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EPIGRAFIA DA I IDADE DO FERRO DO SUDOESTE PENINSULAR – 
QUEBRAR O SILÊNCIO

SOUTHWEST IBERIAN PENINSULA’S FIRST IRON AGE EPIGRAPHY – 
BREAK THE SILENT

Mário Varela GOMES
mv.gomes@fcsh.unl.pt
[Academia Nacional de Belas-Artes
Academia Portuguesa da História
FCSH - UNL]

RESUMO

O autor enumera as principais problemáticas levantadas pela epigrafia da I Idade do 
Ferro do Sudoeste Peninsular e indica proposta de metodologia a seguir no seu estudo, 
nomeadamente no que concerne à integração cultural, leitura e decifração de tais 
documentos. Também se apresenta a história da investigação sobre o mesmo tema, 
desde os seus alvores até aos finais do século XIX.

Palavras-chave: I Idade do Ferro; estelas funerárias; escrita do Sudoeste Peninsular.

ABSTRACT

This paper aims to present a discussion related to the First Iron Age Iberian Southwest 
script proposing a methodology to be used in its study, focused on its cultural framework, 
reading and comprehension of such stone documents. In addition the author traces the 
history of the investigation of this subject since its very beginning until late 19th century.

Keywords: First Iron Age; funerary stelae; Iberian Southwest script.
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“Surgiram logo patranheiros que anunciaram estupendos 
descobrimentos pseudo-cientificos devidos á decifração pronta 

e evidente dos enfeitiçados letreiros. Portugal também neste 
ponto pagou o seu tributo á chimera, …” 
(José Leite de Vasconcellos, 1901: 56).

PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS

Deve-se a Caetano de Mello Beirão não só o relançamento, em termos modernos, dos estudos sobre as 
Idades Sidéricas do Sul de Portugal, na tradição de que foram pioneiros Estácio da Veiga e António dos 
Santos Rocha, como a definição dos contornos geográficos e culturais de brilhante surto civilizacional 
orientalizante, a que corresponde a denominada I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular, responsável 
pela mais antiga escrita do Ocidente Europeu. A quantidade de epígrafes funerárias conhecidas, 
constitui fenómeno sem paralelos no mundo das escritas europeias suas contemporâneas e, portanto, 
de importância excepcional, tanto em termos intelectuais como ideológicos. Conforme escreveu Carl 
Gustav Jung (1964: 20) “L’Homme utilise le mot parlé on écrit pour transmettre à autrui ce qu’il a à 
l’esprit”.

Povoados fortificados, assentamentos rurais, necrópoles, estelas epigrafadas, grafitos sobre suportes 
variados, tesouros, peças de torêutica, conjuntos cerâmicos, armas e utensílios diversos, etc., têm 
permitido definir aquela extraordinária florescência cultural, datada entre os séculos VIII e VI a.C., em 
território correspondendo hoje ao Baixo-Alentejo e Algarve, mas que se estende, ainda, à Estremadura 
Castelhana e à Andaluzia Ocidental.

A epigrafia da I Idade do Ferro manifesta-se sobretudo em estelas funerárias, de que se contam, até 
ao presente, cerca de uma centena de exemplares, inteiros ou fragmentados, embora se conheçam, 
igualmente, grafitos sobre objectos de pedra, cerâmica ou metal, assim como uma inscrição rupestre e 
raro alfabeto, em tabuleiro de pedra, para ensinamento da escrita.

Não possuindo o génio de Édipo para desvendar um grande enigma, reconheço que as problemáticas 
relativas ao contexto, leitura e tradução das epígrafes da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular, 
desde há meio século me têm estimulado a curiosidade, quando para este assunto me aliciaram a 
leitura das Antiguidades Monumentaes do Algarve, do arqueólogo pioneiro Estácio da Veiga (1891) e 
depois Caetano de Mello Beirão, Amigo inesquecível, com o qual colaborámos longos anos na tentativa 
de melhor compreendermos tal fenómeno cultural.

No entanto, razões de ordem científica, que ainda julgamos pertinentes, aconselharam a 
circunscrevermo-nos às questões de carácter puramente arqueológico que a tal temática respeitam, e 
que ainda consideramos fundamentais, conforme adiante referiremos.

Todavia, temos, atentamente, não só estudado os contextos histórico-arqueológicos em que surgem as 
inscrições, como seguido, com especial interesse, os posicionamentos teóricos que a eles respeitam, a 
par das diversificadas tentativas de leitura e de traduções publicadas dos textos patentes nas estelas.

Não fora o termos identificado novas estelas e ao tentarmos estudá-las, arqueologicamente, não 
pudéssemos deixar de, mais uma vez, reparar nas semelhanças paleográficas com as escritas gregas 
e minorasiáticas, sugerindo-nos continuar a trilhar caminhos já por outros iniciados, não pensávamos, 
tão cedo, retomar esta investigação cujas principais problemáticas agora se apresentam.

Contribuiu ainda para tal decisão o completo fracasso das muitas tentativas de leitura e decifração 
dos textos das estelas do Sudoeste Peninsular que, conforme veremos, enfermam, à partida, tanto de 
modelos teóricos desfasados da realidade material, como de metodologias objectivas, não permitindo 
alcançar, em quaisquer delas, resultados aceitáveis. De facto, na prática constatámos que nenhuma das 
epígrafes foi traduzida a partir de metodologia científica ou, quando o foram, as leituras resultantes são, 
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pelo menos, bizarras. Desconhecem-se, pois, tanto a escrita como a língua que as estelas registam, 
avolumando o desafio.

Conforme se documenta, as estelas epigrafadas, da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular, cedo 
ganharam importante lugar na historiografia arqueológica nacional, tendo mesmo ultrapassado fronteiras 
ao despertar o interesse de investigadores de outras nacionalidades, nomeadamente espanhóis e 
alemães, mas, também, franceses, ingleses ou, até, americanos.

Delas se ocuparam sobretudo arqueólogos e epigrafistas tratando-se, pois, de um verdadeiro problema 
de “transcendência nacional”, para citar a “lapidar” classificação do meu bom e saudoso Amigo 
Engenheiro Manuel Aboim Sande Lemos, que instituiu, na Academia Portuguesa da História, prémio 
destinado a galardoar trabalhos sobre o assunto.

Mas, apesar de tantos investigadores de nomeada se terem debruçado sobre aqueles monumentos, a 
que se deve eles terem permanecido, até ao momento, indecifrados, assim se adensando uma espécie 
de mistério?

