ESTELAS FUNERÁRIAS LUSO-ROMANAS
COM INSCRIÇÕES LATINAS
NO MUSEU MUNICIPAL DE VILA FLOR

O Museu Municipal de Vila Flor é uma iniciativa recente digna
de todos os elogios. Formou-se, vive e cresce à sombra (ou melhor
à luz) dos cuidados e visão clarividente da Câmara Municipal e da
dedicação apaixonada dos Ex.mo* Senhores Raul Sá Correia e Francisco
de Sobral Pastor (1).
Visitámo-lo duas vezes e foi com prazer que apreciámos o seu já
vasto e variado recheio de interesse artístico, arqueológico, histórico,
folclórico e etnográfico (2).
Está quase no princípio a Secção de Arqueologia luso-romana
e pré-romana. Cremos, porém, que depressa crescerá, se persistir o
entusiasmo que presentemente se nota.
As esteias com inscrições latinas que constituem o assunto deste
pequeno trabalho são as únicas que. por enquanto, possui o Museu.
Examinámo-las por ocasião das visitas ai feitas. Desse exame e estudo
subsequente resultou o presente artigo (3).

(1) O Museu de Vila Flor tem a designação de «Dr.H Berta Cabral». Foi
fundado cm Setembro de 1957 e transferido para edifício próprio em Maio de 1958.
Ainda não foi inaugurado solenemente. Está instalado, com a biblioteca «Belmiro
de Matos», na antiga Domus Munitipalis, propositadamente adaptada a Centro de
Cultura, com a comparticipação do Estado e um valioso donativo do falecido
Dr. Eduardo Dário da Costa Cabral.
(2) Visitas a 6 de Agosto e 8 de Setembro de 1959. Acompanhava-nos, na
segunda, o Rev, P. e José Lacerda, muito digno Arcipreste da Meda.
(3) Além das esteias funerárias, possui a referida Secção: um fragmento de
pedra em granito (de 42 x 22 x 22 cm.), com um motivo insculpido de sabor castrejo (sulco ao correr da pedra terminando em espiral), um machado de pedra polida
de secção rectangular, fragmentos de pedra polida, um objecto de pedra que se assemelha a um amuleto fálico, mós redondas (partes andadeiras e dormentes) inteiras
e fragmentadas, pondera cm barro de tamanhos diversos, um dos quais curioso por
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São três e todas provenientes da povoação da Junqueira, do Vale
da Vilariça. no concelho de Moncorvo. Foram oferta as duas primeiras de Manuel Victor Teixeira e a terceira do Eng.° António Alexandre Pegado Barroso.

ESTELA

DE BALESO. FILHO DE
I)

LÚCIO

LÁPIDF

É em granito, apresentando na parte superior a estrutura do chamado granito «dente de cavalo».
De secç3o rectangular, termina superiormente em recorte semi-circular e mede 73 centímetros de altura, por 50 de largo e 17 de espessura. Apresenta desgastes e falhas de pedra sobretudo na base.
A zona destinada à inscrição tem uma profundidade aproximadamente de centímetro e meio e mede 28 centímetros de alto, por 27 de
largo. A inscrição, todavia, ocupa mais que esta zona, como se dirá.
Na parte superior a estela está ornamentada com um trísceles.
De cada lado deste, um ângulo insculpido, como a fotografia da lápide
indica.
Aos lados da zona rebaixada de epígrafe desce um sulco, a toda a
altura da mesma, a pouca distância das margens, quebrando-se em
ângulo o sulco da esquerda, no terminus inferior.
Estes motivos ornamentais c simbólicos repetem-se com frequência
noutras lápides funerárias, especialmente em Trás-os-Montes.

2)

INSCRIÇÃO

Distribui-se em seis linhas. As letras são de mau trabalho e irregulares, de altura diversa que oscila entre 30 e 35 milímetros.

ser de pequenas dimensões, fragmentos de tégulas, ânforas, dólios e outros vasos,
e uma foice luso-romana de ferro muito oxidado. Todos estes objectos, com excepção das esteias, são provenientes da freguesia de Seixo de Manhoscs, do concelho
de Vila Flor.

(Fotografia

<I<> Anton

Museu Municipal de Vila Flor.
I stela funerária tie Baleso, tilho de LÚCIO.
Proveniente de Junqueira

- Moncorvo
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O L final está insculpido abaixo da zona destinada a campo epigráfico. As letras da quinta linha, mais imperfeitas que as outras,
tocam o rebordo inferior.

