ferro, sendo datável entre a 
segunda metade do século VII a.C. e os inícios da 
centúria seguinte (Correa, 1978).
Foi, ainda, em 1978 que Manuel Farinha dos Santos 
reconheceu a estela e a necrópole da Cerca de Curralão, 
em Almodôvar, monumento que viríamos a estudar 
ulteriormente (Gomes, 2010).
Casimiro Anica descobriu, em 1979, nova estela, 
epigrafada com escrita do Sudoeste Peninsular, 
reutilizada em mangedoura do monte da Fuzeta (Serra 
de Santa Maria, Tavira), mas encontrada, anos antes, 
no próximo Cerro do Castelo onde, muito provavelmente, 
existiu necrópole da I Idade do Ferro (Anica, 1984).
No mês de Maio daquele ano organizámos, com Caetano 
Beirão e Jorge Pinho Monteiro, a exposição intitulada 
“As Estelas Epigrafadas da I Idade do Ferro do Sul de 
Portugal”, no Museu de Arqueologia e Etnologia do 
Distrito de Setúbal, onde, pela primeira vez, se procurou 
apresentar não só reproduções fiáveis da totalidade das 
estelas escritas até então descobertas, como a sua 
correcta integração cultural e paleoetnológica. Esta 
mostra foi acompanhada por pequeno catálogo, onde 
se relataram as principais etapas da investigação sobre 
o assunto e se propôs, sinteticamente, modelo 
interpretativo, de carácter cronológico e cultural, da 
Idade do Ferro do Sul de Portugal (Beirão, Gomes e 
Monteiro, 1979).
O evento mencionado decorreu de projecto de 
investigação dirigido por queles três arqueólogos, 
intitulado “Levantamento e estudo das estelas 
epigrafadas da I Idade do Ferro do Sul de Portugal”, 
iniciado em 1977 e que teve como principais objectivos 
a identificação e caracterização do contexto histórico-
cultural e cronológico daqueles monumentos, a par do 
levantamento exaustivo e rigoroso dos seus textos e 
demais informações julgadas pertinentes, permitindo a 
ordenação tipológica da informação obtida e a definição 
de estruturas orgânicas dos textos, embora sem intenção 
de penetrar nos aspectos especificamente fonológicos e 
linguísticos. Este projecto estender-se-ia, de imediato, 

ao território espanhol, tendo-se obtido, para as despesas 
com a sua implementação, subsídio da Fundação 
Calouste Gulbenkian, que tivemos de recusar, face às 
exigências daquela instituição, relacionadas com a 
propriedade da documentação produzida. O projecto 
prosseguiu a expensas dos seus autores.
O levantamento desenhado, através de decalques 
directos sobre plástico transparente, com luz artificial 
rasante, e fotográfico, usando diapositivos coloridos e 
fotografias a preto e branco, decorreu durante três 

Figura 8. Capas dos catálogos correspondentes às exposições “As 
Estelas Epigrafadas da I Idade do Ferro do Sul de Portugal (1979) e “A 
I Idade do Ferro no Sul de Portugal – Epigrafia e Cultura” (1980) (des. 
M. V. Gomes).
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anos, sob responsabilidade do signatário, embora com 
a participação activa de Caetano de Mello Beirão e de 
Jorge Pinho Monteiro, tendo ainda, na fase final, 
contado com a colaboração de Ivone Beirão. Visitaram-
se museus e colecções particulares de Portugal e 
Espanha, de Cáceres ao Sotavento Algarvio, tendo o 
catálogo dos levantamentos então elaborado, das 
estelas encontradas em território português, integrado 
o trabalho “Une Civilisation Protohistorique du Sud du 
Portugal (1er Âge du Fer)”, da autoria de Caetano Beirão 
(1986). Todavia, muita da informação então recolhida 
em fichas descritivas individuais e fotografias, relativas 
a cada estela, ainda se encontra inédita. Temos, até ao 
presente, continuando a elaborar o mesmo tipo de 
registo para as estelas e grafitos que surgiram ao longo 
dos anos.
O carácter alfabético da escrita do Sudoeste Peninsular 
é negado por J. de Hoz (1979a) que a entende como 
silábica, seguindo os valores fonéticos do sistema 
proposto por M. Gómez Moreno, ao reconhecer que 
cada signo silábico é seguido por vogal, criando 
redundância, em nosso entender artifício desnecessário, 
caso consideremos a escrita essencialmente como 
alfabética, pois tal aspecto tem contribuído para o 
fracasso das leituras e transliterações. J. de Hoz 
comparou ainda as formas e os possíveis valores 
fonéticos das escritas do Sul com a do Sudoeste.
Em 1979, J. de Hoz também publicou texto sobre a 
influência clássica nas escritas pré-romanas 
peninsulares onde regista que “desde muito cedo os 
gregos utilizaram a escrita com fins literários, ao 
contrário do que vemos na Península Ibérica”, mas 
agora aceitando que a mais antiga escrita ibérica seria 
a do Sudoeste, com origem gráfica e fonética na escrita 
fenícia (phoinikea grammata), embora com alguma 
influência grega (Hoz, 1979, 229, 230).
Caetano Beirão e o autor do presente texto, 
comissariaram, em 1980, a exposição “A I Idade do 
Ferro no Sul de Portugal – Epigrafia e Cultura”, no então 
Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, com 
projecto de musealização da nossa autoria. Ali se 
exibiram todas as lápides conhecidas, acompanhadas 
por decalques, os grafitos e os respectivos contextos, 
sendo os materiais expostos descritos em catálogo, 
onde também se fez o historial das descobertas e traçou 

as principais conclusões decorrentes da investigação de 
tão fecundo surto civilizacional, então considerado 
entre os séculos VII e V a.C., conduzindo à criação de 
novo modelo historiográfico para a Proto-História do 
Sul de Portugal (Beirão e Gomes, 1980). Esta mostra 
foi visitada pelos participantes do “III Colóquio sobre 
Lenguas y Culturas Paleohispanicas”, que reuniu em 
Lisboa, nos inícios do mês de Novembro daquele ano. 
Ali apresentámos, com Caetano Beirão, trabalho sobre 
grafitos da Idade do Ferro do Centro e Sul de Portugal 
(Beirão e Gomes, 1985).
Ficou então feita a demonstração de que durante a I 
Idade do Ferro no Sul de Portugal se escrevia sobre 
suportes, como pedra, cerâmica e metal, alguns 
constituindo artefactos de uso quotidiano, e não apenas 
em estelas de carácter funerário.
Em 1980, no âmbito dos trabalhos da mostra acima 
mencionada, José Joaquim Mestre conduziu-nos e a 
Caetano Beirão ao sítio do Ferranhão, Corte Azinheira 
(São Sebastião de Gomes Aires, Almodôvar), onde 
tinha encontrado um fragmento de estela epigrafada e 
identificámos restos da respectiva necrópole. Na mesma 
data procedemos ao levantamento das ruínas de 
estruturas visíveis do habitat da I Idade do Ferro do 
Monte Beirão (Almodôvar), de onde provinha espeto de 
bronze e que Caetano Beirão tinha parcialmente 
escavado, ali encontrando fragmento de ânfora 
massaliota do século VI a.C.
Ainda em 1980 surgiu, no cemitério paleocristão do 
Rossio do Carmo em Mértola, fragmento de estela da I 
Idade do Ferro, reutilizada como tampa de sepultura 
durante a Idade Média, e que, inexplicavelmente, só 
muito mais tarde haveria de ser dada a conhecer (Faria, 
1994).
J. A. Correa (1981) elaborou estudo monográfico da 
inscrição Fonte Velha de Bensafrim VI, onde reconheceu 
corresponder ao registo de língua indoeuropeia e 
chamou a atenção para paralelos com letras existentes 
nos alfabetos lídio e etrusco, do século VI a.C.
Em 1983 foi publicado trabalho de J. A. Correa (1983) 
sobre as escritas e as línguas pré-romanas peninsulares, 
onde o autor chama às inscrições em apreço do 
Sudoeste ou tartéssicas e considera resultarem do uso 
de silabário, tal como seria a escrita do Sudeste (Correa, 
1983, 406, 408).
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Encontrámos dois novos pequenos fragmentos de 
estela epigrafada no local da necrópole de Benaciate 
(V), em 1984, e hoje no Museu Municipal de Arqueologia 
de Silves, ano em que dá entrada no Museu Nacional de 
Arqueologia e Etnologia um terceiro fragmento de 
estela, provindo do sítio ou fazenda das Alagoas (III), 
em Salir.
Também em 1984, Caetano Beirão e nós próprios, tivemos 
conhecimento da existência da primeira estela exumada 