A resposta tem, em nosso entender, duas vertentes: uma arqueológica e outra epigráfico-filológica.

A primeira, diríamos que estritamente arqueológica, respeita a trabalhos considerados fundamentais a 
qualquer estudo consequente destas como de quaisquer outras inscrições, partindo-se do princípio lógico 
que uma escrita não nasce do zero. Isto é, devemos tentar previamente saber quantos monumentos 
existem, quando foram construídos, por que povo ou povos, e qual foi a sua função. Importa determinar 
ainda qual o quadro geográfico em que se inscreviam os utentes daquele conhecimento, ou seja, o 
da ethnos de quem escrevia e falava a língua do Sudoeste, assim como as suas estruturas socio- 
-económicas, quais as relações comerciais e culturais, mantidas no contexto peninsular ou à distância, 
e, por fim, qual o perfil cultural e ideológico de tal sociedade. Recordemos que apesar da assunção 
da escrita ser um fenómeno cultural e ideológico, nem sempre resultando de “exigências funcionais da 
sociedade” (Pandolfini e Prosdocimi, 1990: 124), ela denuncia factores históricos e geopolíticos. Afinal, 
tanto a língua, como a arte e a escrita são os principais meios de expressão cultural e cognitiva das 
sociedades humanas.

No mesmo quadro, mas há cerca de seis décadas, António Tovar (1961: 37), ao abordar o estudo 
da escrita do Sudoeste Peninsular, referia a importância da Arqueologia, no contexto histórico e 
metodológico, nos seguintes termos: “A questão principal, quer seja uma língua indígena ou trazida por 
colonos, é difícil decidir, só os arqueólogos podem ajudar-nos a determinar as origens e características 
desta cultura”.

Aquele juízo haveria de cair no esquecimento, tanto de arqueólogos como de epigrafistas e filólogos, 
sendo retomado por Caetano de Mello Beirão. Aliás, em Itália, Massimo Pallottino (1975) seguia o 
mesmo caminho no estudo da língua e escrita etruscas.

Também contribuiu para o desinteresse de se seguirem as linhas de investigação lançadas por 
Adolf Schulten ou Antonio Tovar, o descrédito que os modelos difusionistas e os depreciativamente 
denominados historicistas têm sofrido, no último meio século, quando aplicados à explicação das 
grandes transformações sociais e mudanças culturais ou ideológicas.

Paralelamente à investigação arqueológica tornou-se imprescindível elaborar catálogo, completo 
e fiável, das inscrições, de modo a fornecer dados técnicos pertinentes sobre a sua realização, 
possibilitando estudos de carácter arqueométrico e epigráfico, como de qualquer outro documento 
histórico se tratasse. Por isso reproduzimos todas as inscrições através de decalque directo, sobre 
plástico transparente, e portanto em tamanho natural, com luz artificial rasante, à lupa, tendo em vista 
observarmos e documentarmos os mínimos detalhes. Para mais fácil manuseamento e publicação, os 
decalques foram, depois de copiados para papel vegetal, reduzidos fotograficamente para acetato à 
escala 1/5. Como complemento executaram-se fotografias de aspectos gerais e de pormenores, assim 
como diapositivos que uma vez ampliados ajudam a aprofundar a análise, confirmando ou não os 
dados obtidos através dos restantes processos de registo.
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Aquele trabalho, onde participaram Caetano de Mello Beirão, Jorge Pinho Monteiro, Ivone Beirão e 
Rosa Varela Gomes, permitiu detectar momentos de gravação das cartelas e dos textos, a construção 
das letras, hesitações, emendas, sobreposições, até erros e outra informação julgada pertinente. Os 
nossos levantamentos têm vindo a ser publicados por numerosos investigadores e aceites  como 
correctos pelos mais exigentes.

A segunda frente de estudo deve recorrer à informação proporcionada por vasto leque de disciplinas 
autónomas – a Epigrafia e a Paleografia, no caso vertente pré-latinas, a Filologia Clássica e Pré- 
-Clássica, a Linguística, a Dialectologia, a Fonologia, a Glotologia, a Alfabetologia, a Lexicografia, a 
Arqueografia ou a Semiologia, entre as mais importantes.

É, pois, devido ao facto de não terem estado reunidas as condições indicadas que ainda pouco se sabe 
sobre a escrita do Sudoeste Peninsular, apesar de decorridos mais de dois séculos sobre os achados 
dos seus primeiros testemunhos. Contudo, não esqueçamos que os pioneiros, alguns com grande 
mérito, dispunham de universo de estudo reduzido; pouco mais de uma dezena de lápides até à primeira 
metade do passado século, muitas delas fragmentadas, mas também de limitada bibliografia sobre 
escritas contemporâneas de outros pontos do Mediterrâneo, nomeadamente sobre as que usaram os 
chamados alfabetos minorasiáticos. Só a partir do último quartel do século XX se aprofundou o estudo 
daquelas escritas e das línguas correspondentes, ligadas ao mundo indo-europeu (Benveniste, 1975: 4).

Por outro lado, o contexto arqueológico e cultural de tais monumentos era quase desconhecido, 
problema que ainda hoje se reflecte quando se tentam utilizar como fontes, para a leitura e tradução 
destas inscrições, a epigrafia e valores fonéticos fenícios, ou aproximando-a de escritas peninsulares 
bem mais tardias, conforme se tem verificado com a grande maioria dos actuais investigadores que a 
este tema dedicam o seu labor, designadamente os filólogos espanhóis Javier de Hoz e José António 
Correa ou o linguista alemão J. Untermann, recentemente falecido.

Importa, ainda, reconhecer o isolamento linguístico da escrita do Sudoeste Peninsular, confinado a 
pouco mais de uma centena de documentos, 90% dos quais epígrafes funerárias, pouco extensas 
e incompletas, sendo os restantes constituídos por curtos grafitos. Por outro lado, são por ora 
desconhecidos textos de carácter literário, que constituem a parte mais dinâmica das línguas, e quase 
inexistentes as referências escritas sobre a escrita e a língua que ela traduzia. Também pouco se 
conhece das línguas e dialectos pré-romanos da Península Ibérica e, nomeadamente, do seu mosaico 
populacional e linguístico pré-céltico.