•D'MlVÀ
1AEÍV/J
LVCI F

ïW xxx

iidic.iyry'
L
O D da primeira linha é seguido de ponto. Os AA de toda a
epígrafe estão gravados sem o traço transversal.
Na quinta linha, há um ponto depois de H 1 C e a quinta letra
deve ser um S, embora imperfeitamente executado. Da última sigla.
nesta regra, somente se conserva a parte superior.
Propomos a seguinte leitura:
D(IIS) M(ANIBVS) BA/LAESVS / LVCI(I) F(ILIVS) / AN(NORVM)
XXX / HIC S(1TVS) (EST) S(IT) T(IBI) T(ERRA)

L(EVIS) //

cuja tradução será:
{Consagrado) aos Deuses Manes. Aqui jaz Baleso, filho de Lúcio,
que morreu com 30 anos de idade. Que a terra te seja leve!
O título de dedicação aos Deuses Manes omite SACRVM e o
que indica a sepultura omite o verbo ( I S It. estancie o adverbio por
extenso (HIC).
Não é inédito o nome BALAESVS. Aparece em três esteias
funerárias que o Abade do Baçal regista e descreve no vol. íx das «Memórias»: duas da região de Bragança e uma de Miranda (I).
(1) Cf. Memórias Arqueológico-Históricas... tomo IX (1934), n.OH 18 (pág. 55),
26 {pág. 62) c 2 (págs. 32-33); Hubncr, Ephemeris Epigraphica, IX, n.° 290. pág. 110.
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Surge-nos agora na região de Moncorvo. Continua a circunscrever-se à zona de Trás-os-Montes, pois não sabemos que em Portugal tenha aparecido em títulos epigráiicos fora das localidades apontadas (I).
II
ESTELA

DE REBURRINO, FILHO DE

REBURRO

1) LÁPIDE
É, como a anterior, em granito. Mede 64 centímetros de alto.
por 27 de largo. A espessura máxima é de 165 milímetros. Apresenta ligeiras falhas de pedra na parte inferior sobretudo no ângulo
direito.
Na parte superior está insculpida uma meia lua de extremidades
voltadas para cima, motivo que se repete frequentemente em esteias
funerárias.
2)

INSCRIÇÃO

Não oferece dificuldades. Consta de seis linhas e a altura das
letras, que são de mau trabalho, anda entre 5 e 6 centímetros.

RllBV

RRlIM
VSRli
Gv/RRi
F AWXl
JTTL
(I) Fora de Portugal. Hubner regista duas: uma, de cuja leitura duvida, em
Talavera La Vieja (Corpus, II, 930) e outra cm Aleje (Corpus, II, n.° 5719). Há
também o nome Balesinus que aparece perto de Chaves (Corpus, II, n.° 2471).

(Fotografia

do Autor)

Museu Municipal de Vila Flor.
Estela funerária de Reburrino, filho de Reburro.
Proveniente de Junqueira -

Moncorvo
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Não apresenta a fórmula do consagração aos Deuses Manes.
O II por E (1.* e 3. a linhas) é fenómeno frequente na epigrafia luso-romana, inicial c tardia.
Os traços dos AA e VV não se tocam nos ângulos.
O mesmo acontece nos ângulos superiores dos NN.
A inscrição termina com o voto tão usual nas inscrições funerárias: S T T L: Que a terra te seja leve'
Leitura

REBV/RRIN/VS RE/BVRRI / F(ILIVS)

AN(NORVM) XI

S(IT) T(IBI) T(ERRA) L(EVIS)

Tradução — (Está aqui sepultado) Reburrino, filho cie Reburro,
que morreu com II anos de idade. Que a terra le seja leve!
Rehurrinus é um nome derivado de Reburrus, um e outro muito
frequentes nas inscrições luso-romanas. São tidos como de origem
celta, significando calvo.

III
ESTELA

DE CÓMODO
1)

BOVIO (?)

LÁPIDE

Da terceira estela subsiste apenas a parte superior, mas bastante
danificada.
É em granito de grão muito fino. Mede 65 centímetros de altura,
tendo de largo 47 e 19 de espessura (medidas máximas).
Ostenta na parte superior um motivo curioso que não nos recordamos de ter encontrado em monumentos semelhantes. De um ponto,
como centro, saem vinte raios que se espalmam e alargam à medida
que se afastam, formando uma espécie de leque em arco peraltado.
Representará o Sol aspergindo feixes de luz?
Nas extremidades, estes feixes têm uma profundidade de oitenta
milímetros, que diminui á medida que se aproximam do centro.
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Além de incompleta, por se ter fragmentado a lápide, está muito
apagada a parte que subsiste.
Notam-se algumas letras e adivinham-se outras. É difícil reconstitui-la. ainda que parcialmente, com segurança.
A gravura que se segue indica-nos no traço seguido as letras ou
vestígios que se distinguem, e no ponteado, uma possível ou provável
reconstituição de alguns elementos.