perto do monte do Pardieiro (I) (São Martinho das 
Amoreiras, Odemira), descoberta quatro anos antes por 
José Pacheco, M. Zacarias e José Pereira, que haveríamos 
de publicar (Beirão e Gomes, 1988). A necrópole viria a 
ser reconhecida por Caetano Beirão e por ele escavada na 
companhia de Virgílio H. Correia, em 1990, tendo ali sido 
descoberto importante núcleo de dez sepulturas e 
identificadas mais duas estelas epigrafadas (Pardieiro II e 
III), assim como diverso espólio, capaz de atribuí-la ao 
século VII a. C. (Correia, 1990; Beirão, 1990). Mais tarde, 
Caetano Beirão (1993) publicou novo texto sobre a 
necrópole do Pardieiro, dando a conhecer a quase 
totalidade do espólio ali encontrado, reafirmando a 
cronologia anteriormente indicada e a sua convicção de 
tais monumentos corresponderam a população não 
indígena detentora de escrita alfabética, com filiação na 
canaanita ou proto-canaanita.
Outra escavação, a efectuada no povoado dos finais da I 
Idade do Ferro de Neves II (Castro Verde), conduzida, em 
1984, por Maria Garcia Pereira Maia e Manuel Maia, 
permitiu o achado de alguns fragmentos de uma nova 
estela epigrafada. O monólito foi dado a conhecer no ano 
seguinte (Maia e Correa, 1985), colocando-se então como 
hipótese, mais verosímil, que o mesmo não seria uma 
estela, não tendo tido, portanto, função funerária, mas 
constituindo, antes, placa colocada na parede do 
compartimento onde foi exumado. Esta interpretação 
sedutora, porque capaz de mostrar outra função para a 
escrita e de conferir cronologia à epígrafe, devido ao facto 
de integrar contexto arqueológico, deve ser liminarmente 
afastada, por os fragmentos de estela resultarem da sua 
reutilização como material de construção.
Na quinta El Capote (Higuera la Real, Badajoz), foi 
descoberta, em 1984, por Aurélio Salguero, estela 
epigrafada da I Idade do Ferro que reutiliza monumento 
com as mesmas funções mas da Idade do Bronze Final 
(Berrocal, 1985; 1987).
Em 1985, Daniel Afonso encontrou, na Várzea do 
Mendes (Ameixial, Loulé), fragmento de estela 
epigrafada (Vale dos Vermelhos IV), no local onde 
Caetano Beirão identificou a necrópole correspondente 
e não longe de possível povoado.
No mesmo ano Caetano Beirão teve conhecimento de 
outra lápide, recolhida perto do monte do Canafexal 
(Almodôvar), por Augusto Guerreiro, em 1978.

Figura 9. Estela da Fonte Velha VI (Bensafrim), na exposição “Epigrafia 
e Cultura” no Museu Nacional de Arqueologia (foto M.V. Gomes, 1980).
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Ainda em 1985 deparámos com fragmento de lápide, 
guardado por José Viegas Gregório, em Salir, embora 
tenha sido achado por Joaquim Dias Franco, em 1982, 
no sítio do Viameiro, na mesma freguesia louletana. Foi 
dado primeiramente a conhecer por Caetano Beirão 
(1990a, 65), com levantamento da nossa autoria.
Breve história da investigação da epigrafia pré-romana 
peninsular, onde se conclui passagem sobre a criação 
autóctone das escritas tartéssica, meridional e oriental, 
classificadas de semissilábicas, a partir de signos 
importados mas adaptados às línguas locais, foi 
publicada por D. Fletcher Valls (1985). Este arqueólogo, 
que às escritas ibéricas do Levante e Sul peninsulares 
dedicou vários estudos, criticou o vasco-iberismo, 
dadas as mutações sofridas pelas línguas ao longo dos 
tempos, mas propôs idêntica cronologia para as três 
escritas acima referidas, não considerando a evidência 
arqueológica que, já quando escreveu, demonstrou a 
maior antiguidade de escrita do Sudoeste ou tartéssica 
(Fletcher Valls, 1985, 290, 291).
As línguas e as unidades políticas do Sudoeste 
Peninsular foram tratadas em artigo da autoria de J. 
Untermann (1985). São analisadas as origens de vários 
topónimos, na sequência de outros trabalhos do mesmo 
autor que, partindo do princípio generalizado de que o 
uso da escrita se relaciona com as “culturas urbanas”, 
a sua existência na região mencionada, próxima de 
habitats de carácter rural, se deve a “expansão 
secundária” e a “fase decadente de grande cultura”, o 
que terá ocorrido “não antes de finais do século VII” 
(Untermann, 1985, 19, 20).
J. A. Correa (1985a) elaborou estudo histórico e 
grafemático, com proposta de transliteração da estela, 
contendo longo texto na escrita do Sudoeste Peninsular, 
de Alcalá del Rio, a antiga Ilipa, onde tenta identificar 
antropónimo, tendo merecido recensão crítica de L. 
Coelho (1988-89), que duvida do carácter silábico dos 
signos, entre outros aspectos.
Javier de Hoz viu publicado, em 1985, o seu trabalho 
“El origen de la escritura del SO”, apresentado ao “III 
Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispanicas” 
onde conclui, seguindo as teorias de Gómez Moreno e o 
seu “sistema hispânico básico”, que aquela, apesar do 
seu “aspecto aparentemente alfabético” e de “(…) 
certas peculiaridades (…)” fazerem pensar “(…) que a  