Contrariamente ao panorama peninsular, nos inícios do I milénio a.C., já a Grécia era dotada de “unidade 
linguística”, dispondo de um fundo comum de noções lexicais e gramaticais, apesar das diferenças de 
carácter dialectal (Pallottino, 1975: 53).

Além das línguas e das escritas trazidas pelas colonizações mais conhecidas, como o fenício ou o grego, 
e da escrita do Sudoeste, cujos testemunhos conforme antes referimos se concentram sobretudo no 
Baixo Alentejo e Algarve, encontram-se bem definidas mais cinco escritas pré-romanas peninsulares. 
A ibérica usava-se do Sul da França ao Levante Peninsular, a do Sudeste, localiza-se na Andaluzia 
Oriental, a celtibérica, era melhor representada  no Nordeste e no Vale do Ebro, ou seja nas províncias 
espanholas de Aragão e Navarra, a líbio-fenícia, conhecida no Sul da Península (zona gaditana) e a 
jónica ou greco-ibérica, usada nas zonas de Alicante e Múrcia ou em outros pontos da Costa Levantina, 
onde existiram antigos emporia gregos, embora atribuída aos séculos V-IV a.C. (Hoz, 1991: 669, 670; 
1985-86; Fletcher, 1992: 301; Cólera, 1998).

A informação toponímica pré-romana permitiu a F. Villar (2000: 423) inventariar seis “estratos 
(étnico-) linguísticos” para a região meridional da Península Ibérica. Assim, o mais antigo seria um 
estrato indo-europeu meridional-ibero-pirenaico, ao qual se terá sucedido dois estratos possivelmente 
contemporâneos: um tartéssio, com manifestações em ipo e sis e outro correspondendo à “língua das 
inscrições sul-ocidentais”, que o mesmo autor reconhece ignorar a filiação, embora nela detecte “material 
onomástico indoeuropeu de tipo meridional” e “talvez também outro tipo de material indoeuropeu”. Por 
fim, existiram “a língua, ou línguas de Tuci, Igi” e com a terminação t, o celta e o ibero.
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Desde o século XVIII que o silabário fenício tem sido considerado a principal chave para a decifração 
das escritas pré-latinas ibéricas, sobretudo para as legendas monetárias. Contudo, a partir de meados 
do século XX, o modelo de correspondência entre grafemas e valores fonéticos, genericamente seguido 
nos estudos mais recentes da escrita do Sudoeste, é o denominado “sistema hispânico básico”. Foi 
seu autor Manuel Gómez-Moreno (1949; 1949a; 1949b; 1949c; 1961), e que, apesar da ausência de 
resultados credíveis, tem, mesmo assim, persistido. Por isso ele é um dos principais responsáveis pela 
fossilização da investigação actual sobre a língua e a escrita utilizadas no Sudoeste Peninsular durante 
a I Idade do Ferro, conduzindo a caminho sem saída, isto é, incapaz de alcançar a decifração da língua 
e as almejadas traduções das epígrafes.

Ajudaria na tarefa mencionada uma “pedra de Rosetta”, de que falou Leite de Vasconcellos. Não sendo 
impossível de se vir a encontrar, tal documento bilíngue conteria texto na escrita do Sudoeste e em 
fenício ou grego, nunca em latim, pois entre o fim do uso da escrita patente nas lápides epigrafadas da I 
Idade do Ferro e a chegada dos Romanos ao Sudoeste Peninsular, claramente alfabetizados, medeiam 
cerca de quatro séculos.

Acreditamos que a cultura, a língua e a escrita, das estelas ditas do Sudoeste Peninsular não nasceram 
ex-nihilo, pelo que só conhecendo bem qual o tecido histórico do povo que dedicava aos seus mortos 
monumentos contendo a, muito cedo reconhecida, mais antiga escrita do Ocidente Europeu e estudando 
o importante surto civilizacional por ele vivido, desde as suas origens, ao ulterior desenvolvimento e até 
ao seu ocaso, podemos traçar a génese daquele registo, ainda tão enigmático, como a língua que lhe 
correspondia.

O método, de leitura e decifração, de tais testemunhos literários deve assentar no princípio simples, 
generalizado para escritas de outras regiões e até já enunciado para a escrita do Sudoeste Peninsular 
por Javier de Hoz (1990: 225), que aceita a hipótese de à identidade de grafemas dever corresponder 
sistemas fonológicos semelhantes e línguas afins, mas a que devemos acrescentar, sobretudo quando 
no seio de contextos culturais próximos. Assim, é, desde logo, fundamental descobrir as regras da 
escrita, determinando a sua direcção, reconhecer os seus signos, catalogá-los, identificar as suas 
ocorrências e recorrências, as suas relações e concluir se nos encontramos perante uma escrita 
fonética, silábica ou alfabética, não esquecendo certas particularidades como a redundância.

Se nunca houve sérias dúvidas que os textos da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular constituíssem 
uma escrita, já o tipo de escrita tem motivado diversas interpretações, sendo este aspecto essencial à 
decifração da língua que expressa.

Para aquela avaliação a contagem dos signos desempenha papel importante, como também as suas 
associações, surgindo, na escrita do Sudoeste Peninsular, as do tipo CVCV ou VCV, em que as vogais 
se associam às consoantes, podendo aquelas abrir ou fechar palavras.

A comparação formal dos signos, de cada um e em conjunto, permite a análise estrutural, isolando-se 
grupos de signos, correspondendo a prefixos, sufixos, radicais ou até a palavras, que devem encontrar 
paralelos em línguas conhecidas, com os mesmos valores fonéticos, e em escritas com signos idênticos. 
A frequência dos signos caracteriza a língua escrita, permitindo decifração com base etimológica. 
Trata-se, afinal, da aplicação do método bilinguista ou combinatório, usado com êxito na decifração 
do etrusco (Pallottino, 1975: 195). Não esqueçamos que, conforme definiu P. Swiggers (1991: 130), o 
princípio essencial de qualquer escrita, como código, é o do valor correlativo das suas unidades, ou 
signos, ou seja entre estrutura gráfica e estrutura sonora; o alfabeto pode ser o mesmo mas a língua 
outra. Esta, como é sabido, integra o mais complexo sistema simbólico criado pelo Homem.

