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EM JEITO DE ABERTURA 
 

José d’Encarnação 
 

 É, obviamente, com todo o gosto, que Amílcar Guerra e eu próprio os 
acolhemos, neste Museu Nacional de Arqueologia, que guarda, no seu espó-
lio, inúmeras estelas da chamada “escrita do Sudoeste” e que ainda mantém 
para visita a notável exposição sobre as religiões da Lusitânia, Loquuntur 
Saxa, de que o nosso prezado colega José Cardim Ribeiro foi competente 
comissário, mostra que reúne o que de mais importante se encontrou no ter-
ritório português no que às divindades indígenas diz respeito, um tema que 
nos é particularmente caro, pelas suas amplas implicações linguísticas e 
culturais. 
 Inclui-se este X Colóquio numa série que mui auspiciosamente se ini-
ciou, em Salamanca, em Maio de 1974, numa altura em que, na esteira de 
Humboldt, Hübner, Tovar, Palomar Lapesa, María Lourdes Albertos e Jür-
gen Untermann, entre tantos outros, nos interrogávamos sobre etimologias 
de antropónimos e, sobretudo, de teónimos que saíam dos paradigmas latinos 
e pareciam ter de relacionar-se com um fundo indo-europeu comum. 
 Dizia-se que havia o celtibérico, o ibérico; acentuava-se em relação ao 
primeiro a prevalência dos elementos celtas, quiçá dominantes — e, neste 
aspecto, a Escola Alemã, por ideologia e por vontade, procurava ganhar 
consistência nas suas argumentações. Conhecia-se há muito um estranho 
sistema de escrita no Sudoeste da Península, alvo de algumas propostas de 
equivalência fonética bastante convincentes, mas sujeitas a variadas e pro-
blemáticas interpretações, em que a ligação com o Próximo Oriente sempre 
acabou por prevalecer… 
 Surgiram os textos numa “língua” que o Professor António Tovar se 
atreveu a designar de “lusitano”: em Cabeço das Fráguas, Lamas de Moledo, 
Arroyo de la Luz. Ou melhor, já eram esses textos conhecidos de há muito, 
mas não se ousara ainda interpretá-los. Por isso também é com enorme rego-
zijo que vos recebemos — depois de, em 1980, nos havermos reunido (os 
mais velhos que hoje aqui estamos, claro!) na Fundação Calouste Gulben-
kian, em Lisboa, pela terceira vez, numa organização do Instituto de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras, e de, em Outubro de 1994, termos estado 
em Coimbra e na Figueira da Foz, no âmbito do VI Colóquio, quando o sig-
nário de Espanca acabara de ser descoberto e se chegara a antojar a hipótese 
de ter ali a “pedra de Roseta”, a chave para decifrar o enigma da “Escrita do 
Sudoeste”!... 
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 E o regozijo deve-se, de modo especial, a três motivos: 
 - o primeiro, o facto de nova e dilatada estela se ter recentemente 
encontrado em Almodôvar, onde, aliás, por iniciativa camarária, se criou o 
Museu da Escrita do Sudoeste; 
 - o segundo, por outra e invulgar inscrição em língua lusitana se ter 
identificado em Arronches, localidade do Nordeste alentejano, trazendo no-
vas perspectivas não só em relação a uma melhor definição do território dos 
Lusitanos pré-romanos como também — e sobretudo! — porque se trata, 
mais uma vez, de um texto votivo, onde são mencionadas divindades já co-
nhecidas (Bandi, Reve…), com novos epítetos, porém — Haracui, Harase… 
— e outras (como Broeneiae) de que nunca se ouvira falar; a relacionação 
desses textos com a prática da transumância e os rituais a ela inerentes veio, 
sem dúvida, ser agora reforçada; tratava-se, por conseguinte, de um docu-
mento de tamanha importância que, com o alto patrocínio da Câmara Muni-
cipal de Arronches, a solícita disponibilidade do proprietário da peça e o 
apoio deste Museu Nacional, vai ficar ao vosso inteiro dispor, no decorrer do 
Colóquio, a fim de que todos possam examinar “ao vivo” epígrafe de tão 
grande relevância para os nossos estudos; aliás, dedicar-lhe-emos expressa-
mente uma mesa-redonda, em que todos poderão intervir e estamos certos de 
que essa será a primeira discussão a rasgar pistas para novas interpretações, 
para além da que já fizemos questão em rapidamente publicar, em duas re-
vistas da especialidade.1 Ela constitui, aliás, o logótipo do nosso Colóquio — 
e daqui vai o meu abraço ao Dr. José Luís Madeira, do Instituto de Arqueo-
logia de Coimbra, que com essa fotografia concebeu tão elucidativo cartaz! 
 - O terceiro motivo não deixa de ser igualmente bem significativo e 
muito nos congratulamos por, ainda que fosse nossa vontade trazer também 
essa peça ao nosso convívio, a equipa de arqueólogos que exerce na cidade 
de Viseu a sua actividade se tivesse disponibilizado para nos apresentar o 
altar fundacional da cidade romana sobre a qual se foi implantando, ao longo 
dos séculos, a metrópole actual; consagrado por um indígena que já usa 
onomástica latina, o altar, de grande fóculo, foi mesmo utilizado para quei-
mar essências em honra da divindade (ou das divindades), cuja identificação 
se prende directamente com o topónimo actual; ouvi-los-emos, pois, com 
todo o interesse, como que a fechar com chave de ouro — e a tornar memo-
rável — este nosso Colóquio. 
 Bem hajam por terem acedido ao nosso convite e pedimos desculpa por 
os não podermos receber com todo o requinte e conforto que costuma ser 
nosso apanágio mas que as presentes circunstâncias, de todos bem conheci-
das, não deram oportunidade de possibilitar. Contudo, só o apoio financeiro 
concedido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (pois se trata de uma 