escrita SO não é um autêntico silabário senão um 
alfabeto (…)”, que se trata de “(…) sistema misto, em 
parte silábico, em parte alfabético (…)”. Todavia, 
defende que ela deriva do fenício, tal como a escrita 
grega e, ainda, que é mais recente que a escrita 
meridional, dado esta ser semissilábica e a do Sudoeste 
redundante, caracterizada por sequências do tipo k(a)a 
ou k(e)e, cujos grafemas são lidos do mesmo modo 
(Hoz, 1985, 423, 425, 431, 462). No mesmo volume 
antes referido publicou J. A. Correa (1985) outro 
trabalho sobre “las inscripciones tartesias”, e, depois, 
sobre o “signario tartésico” (Correa, 1985-86), 
denominação que viria mais tarde a abandonar, optando 
por “epigrafia”, “inscrições” ou “escrita do Sudoeste” 
(Correa, 1990; 1993, 523).
Em 1986, J. de Hoz (1986; 1986a) publicou dois textos 
onde tenta demonstrar a origem fenícia das escritas 
pré-romanas peninsulares e nomeadamente da do 
Sudoeste, insistindo que esta seria adaptação do 
alfabeto fenício, devido à presença de gentes exógenas 
à Península, vindas do Próximo Oriente. Compara 
grafias, por vezes através de procedimento 
“excessivamente hipotético”, conforme ele próprio 
reconhece (Hoz, 1986a, 76), embora também tenha 
de inexoravelmente aceitar paralelos na epigrafia 
grega.
No texto datado de 1986, J. de Hoz aborda diversas 
problemáticas relacionadas com a escrita do Sudoeste, 
concluindo tratar-se de conhecimento nascido no 
Oriente, adaptado do alfabeto fenício no século VIII 
a.C. e antes dos traçados cursivos, embora também 
existam contributos gregos, concluindo: “Não existe 
nenhum alfabeto fenício conhecido que possa constituir 
um modelo adequado da mais antiga escrita hispânica 
(…)” (Hoz, 1986, 79).
Maria G. Pereira Maia e Manuel Maia descobriram, em 
1986 uma nova estela da I Idade do Ferro, no monte do 
Alcoforado (São Teotónio, Odemira), na área da 
respectiva necrópole e dada a conhecer por J. A. Correa 
(1988).
Os mesmos arqueólogos identificaram o “tabuleiro de 
Espanca” (Castro Verde), em área de habitat datável, 
pelo menos, nos finais da I Idade do Ferro. Foi, em 
termos científicos, dado a conhecer por J. A. Correa 
(1989a; 1992, 86, 89, 102; 1993; 1995, 611) e, depois, 
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por J. de Hoz (1990, 238, 239; 1991, 673-675), sendo 
mais tarde também estudado por M. Lejeune (1993), 
I.-J. Adiego (1993) e J. Utermann (1997a, 57-66), 
entre outros.
Em 1987, L. Berrocal deu a conhecer a estela de Capote 
(Higuera la Real, Badajoz), aumentando o número de 
tais monumentos na Extremadura Castelhana. Esta 
estela reutiliza estela funerária da Idade do Bronze Final.
“Writing and the use of literacy” constitui capítulo de 
livro de R. J. Harrison (1988, 141-144), sobre a Proto-
História do Sul da Península Ibérica, onde não deixou 
de referir a escrita do Sudoeste, que diz desenvolvida 
segundo modelos orientais, nomeadamente fenício e 
grego.
Em artigo, A. Tovar (1987, 39) reafirmou-se a convicção 
de a chamada escrita ibérica derivar da tartéssica ou 
bástulo-turdetana, do Algarve, que segundo o mesmo 
autor, se teria formado em cerca de 700 a.C., no 
Sudoeste Peninsular, sob influência grega e fenícia. 
Alguns casos de silabismo que aquela evidenciaria 
repercutiam heranças dos silabários do Mediterrâneo 
Oriental, do II milénio a.C.
Foi apresentada síntese sobre as línguas pré-romanas 
peninsulares por J. M. Alonso Nuñez (1988) que abordou 
a escrita do Sudoeste Peninsular, admitindo serem os 
seus signos os da escrita egeia, de época minóica, 
adaptados a sistema semi-silábico, com contributos 
silábicos, tanto das escritas de Chipre e Creta como do 
alfabeto grego.

Conjunto de grafitos leteriformes, que têm como 
suporte um fragmento de ânfora fenícia e de recipientes 
com engobe vermelho, procedentes da área urbana de 
Huelva (Calle Puerto e Calle Méndez Nuñez), atribuídos 
aos séculos VII e VI a.C., foram publicados por J. 
Fernández Jurado e J. A. Correa (1988-89).
Dois fragmentos de estela epigrafada da I Idade do 
Ferro haveriam de ser por nós recolhidos, em 1988, no 
sítio das Passadeiras, junto ao rio Arade, a poente de 
São Bartolomeu de Messines (Silves), que hoje se 
encontram em exposição no Museu Municipal de 
Arqueologia de Silves.
Ali também encontrámos estela da II Idade do Bronze 
do Sudoeste ou Idade do Bronze Médio, e fragmentos 
de outras duas, assim como vestígios de sepulturas 
cistóides, construídas com lajes de arenito vermelho 
daquela região (Gomes, 1994, 86-90). Este local 
guarda, portanto, restos de necrópoles da Idade do 
Bronze e da I Idade do Ferro.
Cerca de duas dezenas de possíveis antropónimos 
foram identificados nas estelas do Sudoeste Peninsular 
por J. A. Correa (1989), tendo encontrado paralelos 
celtiberos e latinos, embora a grande maioria seja 
pouco convincente, conforme o próprio reconhece.
J. A. Correa (1990) apresentou síntese dos seus 
conhecimentos sobre a escrita e a língua do Sudoeste 
Peninsular, cuja decifração acredita dever ser feita a 
partir da escrita do Sudeste, pois derivaria daquela, 
embora coloque a questão de poderem existir os 
mesmos grafemas, mas com valores fonéticos diferente, 
para cada uma daquelas regiões. A escrita do Sudoeste 
derivaria do signário fenício e de alguns contributos 
gregos e registaria língua céltica, hipótese que a 
informação arqueológica não permite corroborar. O 
mesmo autor tenta identificar alguns antropónimos que 
lê a partir da “chave” de M. Goméz Moreno, com certas 
alterações.
Nas contribuições, dedicadas ao “tabuleiro de Espanca”, 
J. A. Correa (1989a, 288, 289; 1993, 550, 554) propôs 
o carácter de sistema misto da escrita do Sudoeste, ou 
seja “semi-silábico e com expressão das vogais (…) 
dando origem à redundância”, dado que, para o mesmo 
autor, não se trata de escrita silábica, como a fenícia, 
ou alfabética, como a grega, que traduziria língua 
céltica, ascendendo ao século VII a.C. Em trabalho 

Figura 10. Grafito leteriforme sobre parede de prato. Azougada (foto 
M. V. Gomes, 1980).
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anterior (Correa, 1985-86, 275) repertoriou quarenta e 
nove signos na escrita do Sudoeste Peninsular, notando 
tratar-se de número “surpreendente”, mesmo tendo 
em atenção as variantes, para um sistema semissilábico. 
As comparações com as escritas peninsulares do 
Sudeste e Meridional, cada uma com cerca de três 
dezenas de signos são bem significativas, conforme o 
próprio reconhece, embora continue a recusar aceitar o 
sistema alfabético na escrita do Sudoeste, que entende 
ser redundante, conduzindo-o mais tarde a classificar a 
mesma como “(…) estranho sistema gráfico (…)” 
(Correa, 1996a, 233).
Deve-se a Javier de Hoz (1989) o mais extenso ensaio 
sobre a escrita do Sudoeste Peninsular, após os 
assinados por M. Gómez Moreno (1961), U. Schmoll 
(1961) e J. Maluquer de Motes (1968). Em tal obra, 
aquele filólogo, depois de elaborar introdução de 
carácter histórico e cultural, onde sintetiza trabalhos 
seus anteriores, traça as características da 
documentação disponível, abordando, em seguida, a 
problemática referente à origem das escritas hispânicas 
e, em especial, da tartéssica, passando, por fim, a 
tratar a informação onomástica, a partir de algumas 
tentativas de leituras. Nestas considera muitos signos 
como alógrafos do mesmo grafema, no que contraria 
J. A. Correa, reconhecendo que a escrita meridional se 
encontra mais próxima da fenícia que a do Sudoeste, 
de onde defende que esta deriva, assim como a 
raridade de epígrafes sidéricas na zona tartéssica, 
constatando sérias limitações nos conhecimentos 
alcançados: “Como se vê, os dados de que dispomos 
por ora são insuficientes para fazer qualquer afirmação 
precisa sobre a gramática das lápides do Sudoeste ou 
sobre as possíveis conexões da sua língua.” (Hoz, 
1989, 538).
Javier de Hoz defendeu a mesma origem para as 
escritas denominadas Ibérica, Meridional e do Sudoeste, 
dado pensar poder reconhecer aspectos estruturais e 
de reportório comuns ou aparentados, como a 
redundância, devido tratar-se de escrita mista, de 
alfabeto e silabário, acabando por concluir que “A antiga 
escrita hispânica foi uma adaptação da escrita fenícia 
na região tartéssica da Andaluzia Ocidental” (Hoz, 
1990, 221; 1991, 670-672). Segundo tal raciocínio é 
compreensível que J. de Hoz continue a seguir o 