Por fim, convém recordarmos as palavras de Maurice Pope (1999: 191), exactamente na conclusão 
da sua obra “The Story of Decipherment, From Egyptian, Hieroglyphs to Maya Script”: “(…) apesar das 
decifrações individuais, sendo difíceis, dramáticas, e demonstráveis, merecendo a sua reputação como 
o cume da realização da aprendizagem literária, nenhuma delas foi a realização de génio inexplicável. 
Quaiquer que tenham sido a ideias que conduziram àquelas, foram ideias estruturais e chegaram 
lentamente, ou ideias suplementares e chegaram em sucessão rápida, elas chegaram, como tudo 
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neste livro mostra, uma atrás da outra. A gestalt repentina, o relâmpago de claridade do conhecimento 
profundo que ilumina toda a paisagem, não aconteceu. Houve surpresas, mas não houve mágica. Para 
aqueles que preferem o mundo racional ao romântico, esta é uma conclusão reconfortante”.

DA AURORA DA INVESTIGAÇÃO AO SÉCULO XIX

Nos finais do século XVI (1597) o sábio Frei Bernardo de Brito (1973: 116, 117) refere as “letras dos 
Túrdulos”, ilustrando-as com a reprodução de epígrafe obtida na livraria de Pico della Mirandola e que 
pertencia ao erudito bispo do Algarve, D. Jerónimo Osório. Aquelas foram comparadas com a escrita 
etrusca de inscrição publicada na “Philologia” (Lib. 33) de Raffaele Volterrano (ou Maffei) (1455-1522), 
e ambas tidas como derivadas do hebraico. Não afastamos, pois, a hipótese de que estelas ou outros 
suportes com escrita do Sudoeste tivessem sido conhecidos na centúria de quinhentos.

O viajante britânico John Durant de Breval (1680-1738) publicou, em 1726, as memórias da sua estada 
em diversos países europeus, entre 1708 e 1716, incluindo Portugal, tendo permanecido em Beja, 
durante dois ou três meses. Diz o mesmo que ali observou “(…) abundância de antiguidades Romanas, 
além de não poucas Hebraicas e Arábicas” (Canto, 2004: 284). Julgamos pertinente colocar-se a 
hipótese de as ditas antiguidades hebraicas corresponderem a estelas da I Idade do Ferro do Sudoeste 
Peninsular, dado que mais tarde, mas ainda na mesma centúria, assim haveriam de ser classificadas.

Todavia, o registo da descoberta clara da primeira estela epigrafada da I Idade do Ferro do Sudoeste 
Peninsular encontra-se no diário do ilustre arcediago da catedral de Valência e bibliotecário-mor da 
Real Biblioteca de Madrid, Francisco Pérez Bayer (1711-1794), de 1782. Ali se relata o achado, em 
6 de Maio de 1763, da estela de Alcalá del Rio, povoação situada a norte de Sevilha, no local onde 
se erguia a cidade pré-romana de Ilipa. O mesmo autor procedeu à descrição e também ao desenho 
daquele monumento epigráfico, conservando-se cópia, acompanhada do texto correspondente, na Real 
Academia de História de Madrid, onde a fotografámos, ainda nos anos setenta da passada centúria.

Guarda-se na Biblioteca Colombina de Sevilha carta (ms 333) de Marcos Merchante y Zuñiga, 
endereçada a Francisco Lasso de la Vega, relatando o aparecimento da estela antes referida e onde se 
transcreve, com incorrecções, o texto nela patente.

Na mesma década do século XVIII, senão antes, D. Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas (1724-1814), 
ilustre prelado, teólogo, filósofo e filólogo, que foi provincial da Ordem Terceira de São Francisco (1768), 
bispo de Beja (1770) e arcebispo de Évora (1802), visitou e escavou algumas estações arqueológicas, 
sendo mesmo considerado, por muitos, o primeiro arqueólogo português. Entre outros trabalhos publicou 
a obra “Cuidados Literários do Prelado de Beja em Graça do seu Bispado” (1791), que contém diversas 
informações de carácter histórico-arqueológico e onde, especificamente, se menciona a descoberta 
de estelas epigrafadas proto-históricas, de espetos de bronze daquele mesmo período, assim como a 
existência de necrópoles. Cenáculo referindo a zona onde se ergue o Castelo da Cola escreveu  “(…) 
nestes sítios havemos achado lapides sepulcraes de caracteres Fenicios ou Turdetanos, e com elas 
estoques longos sem gume, (...)”, ao que parece durante a exploração de uma necrópole sidérica que, 
devido ao importante espólio exumado, classificou como “sepulturas de Generaes e pessoas maiores” 
(Cenáculo, 1791: 385).

O mesmo esclarecido prelado deixou interessante manuscrito intitulado “Sesinando Mártir e Beja sua 
Pátria”, que guarda a Biblioteca Pública de Évora, onde descreveu numerosas peças da sua colecção 
arqueológica, entre as quais espetos de bronze e estelas epigrafadas sidéricas. Este texto foi publicado 
na revista “Arquivo de Beja”, entre 1946 e 1949, graças a Manuel Joaquim Delgado e a Abel Viana, ali 
se encontrando referência às origens de dois daqueles monumentos, um ainda não convenientemente 
valorizado: “F. nº4… He composta de caracteres Celtico-Fenícios. Foi achada na Herdade chamada 
Gontinha distante da Villa de Almodovar para a parte do Sul pelo Reitor da Igreja de S. Theotonio Joze 
Guerreiro Aires de Contreiras que pela sua diligencia he descuberto no Campo de Ourique outras 
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Lapidas desta natureza, e de interpretação mui difficultosa… Por outras Pessôas tenho adquirido 
outras, e de huma dellas não posso deixar de fazer memoria por se achar inteira com a Insignia de 
Lança, ou ferro della para cravar na  hasta de madeira: he aberta em pedra Siulla, e por aperfeiçoar, 
o que mostra ser esculpida em tempos antiquissimos antes do uso de serem polidas as Lapides: foi 
achada no Monte das Goes na Freguesia de S. Miguel do Pinheiro no termo de Mértola e vai descripta 
na Fig.N.5.” (Delgado, 1949: 237).

Cenáculo mandou, muito provavelmente a Félix Caetano da Silva, reproduzir a lápis e, por vezes, a 
aguarela, peças da sua colecção arqueológica, com a qual organizou o Museu Sesinando Cenaculano 
Pacense, instalado na igreja de São Sisenando, em Beja, em homenagem àquele mártir do século IX.