———— 
1 “Inscrição votiva em língua lusitana (Arronches, Portalegre)”, Conimbriga 

47, 2008, 85-102; e “Uma inscrição votiva em língua lusitana”, PalHisp 8, 2008, 
167-178 — ambos da autoria de André Carneiro, José d’Encarnação, Jorge Oliveira 
e Cláudia Teixeira. 
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iniciativa com o “selo” do Centro de Estudos Arqueológicos das Universida-
des de Coimbra e Porto, Unidade de Investigação nº 281 daquela Fundação) 
e a benemerência do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulben-
kian — que ora saúdo na pessoa do seu representante aqui presente, o Dr. 
Jorge Rodrigues, bem haja! — é que tornaram possível a sua concretização. 
 E, claro, ao Dr. Luís Raposo, mui digno do Museu Nacional de 
Arqueologia, endereço também o mais vivo reconhecimento por nos ter 
disponibilizado, a título gratuito, não apenas as instalações mas por, igual-
mente, haver destacado graciosamente para o Secretariado do Colóquio a 
Dra. Lívia Cristina Coito e Adília Antunes, que — também em nome do 
Grupo de Amigos do museu e com alguns dos seus colaboradores mais di-
rectos — se encarregaram de gerir toda a orgânica burocrático-administrativa 
— e só quem já passou por estes caminhos sabe como são eriçados de 
dificuldades!... 
 Temos a certeza de que tudo está a postos para que os trabalhos se 
desenrolem com normalidade, eficácia e eficiência, não nos faltando — não 
poderia! — a doçura inconfundível e única dos pastéis de Belém, cuja fábrica 
centenária não quis deixar os seus créditos por mãos alheias e não regateou 
minimamente a possibilidade de, generosamente, nos adoçar a boca nas 
pausas para o café! 
 Será no Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas a nossa última 
sessão. Depois do Museu Nacional de Arqueologia, é seguramente o museu 
português com mais epigrafia romana — assume-se, aliás, por enquanto, 
como o único museu epigráfico, entre nós. Trata-se de uma deferência do 
seu director, o Dr. José Cardim Ribeiro, e da Câmara Municipal de Sintra, 
que nos facultará o transporte de e para Lisboa. 
 A todos saúdo, pois, com muita Amizade, em meu nome e no de Amíl-
car Guerra, que comigo partilhou os momentos agridoces da preparação do 
Colóquio, pedindo licença para saudar, de modo especial, Jürgen Unter-
mann, o nosso mui ilustre e querido decano, cuja presença muito nos con-
forta e anima (bem haja por ter acedido a vir!) e, naturalmente, o presidente 
da Comissão Internacional que preside à organização destes colóquios, o 
Prof. Javier de Hoz! 
 Bem-vindos e… Lisboa aqui está de braços abertos para vos acolher, 
na certeza de que, em contrapartida, muito vamos todos aprender com mes-
tres tão ilustrados! 
 
 

         
 