“sistema hispânico básico”, combinando sistema 
alfabético e silabário, com ligeiras alterações em relação 
ao proposto por M. Gómez Moreno, escrevendo: “É 
necessário partir do nosso conhecimento da escrita 
ibérica, a única relativamente bem conhecida, junto 
com a celtibérica que depende dela, para apoiando-nos 
nos dados mais seguros poder extrapolar algo sobre as 
variantes pior conhecidas.” (onde se deduz incluir a 
escrita do Sudoeste) (Hoz, 1990, 221, 222).
Segundo Javier de Hoz (1993, 4, 5) a escrita do 
Sudoeste Peninsular, teria nascido na Baixa Andaluzia, 
sendo adaptação da escrita fenícia, veiculada por 
mercadores e colonos com aquela origem, à língua 
tartéssica, embora com alguns contributos do alfabeto 
grego. Tratar-se-ia de escrita mista, isto é, em parte 
silabário e em parte alfabeto, dado julgar que apenas 
as oclusivas são acompanhadas por vogal. Tal como 
parcialmente acontecia entre Fenícios, Gregos e 
Etruscos, seria uma escrita de “mercadores 
aristocratas”, o que discorda com os contextos onde 
têm sido descobertos os seus testemunhos, ou seja, 
em necrópoles correspondendo a pequenos habitats de 
carácter rural e onde na grande maioria das casas 
escasseava, ou se encontravam completamente 
ausentes, artefactos dispendiosos e alógenos. Por outro 
lado, na região de Huelva, onde verosimilmente se 

Figura 11. Tabuleiro de Espanca (Castro Verde) (seg. I. Beirão) e 
alfabetos nele patentes (seg. M. V. Gomes).
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situaria o centro do reino de Tartessos, as necrópoles 
sidéricas da I Idade do Ferro, guardam espólios muito 
ricos, o mesmo acontecendo com os príncipes célticos 
da Europa hallstática, que Javier de Hoz cita (1993, 
9-12), aqueles também desconheciam a escrita, apesar 
dos contactos efectuados com comunidades letradas, 
como os Gregos e os Etruscos. Para esta problemática 
importa não esquecer que no centro da Gália, os druidas 
usavam, segundo Júlio César (Bellvm Gallicvm, VI, 14), 
em 53 a.C., o alfabeto grego para efectuarem registos 
e contas públicas ou privadas (Constans, 1962, 187).
Em outro trabalho J. de Hoz (1993a, 641), certamente 
num rasgo de nacionalismo, escreveu: “A história da 
Península na primeira metade do primeiro milénio leva-
nos a procurar na Andaluzia o lugar de origem da mais 
antiga escrita paleo-hispânica”. Também reconhece na 
escrita do Sudoeste Peninsular símbolos silábicos 
seguidos de silabograma vocálico, ou seja, a chamada 
redundância, dado não aceitar tratar-se de escrita 
alfabética, com vogais e consoantes.
A partir de 1986, M. Pérez Rojas, dedicou alguns 
trabalhos ao estudo da epigrafia pré-latina peninsular 
e, designadamente, à escrita do Sudoeste Peninsular, 
que denominou de tartéssica ou hispânica I. Para além 
do relançamento de aspectos metodológicos que 
julgamos pertinentes, este autor defendeu a autoctonia 
da escrita do Sudoeste Peninsular, no quadro do que 
chamou “síntese de aculturação”, ou seja o produto da 
assimilação de contributos, culturais e linguísticos, 
mediterrânicos, fenícios, gregos arcaicos ou com outra 
origem, adaptados à língua falada naquela região 
(Pérez Rojas, 1986; 1998).
Breve síntese de arqueologia tartéssica, onde se 
incluem as estelas epigrafadas do Sudoeste Peninsular, 
foi publicada por J. G. Chamorro (1987), no “American 
Journal of Archaeology”. Este arqueólogo compara a 
escrita d Sudoeste, que classifica nos séculos VII-VI 
a.C., com as minorasiáticas, nomeadamente com a 
frígia.
Artigo de L. Silgo Gauche (1989) discute possíveis 
iguais valores fonéticos de signos alfabéticos e silábicos 
nas escritas do Sudeste e do Sudoeste, durante a Idade 
do Ferro, embora reconheça tratar-se de registos de 
línguas distintas e, diríamos nós, com acentuada 
diacronia.