Entre tais registos, que ascendem a cento e doze exemplares, reunidos com folhas de texto e outros 
documentos num álbum, cuja encadernação não é da época e se conserva, na Biblioteca Pública 
de Évora, com o título “Lápides do Museu Sesinando Cenaculano Pacense”, encontram-se as 
representações de sete estelas epigrafadas da I Idade do Ferro, cinco das quais procedentes da 
freguesia de Ourique.

Das epígrafes pré-romanas reunidas por Cenáculo apenas subsiste uma delas, no Museu Regional 
Rainha D. Leonor de Beja, conhecida como estela de Ourique II, sendo as restantes dadas como 
desaparecidas desde o século passado.

Leite de Vasconcellos (1898) deu sumariamente a conhecer, e atribuiu ao punho de Frei José de 
São Lourenço do Valle, um manuscrito que então se guardava na livraria do Visconde da Esperança, 
na quinta da Manisola, nos arredores de Évora, e que hoje julgo na Biblioteca Pública de Évora, ali 
incorporado como o restante acervo daquele  bibliófilo, intitulado “Oração do Museu, dita em 15 de 
Março de 1791 perante D. Frei Manoel do Cenáculo, na inauguração do Museu Cenáculo Pacense, 
fundação do grande homem”.

Frei José de São Lourenço do Valle foi “amigo dedicado e collaborador de Cenáculo”, conforme escreveu 
Leite de Vasconcellos, tendo tentado traduzir as lápides da Idade do Ferro, na colecção daquele bispo, 
a partir do hebraico, chegando mesmo a afirmar, no discurso acima referido: “aqui descobro a lingoa 
santa em diversos caracteres”.

O museu fundado por Cenáculo em Beja foi, em 1802, parcialmente transladado para Évora, quando 
aquele prelado foi elevado a arcebispo da diocese alto-alentejana, ali fundando, em 1805, a Biblioteca 
Pública. Ficaram em Beja, por “(…) difficuldades de transporte, quase todas as pedras que estavam 
na egreja de S. Sisenando (…),” “(…) mais de cem lapides, cippos, fragmentos de estátuas, etc. (…),”  
regista Augusto Filipe Simões (1868: 78; 1869: 3; Viana, 1952: 7). No entanto, outras peças terão sido 
enviadas para a Academia das Ciências, em Lisboa.

Conta António Francisco Barata (1903: 10), no “Catálogo do Museu Archeologico da Cidade de Évora”, 
que Cenáculo trouxe consigo de Beja, apenas “lápides de pequeno porte” e que só muito mais tarde, em 
1868 e devido ao empenho de Augusto Filipe Simões, foram levadas algumas das restantes de Beja, 
“(…) para que se não extraviassem como succedera a muitas (…)”. Todavia, aquele mesmo investigador 
não menciona qualquer lápide da I Idade do Ferro, na obra acima citada, nem, tão pouco, é registada 
alguma delas no “Relatorio acêrca da renovação do Museu Cenaculo”, de Augusto Filipe Simões 
(1869), elaborado mais de trinta anos antes e dirigido ao Visconde da Esperança, então presidente da 
Câmara Municipal de Évora. De facto, Augusto Filipe Simões (1868), em artigo publicado no “Archivo 
Pittoresco” relata que por volta de 1842, ou seja vinte e oito anos após a morte de Cenáculo, a igreja 
de São Sisenando foi utilizada como escola, tendo as lápides ali existentes e que ascendiam a mais 
de cento e vinte, dado que para Évora apenas seguiram cerca de uma dúzia, sido guardadas na igreja, 
inacabada, dos jesuítas. Dali foram sendo roubadas, designadamente as de menores dimensões, e 
reutilizadas em obras de construção civil. À data em que escrevia Augusto Filipe Simões somente se 
conservavam pouco mais de dez lápides em Beja, da centena que ali ficou (Simões, 1868: 78).

José Leite de Vasconcellos refere, em 1895, o Museu Archeologico de Beja, instituído em 1890 e 
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inaugurado nos paços da Câmara dois anos depois, testemunhando, explicitamente, que aquele “(...) 
dos Tempos protohistoricos possue como joias de inestimavel valor umas lapides com inscrições em 
caracteres ibericos, que melhor talvez podemos chamar ‘turdetanicos’, lapides de que falla o arcebispo 
Cenaculo, e que se julgavam perdidas (…)” (Vasconcellos, 1895: 19). Todavia, aquele mesmo 
investigador haveria de reconhecer, mais tarde, a triste realidade escrevendo: “Infelizmente, parece 
que os preciosos monumentos descobertos por Cenáculo se perderam” (Vasconcellos, 1913: 7).

Fica assim esclarecido que as inscrições sidéricas recolhidas por Cenáculo à excepção de uma (Ourique 
II), continuaram desaparecidas nos finais do século XIX, nunca tendo ido para Évora, conjuntamente 
com o restante espólio daquele prelado.

Ainda segundo Leite de Vasconcellos (1896: 162) as lápides que ficaram em Beja, do Museu Cenaculano 
Pacense, foram removidas para o “(…) depósito das obras publicas(…)” na sé, daí tendo passado para 
o museu municipal acima referido. Conforme se veio mais tarde a confirmar somente uma das estelas 
da Idade do Ferro, de grandes dimensões, fez parte daquele museu, por oferta do nono bispo de Beja, 
D. António Xavier de Sousa Monteiro. Aquele monumento conserva-se, como antes referimos, no actual 
Museu Regional Rainha D. Leonor de Beja, instalado desde 1928 no convento de Nossa Senhora da 
Conceição na mesma cidade (Viana, s/d: 8, 10, fig. 6; 1952: 7; Beirão, 1986: 103, 104).