I.-J. Adiego (1993, 18) volta a tratar a problemática 
relacionada com o entendimento da escrita do Sudoeste, 
como sistema silábico, alfabético ou misto, com conhecidas 
consequências na correspondência fonética dos grafemas 
e com o relacionamento com as restantes escritas ibéricas 
pré-latinas. Este autor conclui: “Não tenho notícia de que 
um sistema alfabético plenamente consolidado – querendo 
dizer que se compreende o sistema de correspondência 
grafema/fonema – se tenha passado a um sistema 
silábico ou semissilábico, com o correspondente aumento 
de grafemas, perda de precisão, etc. Uma vez que se 
cruzou o Rubicão da escrita fonética, uma vez que se 
captou o mencionado princípio de correspondência, não 
parece haver lugar para voltar atrás”.
O processo evolutivo das escritas hispânicas foi 
abordado a partir do alfabeto de Espanca por I.-J. 
Adiego (1993), acreditando que aquele documento 
mostra uma adaptação de modelo fenício, embora 
contendo influência grega, usado em escrita na 
transcrição do sistema semi-silábico para o alfabético, 
daí a redundância que quase todos os investigadores da 
escrita do Sudoeste Peninsular nela reconhecem.
A partir da epígrafe de Alcoy (Alicante) e do signário de 
Espanca (Castro Verde), M. Lejeune (1993) desenvolveu 
importante reflexão sobre as escritas paleo-hispânicas. 
Não chegando a considerar o testemunho de Espanca, 
um abecedário, não deixou de aceitar que ele teve 
como modelo possível abecedário jónico da Ásia Menor 
(focense), observando discrepâncias entre o signário e 
a restante escrita do Sudoeste Peninsular que interpreta 
no quadro de variantes locais e cronológicas.
Caetano de Mello Beirão (1990a) publicou trabalho 
onde reuniu decalques de todas as epígrafes da I Idade 
do Ferro do Algarve, até então conhecidas, propondo 
que o alfabeto nelas usado seria minorasiático, talvez 
da Cilícia, derivado de antigo alfabeto proto-canaanita 
e, portanto, sem relação directa com as escritas fenícia 
e púnica, a par de breve história da investigação 
desenvolvida sobre o assunto.
O tema da heroicização na I Idade do Ferro do Sudoeste 
Peninsular, em um caso equestre (Benaciate I), foi tratado 
através do registo iconográfico das estelas de Abóbada I 
e Benaciate I, os únicos que ao discurso escrito associam 
imagens, possivelmente conceptualizadas dos defuntos 
cujas sepulturas assinalavam (Gomes, 1990, 83-85).
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Em 1991 foi escavado sector de necrópole da I Idade 
do Ferro, no sítio da Nora Velha (Ourique), tendo sido 
identificados os restos de cinco sepulturas, duas das 
quais protegidas por tumuli rectangulares de pedras e 
terra, contendo espólio diverso (Arnaud, Martins e 
Ramos, 1994).
O infelizmente já desaparecido escultor Victor Borges, 
que foi nosso amigo incondicional, ofereceu ao Museu 
Municipal de Arqueologia de Loulé, em 1992, que 
montámos em 1995, importante lápide funerária 
sidérica por ele descoberta quatro anos antes, no sítio 
das Barradas, perto da povoação de Benafim, onde 
viríamos a identificar a necrópole correspondente. 
Aquele monumento, contendo dois textos, integrados 
em quatro cartelas seria por nós publicado, com leitura 
e tradução parcial (Gomes, 1996).
O manual “Proto-História de Portugal”, da autoria de 
A.C. Ferreira da Silva e M. Varela Gomes (1992, 161-
163), insere subcapítulo que trata da escrita no Sul 
daquele território, durante a I Idade do Ferro, da autoria 
do segundo dos signatários. Para além dos aspectos de 
distribuição das epígrafes e das características técnicas, 
foi abordada a vertente funerária e ritual daquela 
escrita, indicando-se as suas possíveis origens no 
Mediterrâneo Oriental e o facto de se ter usado alfabeto 
para traduzir língua indoeuropeia.
Um “estado da arte” sobre a epigrafia pré-latina na 
Península Ibérica foi apresentado por J. de Hoz (1991a), 
embora pouco destaque seja conferido à escrita do 
Sudoeste Peninsular, constatando-se a falta de um 
corpus adequado.
O filólogo e epigrafista J. A. Correa (1992) defendeu a 
denominação de “epigrafia tartéssia” para a escrita do 
Sudoeste, elaborou nova análise formal da disposição 
dos textos, discutiu os valores fonéticos dos signos, no 
que segue anteriores trabalhos introduzindo pequenas 
alterações, reconheceu a importância do alfabeto de 
Espanca e de antropónimos em algumas estelas a que 
atribuiu origem celta.
Foi elaborada síntese sobre a história da investigação 
das escritas pré-romanas peninsulares (Sudoeste, 
Sudeste, Oriental, Líbio-Fenícia, Jónica ou Greco-
Ibérica) por D. Fletcher Valls (1992), onde se deduz 
que a escrita em alfabeto do Sudoeste “parece reflectir 
uma língua diferente da falada pelos iberos”, tendo sido 

trazida por colonos fenícios e gregos, seguindo-se as 
ideias de A. Tovar e de J. Untermann, a que se somaram 
novos signos e adaptaram-se outros aos valores 
fonéticos do território peninsular, dando origem a 
produção autóctone, aspectos que tanto M. Gómez 
Moreno, como J. de Hoz e J. A. Correa tinham tratado.
Nas actas do “Congreso Comemorativo do V Symposium 
Internacional de Prehistoria Peninsular”, que reuniu, 
em 1993 em Jerez de la Frontera, foram abordadas por 
J. de Hoz (1995) e J. A. Correa (1995) diferentes 
problemáticas envolvendo a escrita do Sudoeste.
Aquele primeiro autor referiu, entre outros temas, o 
acontecimento cultural que deu origem ao que chamou 
“colonização linguística céltica”, a partir de meados do 
século V a.C., embora “(…) dando lugar a um mapa 
linguístico descontínuo (…)”, prosseguindo na defesa 
do carácter não indoeuropeu da língua tartéssica, ou 
melhor da expressada nas inscrições do Sudoeste 
Peninsular, admitindo que esta integrava a família das 
escritas paleo-hispânicas, encontrando-se directamente 
relacionada com a tartéssica. Todavia, como a 
esmagadora maioria das epígrafes do Sudoeste não 
provém do território ocupado pelos Tartéssicos, J. de 
Hoz (1995, 592, 596) propõe tratar-se de “(…) 
testemunhos isolados dessa atracção que a área 
tartéssica exercia sobre as culturas periféricas (…)”, 
apresentando paralelos com exemplos singulares de 
outras regiões da Europa de então e não valorizando o 
verdadeiro surto civilizacional, com perfil próprio, que 
constituiu a I Idade  do Ferro do Baixo Alentejo e 
Algarve, ou do extremo Sudoeste Peninsular. Aliás, este 
mesmo tema tinha sido por ele abordado em trabalho 
anterior (Hoz, 1989, 549).
O contributo de J. A. Correa ao “Segundo Congresso de 
Jerez de la Frontera”, para o qual não foi solicitada a 
presença de qualquer investigador português, apesar 
do inevitável reconhecimento de que Tartessos incluía 
ou, pelo menos, colindava com regiões hoje portuguesas 
e então situadas na sua área de influência cultural e 
política, confinou-se à elaboração de síntese das suas 
prestações anteriores. Ali reafirma a diferente geografia 
das inscrições do Sudoeste Peninsular e do território dos 
tartéssicos, circunscrito ao Baixo Guadalquivir, onde tais 
monumentos são extremamente raros. Também 
defendeu a origem indoeuropeia da língua das estelas, 
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Figura 12. Localização aproximada dos locais de origem das estelas 
egigrafadas da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular (seg. M. V. 
Gomes). I – Alcalá del Rio (Sevilha); II – Góias (Beja); III – Vale de 
Ourique (Beja); IV – Ourique I (Beja); V – Ourique II (Beja); VI – 
Ourique III (Beja); VII – Ourique IV (Beja); VIII – Ourique V (Beja); 
IX – Guedelhas I (Beja); X – Guedelhas II (Beja); XI – Fonte Velha I 
(Faro); XII – Fonte Velha II (Faro); XIII – Fonte Velha III (Faro); XIV 
– Fonte Velha IV (Faro); XV – Fonte Velha V (Faro); XVI Cômoros da 
Portela I (Faro); XVII – Fonte Velha VI (Faro); XVIII – Puente Genil 
(Córdova); XIX – Alagoas I (Faro); XX – Cerro dos Enforcados I (Beja); 
XXI – Cerro dos Enforcados II (Beja); XXII – Vale dos Vermelhos 
I (Faro); XXIII – Alcoutim (Faro); XXIV – Tavilhão I (Faro); XXV – 
Vale dos Vermelhos II (Faro); XXVI – Vale dos Vermelhos III (Faro); 
XXVII – Corte de Père Jacques (Faro); XXVIII – Dobra (Faro); XXIX – 
Ameixial I (Faro); XXX Ameixial II (Faro); XXXI – Ameixial III (Faro); 
XXXII – Ameixial IV (Faro); XXXIII – Azinhal dos Mouros (Faro); 
XXXIV – Cômoros da Portela II (Faro); XXXV – Tavilhão II (Faro); 
XXXVI – Portela (Faro); XXXVII – Mestras (Faro); XXXVIII – Corte do 
Freixo I (Beja); XXXIX – Bastos (Beja); XL – Alagoas II (Faro); XLI – 
Mealha Nova I (Beja); XLII – Mealha Nova II (Beja); XLIII – Mealha 
Nova III (Beja); XLIV – Pêgo I (Beja); XLV – Pêgo II (Beja); XLVI 
– Pêgo III (Beja); XLVII – Penedo (Beja); XLVIII – Carapetal (Beja); 