Francisco Pérez Bayer que deu a conhecer a lápide de Alcalá del Rio, e decifrou as legendas monetárias 
das oficinas de Bilbilis e Saetabis, estranhamente não alude, no diário da viagem que efectuou pelo 
Sul de Portugal, em 1782, onde reproduz epígrafes latinas do acervo Cenáculo de Beja e com quem 
então privou, a qualquer estela pré-romana (Vasconcellos, 1920). Também Frei Vicente Salgado que 
foi “(…) Professor de Latinidade na antiga, e arruinada Cidade de Sylves, (…)”, conforme ele próprio 
se intitulou (1786), não fez qualquer alusão a lápides pré-romanas do acervo de Cenáculo na sua obra 
“Memorias Ecclesiasticas do Reino do Algarve”, escrita em 1783 e dedicada ao então ainda bispo de 
Beja. Recordemos que, apenas, a partir de Agosto de 1787, data da carta endereçada a Cenáculo 
por José Guerreiro Aires de Contreiras, reitor da igreja de São Teotónio (Odemira), aquele bispo 
diligencia no sentido de obter informações sobre a existência de estelas epigrafadas da Idade do Ferro, 
sendo muito provável que no momento da visita de Bayer ainda não possuísse qualquer daqueles 
monumentos. Aliás, a primeira menção conhecida à colecção de inscrições sidéricas de Cenáculo seria 
feita em 1791, no discurso inaugural do Museu por ele fundado. Será que Bayer falou a Cenáculo da 
lápide de Alcalá del Rio, incutindo naquele o interesse pela procura e estudo das inscrições pré-latinas? 
Esta pergunta, perante os dados actualmente disponíveis, não pode obter resposta.

Julgamos interessante registar que James Murphy (1795) visitou o “Museu do Bispo de Beja”, aquando 
da viagem que fez a Portugal em 1789 e 1790, mencionando e reproduzindo apenas algumas das 
lápides romanas que ali encontrou. Não nos parece que o curioso arquitecto inglês esquecesse de 
referir, caso as visse, as tão intrigantes como sugestivas inscrições da Idade do Ferro. Onde estariam 
então guardadas?

Para além das epígrafes reproduzidas no álbum “Lápides do Museu Sesinando Cenaculano Pacense” 
e de desenhos avulsos com o mesmo tema, encontram-se no espólio epistolar deixado pelo arcebispo 
de Évora, que também guarda a Biblioteca Pública daquela cidade, duas cartas acompanhadas por 
desenhos de estelas. Uma, a que aludimos, foi-lhe enviada por J. G. Aires de Contreiras, sendo datada 
de 5 de Agosto de 1787 e acompanhada por desenho da estela de Vale de Ourique. Duas outras serão 
da autoria de Beneficiado Chaves e referem as estelas de Ourique V e Guedelhas I.

Em 1861 Emílio Hübner (1834-1901), professor de Filologia Clássica da Universidade de Berlim, visitou 
Portugal, a expensas da Academia Real das Ciências daquela cidade, tendo em vista estudar epígrafes 
romanas. No seu extenso relatório, publicado em português na ano de 1871, menciona as lápides pré- 
-romanas descobertas por Cenáculo, no Baixo Alentejo, deixando registada a sua opinião do seguinte 
modo: “Mais importante do que todos os monumentos romanos que se conhecem d´estes logares, são 
umas seis a nove lapides de Ourique (de que Cenaculo conservou copias) com inscripções escriptas 
em caracteres analogos aos outros alphabetos ibericos ainda não decifrados”. E, mais adiante, informa: 
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“Na bibliotheca de Evora ha desenhos, que parecem exactos, d´aquellas inscripções de Ourique, as 
quaes tem permanecido sem serem estudadas. Dos originaes que Cenaculo fizera levar para Beja já 
não resta vestigio algum” (Hübner, 1871: 35, 36).

Foi, ainda, Hübner (1871: 38) quem, pela primeira vez, atribuiu a Félix Caetano da Silva, embora com 
reservas, a autoria dos desenhos do álbum do Museu Sisenando Cenaculano Pacense, que Virgílio H. 
Correia (1996: 7) julgou, com alguma pertinência, ser complemento da obra de Cenáculo “Cuidados 
Literários do Prelado de Beja em Graça do seu Bispado” (1791).

Mais tarde, aquele célebre arqueólogo e epigrafista alemão publicou nos “Monumenta Linguae Ibericae” 
(1893), as estelas portuguesas da I Idade do Ferro até então conhecidas, ou seja, incluindo as cinco 
descobertas na necrópole da Fonte Velha de Bensafrim (Lagos). Ali se reproduziram os textos tentando-
se a sua leitura e tradução, a partir de valores fonéticos usados por uma possível unidade linguística 
existente durante os tempos pré-romanos na Península Ibérica, seguindo as ideias que sobre o assunto 
tinham sido divulgadas por Friedrich Wilhelm von Humboldt e a informação proporcionada pelas leituras 
de legendas de moedas ibéricas, realizadas por diferentes numismatas. Para Emil Hübner o alfabeto 
então utilizado seria derivado do fenício.

Friedrich Wilhelm von Humboldt (1767-1835), conhecido filólogo, filósofo e diplomata alemão, primeiro 
reitor da Universidade de Berlim e estudioso da língua vasca, foi autor, entre diversas obras, de 
“Investigación sobre los Primeros Pobladores de Hispania” (1818), editada em Berlim três anos depois, 
onde formula a teoria do vasco-iberismo (Humboldt, 1990), expressão devida a Julio Caro Baroja, 
e “Sobre la Diferencia de Estructura de las Lenguas Humanas y su Influencia sobre el Desarrollo 
Intelectual de la Humanidad” (1820), obra considerada por muitos como antecessora da linguística 
estrutural (Humboldt, 1991).

Segundo Friedrich W. von Humboldt (1998: 13, 229), “Oculto entre montanhas habita as duas vertentes 
dos Pirinéus ocidentais um povo, que conservou por uma larga série de séculos a sua língua primitiva 
(…)” e “Nas longínquas Costa de Espanha, França e Itália, conservam-se, de geração em geração, 
nomes de montes, rios e cidades, que têm evidente origem vasca.”

Assim, naquele “santuário”, inexpugnável às influências exógenas e afastado das grandes correntes 
culturais, mantinha-se um povo, descendente dos antigos Iberos, e uma língua matriz ou língua primeira 
– o vasco ou vascuense –, que teria sido comum a toda ou a quase toda a Península Ibérica. Ainda 
no dizer de Humboldt (1990: 159), “(…) ninguém pode resistir à convicção de que não há qualquer 
região extensa da Península em que lugares ou comarcas não receberam os seus nomes de tribos que 
falavam uma língua semelhante ao vasco actual no sistema fonético, radicais de palavras, terminações 
e modo de composição”.

O mito da língua universal, perdida na bíblica confusão de Babel (Gen., II, 1-9), mas herdado de poema 
sumério que atribuía a Enki a criação de todas as línguas a partir de uma língua original, encontra-se 
também em passagem de “A Cidade de Deus” (XVI: 3) de Santo Agostinho, tendo sido retomado por 
diferentes autores, nomeadamente a partir da Renascença.