XLIX – Azinhal (Beja); L – Nobres (Beja); LI – Cañamero (Cáceres); 
LII – Abóbada I (Beja); LIII – Abóbada II (Beja); LIV – Benaciate I 
(Faro); LV – Benaciate II (Faro); LVI – Benaciate III (Faro); LVII – 
Benaciate IV (Faro); LVIII – Fonte Santa I (Beja); LIX – Fonte Santa II 
(Beja); LX – Fonte Santa III (Beja); LXI – Almoroqui (Cáceres); LXII – 
Siruela (Badajoz); LXIII – Biscoitinhos I (Beja); LXIV – Biscoitinhos II 
(Beja); LXV – Gavião (Beja); LXVI – Monte Novo do Visconde (Beja); 
LXVII – Arzil (Beja); LXVIII – Villamanrique (Sevilha); LXIX – Cerca 
do Curralão (Beja); LXX – Fuzeta (Faro); LXXI – Corte Azinheira I 
(Beja); LXXII – Benaciate V (Faro); LXXIII – Alagoas III (Faro); LXXIV 
– Pardieiro I (Beja); LXXV – Mértola (Beja); LXXVI – Neves (Beja); 
LXXVII – Capote (Badajoz); LXXVIII – Alcoforado (Beja); LXXIX – 
Vale dos Vermelhos IV (Faro); LXXX – Canafexal (Beja); LXXXI – 
Viameiro (Faro); LXXXII – Pardieiro II (Beja); LXXXIII – Pardieiro 
III (Beja); LXXXIV – Passadeiras (Faro); LXXXV – Barradas (Faro); 
LXXXVI – Medellín (Cáceres); LXXXVII – Corte Azinheira II (Beja); 
LXXXVIII – Monte Novo do Castelinho (Beja); LXXXIX – Cabeza del 
Buey (Badajoz); XC – São Martinho (Faro); XCI – Corte do Freixo II 
(Beja); XCII – Mesa dos Castelinhos (Beja); XCIII – Vale de Águia 
(Faro); XCIV – Sabóia (Beja); XCV – Corte Pinheiro (Faro); XCVI – 
Monte Gordo (Beja); XCVII – Nora Velha (Beja); XCVIII – Carrapateira 
(Faro); XCIX – Cortelha (Faro).
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que seria de “tipo céltico”, posição muito difícil de 
sustentar, tanto sob o ponto de vista linguístico como, 
e principalmente, histórico, reconhecendo que as 
lápides epigrafadas do Sudoeste Peninsular não estão 
escritas em ibérico, apesar de encontrar os mesmos 
valores dos signos alfabetiformes naquela escrita e na 
do Sudeste. Também retoma o tema da redundância 
vocálica, fala de possíveis antropónimos e da palavra 
que leu uapsan e à qual atribuiu o provável nome de 
magistratura, acabando por reconhecer: “(…) não há 
uma interpretação linguística convincente de tudo isto. 
Até algo tão simples como a expressão de filiação não 
é um facto medianamente claro, (…)” (Correa, 1995, 
610-612).
No mesmo ano (1993) J. A. Correa (1996a, 241, 242) 
defendeu idênticos pontos de vista em outro trabalho, 
embora admita, baseado nas epígrafes de Neves I e no 
pequeno grafito de Garvão, que a escrita do Sudoeste 
Peninsular existiu desde o século VII a.C. e perviveu 
até aos inícios do século IV a.C. (Correa, 1996b). 
Conforme atrás mencionámos, aquela primeira 
inscrição, certamente funerária, encontrava-se 
reutilizada como material de construção em habitat dos 
finais da I Idade do Ferro (segunda metade do século 
VI a.C.), enquanto o grafito de Garvão, que deve ser o 
nome do proprietário da taça onde foi gravado, como os 
numismas de Salacia, integram claramente outro 
sistema gráfico, bem mais tardio que o das estelas do 
Sudoeste Peninsular, embora use alguns signos que 
aqueles monumentos mostram.
Em 1994, A. Guerra (1994; 1994a) publicou dois curtos 
textos em “História de Portugal”, com grande difusão, 
mas onde menciona apenas generalidades e sem 
verdadeiramente abordar quaisquer das ricas 
problemáticas levantadas pelas escritas pré-romanas e 
ibéricas, nomeadamente pela do Sudoeste Peninsular. 
O mesmo autor assinou trabalho onde advogou origem 
fenícia e grega para o que denomina de “espécie de 
abecedário”, referindo-se ao tabuleiro de Espanca 
(Guerra, 2000, 95).
J. de Hoz (1996) em extenso trabalho de síntese, 
apresenta hipóteses e reflexões críticas, mesmo 
autocríticas, sobre o muito que até então se escreveu 
sobre a epigrafia do Sudoeste Peninsular e da sua 
relação com outras escritas pré-romanas peninsulares. 

Insiste na origem fenícia daquela escrita e 
nomeadamente do signário de Espanca, que não 
considera um alfabeto. Aborda a questão da 
redundância, que ele próprio introduziu nas 
problemáticas relativas à escrita do Sudoeste, refutando 
o “modelo grego” ou o uso de “alfabeto fonético”, mas 
reconhecendo, de certo modo, o beco sem saída a que 
tal linha de investigação tem conduzido.
Em 1996 foi editado o trabalho de Virgílio Hipólito 
Correia intitulado “A Epigrafia da Idade do Ferro do 
Sudoeste da Península Ibérica”, correspondendo à sua 
Dissertação de Mestrado em Arqueologia, apresentada 
dois anos antes na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto. Este arqueólogo, depois de sintetizar os 
trabalhos realizados até então sobre a escrita da I 
Idade do Ferro, aborda primeiramente a sua integração 
cultural para passar à análise das lápides, tanto dos 
suportes, como das epígrafes e da língua que as 
enformou. Segue-se um corpus contendo fichas 
correspondentes às estelas conhecidas, a grande 
maioria das quais figuradas a partir das reproduções 
desenhadas, inseridas na obra de Caetano Beirão 
(1986) e por nós elaboradas.
Virgílio H. Correia segue na leitura das lápides, que não 
tenta traduzir, os sistemas de correspondência fonética 
desenvolvidos por Javier de Hoz e José A. Correa, na 
antiga linha de M. Gómez Moreno, embora com algumas 
alterações. Por exemplo, para ele o o tem valor fonético 
e, derivando directamente do ayin fenício. Também 
oferece uma tentativa de léxico, melhor diríamos de 
nexos que por vezes se repetem, e defende a importação 
da escrita do Sudoeste Peninsular do Mediterrâneo, 
sem especificar de que região, nem qual via seguiu, 
valorizando a “(…) revisão do problema histórico-
arqueológico de base, que passa por delinear a evolução 
da arquitectura funerária, que é a realidade arqueológica 
mais próxima da epigrafia.” (Correia, 1996, 10), no que 
acompanha, com grande proximidade, resultados e 
trabalhos tanto de Caetano Beirão como nossos. 
Todavia, importa, desde logo, registarmos que apesar 
do valor histórico-cultural dos rituais funerários, e não 
apenas da arquitectura que deles são reflexo, oferecem 
outros importantes contributos, à problemática em 
questão, os testemunhos legados pela vida quotidiana 
de tais populações, onde, apesar de notória raridade, 
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também aí se detecta o uso da escrita, através de 
grafitos conservados sobre artefactos de cerâmica ou 
metal.
Aquele autor chegou a escrever, segundo cremos 
conduzido mais pela intuição que pela razão: “A língua 
destes textos não é certamente, a língua falada na 
Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular, mas corresponde 
tão só a algumas frases do rito mortuário, eternizadas 
por epitáfios” (Correia, 1996, 50). De facto, sabe-se 
que a língua poética dos primeiros textos gregos não 
era a normalmente falada, muito embora num epitáfio, 
como no caso vertente, deva constar, com clareza, o 
antropónimo do defunto, em certos casos o patronímico 
e o etnónimo, que tal monumento memorializa, 
integrado em fórmula funerária compreensível.
Para V. H. Correia (1996a) a escrita do Sudoeste 
Peninsular seria criação autóctone, tartéssica, 
correspondendo a registo semissilábico, dependente 
do signário fenício, com adaptações do alfabeto grego, 
e com contributos locais. Estes decorreriam das 
diferenças dialectais de então, entre regiões que hoje 
conhecemos como Alentejo e Algarve. No mesmo 
texto consideram-se mais tardias, sem argumentos 
fiáveis, as estelas decoradas, ou seja as que juntam o 
discurso figurativo ao literário, conforme acontece nos 
monumentos de Abóbada I e de Benaciate I, propondo-
se a existência de epigrafia funerária entre os séculos 
VII e V a.C., perspectiva optimista que também não 
encontra sustentabilidade na informação empírica 
disponível.
No ano seguinte foi publicado novo texto de V. H. 
Correia (1997), sobre as necrópoles e as lápides 
epigrafadas delas provenientes, da I Idade do Ferro no 
Algarve.
Ali se continua a acreditar, sem demonstração, que a 
escrita daqueles monumentos corresponde a 
“manifestação plenamente indígena”, decorrente do 
“fenómeno ligado à evolução super-estrutural das 
comunidades”, negando a sua importância ritual e 
propondo a sua utilização num quadro de 
monumentalização funerária e estética, com origem 
oriental e que as elites do Sudoeste Peninsular 
adoptariam. Continua a seguir o sistema de transcrição 
fonética dos signos proposto por Gómez Moreno, com 
alterações de investigadores ulteriores e pugna 

novamente por suposta diferença dialectal, então 
havida, entre o Alentejo e o Algarve, aspectos por ora 
ainda não estudados.
Quanto às invenções e às adopções destas, convém 
recordar o que o arqueólogo e antropólogo A. Leroi 
Gourhan (1973, 394) escreveu: “Para a invenção, a 
mesma condição se impõe: a sociedade não inventa 
senão quando possui elementos pré-existentes 
suficientes para fundar a inovação. Uma certa identidade 
revela-se, por consequência, entre a invenção e a 
adopção”.
O linguista alemão J. Untermann viu publicado, em 
1997, mais um volume da obra a que dedicou grande 
parte de sua actividade, a “Monumenta Linguarum 
Hispanicarum. Die Tartessischen, Keltiberischen und 
Lusitanischen Inschriften”, onde fez o inventário das 
estelas e grafitos sidéricos da I Idade do Ferro, 
ilustrados com desenhos nada fiáveis e leituras 
desprovidas de traduções. Este trabalho classifica a 
língua usada nas estelas do Sudoeste Peninsular, como 
“do tipo celta ou indoeuropeu ocidental”, propõe a 
existência de sufixos onomásticos em -on e dá a 
conhecer novo fragmento de estela de Corte Azinheira 
(II) (Untermann, 1997, 165-168, 277). Todavia, 
naquele ano é editado texto do mesmo autor, onde 
além de desenvolver considerações diversas sobre as 
línguas e escritas pré-romanas peninsulares, dedica 
importante estudo ao alfabeto do tabuleiro de Espanca, 
que para ele evidencia decisivamente o contributo 
fundamental do modelo dos alfabetos gregos, com 27 
letras, cinco das quais vogais, a par de influxos 
pontuais fenícios (Untermann, 1997a).
António Monge Soares identificou testemunhos de área 
habitacional, nos arredores de Baleizão (Folha do 
Ranjão), com materiais arqueológicos da Idade do 
Bronze Final e da I Idade do Ferro, entre outros, tanto 
mais antigos como mais recentes, onde encontrou 
pequeno fragmento de laje de xisto, mostrando restos 
de textos gravados, na escrita do Sudoeste Peninsular, 
em ambas faces (Faria e Soares, 1998).
No último ano do século XX foi publicada a estela 
epigrafada de Monte Novo do Castelinho (Almodôvar), 
encontrada no Verão de 1998, tendo sido reutilizada 
como soleira de porta e depois como cobertura de 
sepultura tardo-romana (Guerra et alii, 1999).
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Francisco R. Adrados (1999, 72), na excelente síntese 
“História de la Lengua Griega”, constata que “(…) até 
povos não gregos escreviam em grego (…)”, enquanto 
outros se serviam do alfabeto grego, mais ou menos 
modificado, para grafar as suas próprias línguas. Assim 
se teriam criado, segundo o mesmo autor, “(…) 
diferentes alfabetos ou semi-alfabetos para registar o 
ibérico, o turdetano e o celtibérico, com grande 
predomínio de letras gregas  (…)”, concluindo: “Os 
Gregos, em definitivo, alfabetizaram a Hispania.”.
No final do século XX, o epigrafista F. C. Woudhuizen 
(1998-99) publicou artigo onde atribui as inscrições do 
Sudoeste Peninsular à presença celta, aspecto que a 
investigação histórica e arqueológica não pode corroborar, 
dado não terem existido celtas (Celtae) nas regiões 
ibéricas abaixo do Ebro, mas, consoante nos é transmitido 
por fontes coevas, célticos (Celtici e não Celtae), ou seja, 
povos que viviam à maneira dos Celtas e conforme já W. 
Humboldt (1934-35, 518, 524) havia entendido, na 
primeira metade do século XIX. O autor primeiramente 
mencionado, que acreditou encontrar-se perante escrita 
alfabetiforme, embora peculiar, faz algumas leituras e 
traduções dos textos existentes em lápides, 
nomeadamente nas de Abóbada I e Bensafrim VI, 
servindo-se de levantamentos gráficos antigos e 
incorrectos.
Uma nova avaliação do valor fonético dos signos usados 
na escrita do Sudoeste Peninsular foi proposta por J. 
Rodríguez Ramos (2000), que a considera de carácter 
alfabético, com vinte sete signos, conforme o tabuleiro de 
Espanca, a que despropositadamente chamou “estela”, 
contendo cinco vogais e que data, erroneamente, nos 
séculos VI-V a.C. Também denominou tais testemunhos 
de “epigrafia sudlusitano-tartéssia”, contribuindo para 
maior confusão de hipóteses, critérios e conceitos 
geográficos ou culturais, do que os até então existentes, 
sem qualquer resultado no que concerne à transcrição 
dos textos.
Não podemos terminar o presente texto sem deixar de 
referir um conjunto de trabalhos, em geral destituídos 
de aparato científico, que tiveram em vista, 
principalmente, a decifração das epígrafes do Sudoeste 
Peninsular, por vezes a par de inscrições pré-romanas 
de outras zonas da Península Ibérica ou, até, de mais 
longínquas regiões da Europa.