As ideias de Friedrich Wilhelm von Humboldt, sobre a origem étnica e língua dos Vascos, foram postas 
em causa por, entre outros, Miguel de Unamuno (1997). Este, na sua tese doutoral, de 1884, reconhece 
a carência de bases científicas nos trabalhos do investigador alemão, que só estudos aprofundados de 
carácter histórico-arqueológico e linguístico poderiam vir a sancionar.

Leite de Vasconcellos (1901: 57) criticou aquela mesma hipótese, argumentando que Estrabão (Geog. 
III.I: 6) ao referir os Turdetanos é explícito ao registar o facto de outros povos ibéricos escreverem 
e falarem nas suas línguas. Esta informação pode ter sido veiculada por Posidónio, que visitou a 
Península Ibérica no século II a. C. e detinha, por isso, informação directa sobre tal assunto. Aliás, a 
pluralidade linguística e cultural da Península Ibérica em vésperas da romanização é, de igual modo, 
testemunhada por outros autores clássicos, nomeadamente, Pompónio Mela e Plínio o Antigo.

António Delgado (1871: CX, CXXXII), distinto numismata,  reconheceu diferentes alfabetos monetários 
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na Península Ibérica, embora julgasse todos procedentes do fenício. Publicou um desenho pouco 
correcto da estela de  Alcalá del Rio, utilizado por Estácio da Veiga, e aludiu às “inscrições de Beja”.

Também Gabriel Pereira (1879: 9) referiu as “lapides sepulcraes de caracteres phenicios”, da colecção 
Cenáculo sem, contudo, sobre elas tecer quaisquer considerações, enquanto Francisco Adolfo Coelho 
(1886: 172) criticou a pretensa unidade linguística, com origem no vasco, defendida por Friedrich 
Wilhelm von Humboldt e os seus seguidores.

OS PIONEIROS – NOS FINAIS DO SÉCULO XIX

Sebastião Philippes Martins Estácio da Veiga (1828-1891), poeta, escritor, botânico e notável 
arqueólogo, a quem o nosso país ainda não prestou a homenagem merecida, investigou, em 1878, a 
necrópole da Fonte Velha de Bensafrim, no concelho de Lagos, onde o P.e Manuel José de Barros, que 
foi prior daquela freguesia, tinha recolhido duas estelas epigrafadas (Fonte Velha I e II) e ele próprio 
encontrou uma outra (Fonte Velha V), durante as escavações a que ali procedeu (Veiga, 1891: 71).

No capítulo VII, dedicado à “Epigraphia luso-iberica dos Tempos prehistoricos”, do volume IV da sua 
extensa e incontornável monografia intitulada “Antiguidades Monumentaes do Algarve”, Estácio da Veiga, 
depois de discorrer sobre a origem da escrita e do alfabeto, descreve e interpreta, arqueologicamente, 
as epígrafes sidéricas, atribuindo-as, correctamente, à I Idade do Ferro. Algumas páginas antes o 
mesmo autor tinha deixado  expressa, com notável precisão, a definição estratigráfica daquela jazida, 
ali reconhecendo uma camada mais recente, até 0,65m de profundidade, embalando necrópole de 
incineração romana, com numismas de Tibério ou Cláudio, a que se sucedia o estrato correspondente 
ao cemitério sidérico, contendo sepulturas, em cista, e que se sobrepunha ao substrato de arenito 
vermelho (Veiga, 1891: 250).

Os trabalhos de Estácio da Veiga levaram-no a São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, 
para, nos Cômoros da Portela, “(…) onde foram arrazadas muitas sepulturas (…)”, recolher dois 
fragmentos de lápide epigrafada e contas de pasta vítrea, assim como reconhecer a necrópole de onde 
provinham aqueles testemunhos (Veiga, 1891: 258, 259, 285, 286).

O mesmo arqueólogo escreveu que entre aquela povoação e Silves descobriu uma nova inscrição, 
gravada em um dos altos menires, de arenito vermelho, da Cumeada, afirmando: “(…) n´um dos quaes 
eu ainda vi gravados alguns caracteres iguaes aos das inscripções dos Cômoros da Portella; (…)” 
(Veiga, 1891: 287). E também haveria de registar o achado, nos arredores de Beja, de duas outras 
lápides epigrafadas da I Idade do Ferro, que denominou “lousas com inscripções peninsulares”, então 
desaparecidas mas que teriam sido encontradas junto de sepulturas e cujo testemunho lhe foi transmitido 
por Abel da Silva Ribeiro, médico em Odemira e aficionado pela Arqueologia, tal como colar de contas 
de pasta vítrea de cor negra, oculadas a branco, semelhantes a algumas da Fonte Velha de Bensafrim, 
aparecido nos arredores de Almograve (Odemira) (Veiga, 1891: 148, 194, 202, 215, est. XXI).

Estácio da Veiga (1891: 195, 196, 292) não deixou de elogiar a obra de D. Frei Manuel do Cenáculo, do 
qual transcreve longos excertos, reproduzindo uma das gravuras do seu livro “Graças Concedidas por 
Cristo (…)”, tal como os desenhos das estelas epigrafadas da I Idade do Ferro do “álbum” e até então 
inéditos, dado que os monumentos tinham desaparecido. No mesmo capítulo é publicado o desenho, 
de A. Delgado, do monumento similar proveniente de Alcalá del Rio.

As estelas de Bensafrim e Cômoros da Portela, tal como os restantes materiais arqueológicos exumados 
naquelas necrópoles, integraram o Museu do Algarve, fundado por Estácio da Veiga em Lisboa. Aquele 
passou para a Academia de Belas-Artes e foi, em 1893, incorporado no Museu Etnológico, inicialmente 
a funcionar no edifício da Academia das Ciências e depois no Mosteiro dos Jerónimos (Vasconcellos, 
1902), onde se encontra hoje sob a denominação de Museu Nacional de Arqueologia do Doutor Leite 
de Vasconcellos. Estácio da Veiga (1891: 233) apercebeu-se da extraordinária importância das lápides 
epigrafadas que, embora com dúvidas, classificou na Idade do Ferro, ao escrever: “Abonam sobretudo 
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o grau de civilização, a que tinham chegado esses povos peninsulares, os seus próprios monumentos 
epigraphicos, consagrados à memoria dos seus conterraneos e á posterioridade (…)”.