Depois de João Bonança (1891), de J. Cejador (1926) e 
de G. L. S. Ferreira (1926), a cujos textos antes 
aludimos, foi, talvez, o arquitecto Rogério de Azevedo 
que ao tema dedicou mais atenção, tendo tentado ler e 
decifrar aquelas inscrições a partir do grego, embora 
dando valores fonéticos muito arbitrários aos grafemas 
(Azevedo, 1958; 1962; 1963;1964; 1965-66). Seguiu-
se-lhe Leonel Ribeiro (1959; 1962; 1963; 1969), 
demonstrando como principal interesse a evolução 
formal dos grafemas e o seu possível valor numérico, 
tendo, ainda, afirmado a autoctonia ibérica do alfabeto, 
cuja invenção propõe ser anterior à presença fenícia, 
não deixando de elaborar alguns juízos críticos sobre a 
investigação anterior e sínteses sobre a história 
daquela.
No Canadá J. M. Anderson (1975) publicou pequeno 
livro onde trata as inscrições pré-latinas peninsulares e 
dá lugar de destaque às do Sudoeste Peninsular. Este 
autor reconhece naquelas um sistema semi-silábico e 
segue, com algumas variantes, as leituras de M. Gómez 
Moreno.
A exposição a “I Idade do Ferro no Sul de Portugal – 
Epigrafia e Cultura”, que organizámos, com Caetano 
Beirão, em 1980, no Museu Nacional de Arqueologia, 
parece ter despertado, para a decifração da escrita do 
Sudoeste, novos interessados, apesar mesmo de, em 
geral, se encontrarem desprovidos de formação 
académica ou até de conhecimentos básicos sobre tão 
complexo assunto. Naquela data publicaram-se alguns 
artigos em diários e revistas, contendo diversas opiniões 
e tentativas de leituras.
Em 1983 A. J. Lopes Navarro deu à estampa o seu 
primeiro livro sobre o assunto, a que se sucederia um 
outro no ano seguinte (1984) e um terceiro três anos 
depois (1987). No ano seguinte C. Pinto-Bastos (1984) 
editou pequena brochura, onde dá como lidas numerosas 
lápides do Sudoeste Peninsular, defendendo a sua “raiz 
fenícia”, embora tenha criado um “interessante” sistema 
de tradução dos textos, que em nada se pode relacionar 
com a língua ou a escrita registada naqueles monumentos, 
por aleatório e completamente artificial.
J. A. Belén García (1984) pretensamente estudou vinte 
e uma das lápides com escrita do Sudoeste, que crê de 
origem autóctone, anterior à fenícia e contemporânea 
da escrita linear A cretense.
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Em 1990 foi publicado texto de N. V. Falaschi onde a 
autora reconhece, nas inscrições do Sudoeste Peninsular, 
a língua e o alfabeto dos Pelásgios, ensaiando algumas 
leituras e traduções desastrosas a partir do albanês. Os 
resultados, tal como os alcançados pelos anteriores 
decifradores são, no mínimo bizarros. E o mesmo 
podemos dizer das leituras e traduções feitas em livro 
por D. B. Buchanan (1991), que data as inscrições do 
Sudoeste Peninsular de entre 100 e 200 A.D., ali 
encontrando a língua céltica e a latina numa “Romance 
language”.
Ainda em 1991, M. de Mendóça Frazão aborda o tema 
da decifração da escrita do Sudoeste, propondo valores 
fonéticos para as letras e concluindo na tradução das 
epígrafes, uma vez mais sem qualquer relação 
contextual, linguística ou gramatical.
Moisés Espírito Santo (1992), com discutíveis trabalhos 
na área da antropologia cultural, retomou a tradução, a 
partir da língua e do silabário fenícios, de legendas 
monetárias ibéricas, algumas das quais tidas como 
lidas há anos e seguiu o mesmo critério na tentativa de 
decifrar o texto da estela de Abóbada I.
Recentemente, J. A. García (1996), autor de numerosos 
trabalhos de ficção, alguns dos quais com fundo 
histórico, escreveu volumoso livro intitulado 
“Desciframento de la Lengua Ibérico-Tartésica”, onde 
traduz bom número de epígrafes do Sudoeste Peninsular, 
partindo dos velhos princípios de que em tempos pré-
romanos só se falava uma língua em toda a Península 
Ibérica e que esta se conservaria no vasco ou euskera. 
Afinal trata-se do “método” seguido por J. Cejador 
(1926), conduzindo, aliás, a traduções bem díspares e 
que rapidamente nos despertam a incredulidade.
Os textos citados têm tido o demérito de conferirem 
sérias suspeitas sobre os trabalhos de todos quantos se 
têm debruçado sobre o estudo da epigrafia pré-latina 
peninsular. Aliás, já em 1936 Massimo Pallottino (1975, 
189), grande investigador da cultura e da língua etruscas, 
escrevia sobre o assunto: “A rápida sucessão de 
descobertas efémeras por parte de amadores, tem 
trazido na sua esteira a desorientação natural de todos 
os interessados na língua etrusca, enfrentado no outro 
extremo pelo septicismo obstinado daqueles que, 
varrendo para um lado o bom com o mau, consideram o 
problema da língua como o recreio favorito para 

excêntricos, uma espécie de página cómica nos anais da 
linguística”.
Podemos concluir que, no final do século XX, além de 
resultados úteis no que concerne ao contexto cultural, 
cronologia e difusão da epigrafia da I Idade do Ferro do 
Sudoeste Peninsular, o estado da grande questão 
enunciada, a leitura e tradução das lápides do Sudoeste 
Peninsular, continuava por resolver, discutindo-se, 
ainda, os valores fonéticos dos signos, silabismo ou 
semissilabismo versus um verdadeiro alfabeto. Os 
investigadores que ultimamente mais labor dedicaram 
ao assunto alcançaram patamar a partir do qual os 
progressos são quase nulos e evidenciam certo 
desânimo, conforme transmitiu José A. Correa (1996, 
73) ao escrever: “(…) às vezes, em momentos de 
cepticismo, pergunto-me se em algum ponto do 
processo de decifração não nos teremos enganado 
tomando um caminho desviado que nos está afastando 
da meta.”
O mesmo estado de espírito observa-se em texto de 
síntese sobre a escrita do Sudoeste Peninsular, da 
autoria de J. Untermann (2000, 69, 75, 76) onde, 
depois de datar as epígrafes nos séculos VI a IV a.C., 
embora esquecendo os dados arqueológicos de carácter 
contextual que as situam em tempos anteriores, e de 
abordar a origem de possíveis antropónimos ali 
pretensamente reconhecidos e classificados como indo-
europeus ou paleo-celtas, escreveu: “(…) tudo isto não 
é mais que um primeiro passo num caminho árduo e 
inclusivamente não há que descartar que este caminho 
se revele equívoco, e que a língua das nossas inscrições 
volte ao isolamento total em relação ao resto da 
humanidade”.
Importa atender ao facto de a complexidade das 
problemáticas levantadas pelas inscrições do Sudoeste 
Peninsular já se encontrar reconhecida em Estrabão (ca 
64 a.C.-19 d.C.) quando, referindo-se aos Turdetanos 
diz: “Consideram-se como os mais sabedores dos 
Iberos, têm escrita e memórias escritas dos antigos 
sucessos, poemas e leis em verso, de seis mil versos, 
segundo dizem; os outros Iberos valem-se também da 
escrita mas nem num só sistema nem numa só língua” 
(III, 1, 6).
Todas as citações de textos em línguas estrangeiras 
foram traduzidas para português pelo autor.
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