Nos inícios do último quartel do século XIX, João Bonança (1891) anunciou largamente a “(…)decifração 
das legendas e inscripções primahistorias da Peninsula Hispanica, até ao presente indecifraveis (…)” e 
a “(…) fixação do verdadeiro valor dos caracteres seltibericos e conseguintemente da interpretação das 
velhas legendas das moedas, e inscripções da Lusitania e da Iberia”. Ele haveria apenas de publicar 
o primeiro volume do seu livro, “Historia da Luzitania e da Iberia”, sem que revelasse tais descobertas, 
guardadas para serem dadas a conhecer no segundo volume da mesma obra, que não viria a ser 
conhecido, embora deixasse explícita a tese de que residiria em um primitivo alfabeto hispânico a 
origem do alfabeto latino (Bonança, 1891: 9, 38). Para este autor, natural de Lagos (1838-1924) e grande 
compilador e sintetizador de conhecimentos científicos diversos, a escrita seria invenção peninsular 
que remontaria aos tempos neolíticos (Baptista, 2004). Estácio da Veiga (1886: XV) não deixou de 
mencionar a notícia da decifração das estelas sidéricas do Sudoeste Ibérico por João Bonança, a quem 
chamou “(…) corajoso operário do progresso”.

António dos Santos Rocha (1853-1910), advogado e arqueólogo de fino espírito analítico, fundador do 
hoje Museu Municipal da Figueira da Foz com o seu nome, voltou a explorar, em 1895, a necrópole da 
Fonte Velha de Bensafrim. Ainda guiado pelo P.e António J. Nunes da Glória, descobriu enorme lápide 
epigrafada, contendo o mais extenso texto até agora conhecido da I Idade do Ferro (Fonte Velha VI). 
Este monumento jazia caído sobre o túmulo que demarcaria (sep. 9), contendo importante espólio, ca-
paz de confirmar a justeza das atribuições de Estácio da Veiga (Rocha, 1896: 136, 137; 1897: 143-159).

Aquele mesmo arqueólogo deu a conhecer o denominado “disco”, de ouro, encontrado na Fonte Velha; 
jóia que lhe foi oferecida pelo P.e A. J. Nunes da Glória em 1904 e que se encontrou junto de urna 
cinerária (Rocha, 1904: est. III, fig. 43). Mede 0.036m de diâmetro e a sua iconografia mostra indiscutível 
origem no Mediterrâneo Oriental, conforme bem notou Santos Rocha, que o datou na I Idade do Ferro 
e o comparou com a arte micénica e egeia, não deixando de citar abundantemente a monografia  das 
escavações de Micenas, da autoria de Heinrich Schliemann (1878).

A estela exumada por Santos Rocha foi referida, em trabalho datado do ano seguinte ao seu achado, 
por P. Belchior da Cruz (1896: 236) e estudada, um ano depois, por Leite de Vasconcellos (1897a). 
Este aceitou tratar-se de “caracteres” com origem fenícia, no que ainda seguia Hübner, embora com 
modificações que terão dado origem a “diversos, alphabetos ibericos”.

“Sepultures du Portugal avec Bronzes et Inscriptions” é o título de sub-capítulo dedicado à Proto- 
-História da magnífica obra de Émile Cartailhac, “Les Ages Prehistoriques de L’Espagne et du Portugal”, 
editada em Paris no ano de 1886. O erudito pré-historiador francês transmite informação contida nos 
“preciosos manuscritos” de D. Frei Manuel do Cenáculo sobre os espetos de bronze e as lápides 
epigrafadas, que diz desconhecer se elas ainda existem ou não em Beja, e refere os achados de novas 
inscrições em Bensafrim, devidas ao labor de Estácio da Veiga, terminando por aludir às tentativas de 
leitura de Emil Hübner (Cartailhac, 1886: 262-271).

Ao findar o século surgiu, em 1897, um fragmento de lápide epigrafada sidérica na fazenda das Alagoas, 
não longe de Salir (Loulé), reutilizada na cabeceira de sepultura, quiçá romana. Foi recolhida pelo prior 
daquela freguesia algarvia, tendo Leite de Vasconcellos (1900) noticiado a sua descoberta e sendo a 
mesma incorporada, por compra, nas colecções do Museu Etnológico em 1913 (Vasconcellos, 1897).

Francisco Xavier d´Athaide Oliveira (1898: 91), ilustrado publicista algarvio, deixou registado o 
aparecimento, no Vale da Moita, perto do Ameixial, no concelho de Loulé, de grande laje com inscrição 
em caracteres desconhecidos. Julgamos tratar-se de lápide da I Idade do Ferro, tanto mais que, 
ulteriormente, surgiram, na mesma zona, diversos daqueles monumentos.

A investigação das lápides e da escrita que elas apresentam experimentaria grande avanço durante o 
século XX, designadamente no seu último quartel, quando se inicia, com Caetano de Mello Beirão e 
colaboradores a procura do seu contexto económico, social, cultural e ideológico, momento em que se 
registaram muitas novas ocorrências daqueles monumentos e se propôs uma primeira caracterização 
da I Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular.
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ILUSTRAÇÃO

Figura 1. A – Carta de Marcos Merchante y Zuñiga, relatando o surgimento da estela de Alcalá del Rio (séc. XVIII); 
B – Páginas do manuscrito “Sesinando Mártir e Beja sua Pátria”, de D. Frei Manuel do Cenáculo (1800), 

onde relata o aparecimento de estelas epigrafadas.
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Figura 2. A – Capa do álbum de desenhos arqueológicos mandado organizar por D. Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas;  
B – Desenho de estela epigrafada, Ourique IV, daquele álbum (fotos M.V. Gomes, RV/79-11 e RII/79-2).
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Figura 3. Desenhos de Pérez Bayer e de António Delgado da estela de Alcalá del Rio. 
Aquele último publicado por Estácio da Veiga (1891, est. XLI).
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Figura 4. Contracapa do volume IV da obra de Estácio da Veiga (1891), “Antiguidades Monumentaes do Algarve”.
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Figura 5. Estelas da Fonte Velha de Bensafrim (Lagos), dadas a conhecer por Estácio da Veiga (1891, ests XXXIX e XXXV).
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Figura 6. Estela da Fonte Velha de Bensafrim e disco de ouro da mesma necrópole, dados a conhecer 
por Leite de Vasconcellos (1897, p. 185) e A. dos Santos Rocha (1904, est. III).
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