D
COM MO !>f)
0OVJO
A altura das letras completas oscila entre 7 (D da primeira linha)
e 5 centímetros (I da terceira linha).
I. a linha
Lê-se no início, com nitidez, um D que deve ser a
sigla de D(IIS). O traço, que a seguir se distingue poderá ser o primeiro elemento de um M. Leríamos, neste caso, D(IIS) M(ANIBVS),
a que juntaríamos o S ou mais letras de SACRVM.
Esta última sigla, e o mesmo se diga do M, pode considerar-se
isolada ou com outras letras, por exemplo, SACR(VM).
Suposta esta interpretação essencial, várias reconstituições são
possíveis: D(IIS) MAN(IBVS) S(ACRVM); D(IIS) M(ANIBVS)
SACR(VM); D(IIS) M(ANIBVS) S(ACRVM) e semelhantes:
Há que ter em mente, na reconstituição, o preenchimento bem
distribuído de toda a linha.
Todavia, por vezes, as letras dos títulos epigrálicos estão dispostas
irregularmente.
Mas o referido traço depois do D, pode também interpretar-se
como um I. Neste caso. ou se considera unido ao D anterior e tere-

't'y

(Fotografia <t<> Anton
Museu Municipal de Vila Flor.
Estela funerária de Cómodo Bovio ( ?).
Proveniente de Junqueira

Moncorvo
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mos DI(1S) M(ANIBVS) etc.. o que não parece muito provável pela
distância que separa as duas letras; ou o consideramos independente
e então será a abreviatura de l(NFERIS): D(IIS) l(NFERIS)
\li WIBVS) S(ACRVM) ou semelhante:
Em qualquer dos casos, a primeira linha deve interpretar-se como
fórmula consacratória, reconstitua-se com mais ou menos letras. E isto
é o que interessa.

2.* linha — Talvez possamos 1er Commodo. Há. no início, uma
ligeira falha de pedra que supere a preexistência de um C. O segundo O
está distante do anterior de modo a deixar adivinhar entre eles duas
letras. Como. depois do primeiro, se distingue, com nitidez, um
traço vertical, que bem pode ser de um M, somos tentados a 1er
Commodo. nome que nos textos epigrálicos nos aparece já com um, já
com dois MM.
A reconstituição do O e D da segunda metade desta regra parece
não oferecer dúvidas. Apesar da distância que as separa, c possível
que pertençam à mesma palavra.
3. a linha
Lêem-se com dificuldade as duas últimas letras: IO.
As primeiras são visíveis: BOVIO(?)
4. a linha
Notam-sc somente vestígios de três letras, podendo
reconstituir-se apenas a do meio: O.
Tendo em atenção o que ficou dito. propomos, como provável,
a seguinte.
Leitura: D(IIS) M(ANIBVS [SACR(VM)] / COM[M]OD[0]
BOVIO / [ - - - ] / O [ . . . ] //
Tradução: Consagrado aos Deuses Manes.
Trata-se de uma inscrição

A Cómodo

Bovio...

funerária.

Commodus ou Comodus (do grego KÓ\f().\()l)
não é nome frequente no onomástico peninsular
Hubner regista-o apenas uma vez no feminino: Commoda (Corpus, II, n.° 603 — título funerário da região de Mérida).
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O antropónimo Bovius aparece com mais frequência no onomástico peninsular (I ).
*

O vale da Vi larica é rico em testemunhos do período da romanização e dos recuados tempos pré-romanos.
Aos monumentos já conhecidos, vêm juntar-se agora as três esteias
funerárias do período da romanização que acahamos de estudar e que
o Museu Municipal de Vila Flor guarda religiosamente.
O futuro encarregar-se-á, certamente, de nos mostrar outros
documentos da vida do passado da Região, sobretudo quando explorações, prospecções ou até simples sondagens arqueológicas, feitas
cuidadosa e cientificamente, desventrarem novos achados que a terra
esconde ainda.
D. DE PINHO BRANDãO
Reitor do Seminário Maior do Porto

(I) Hm Hubner, Corpus II, n." 5011: L. Bovius Julianus—inscrição
funerária de Oetrase n.° 378: Bovia Materna — inscrição encontrada em Coimbra. O Abade
do Baçal refere duas: uma proveniente de Meixedo, no concelho de Bragança—:
Bovia, liberta de Lúcio (Memórias... IX, n.° 26, pág. 62); outra proveniente do Castro
de Saco ias. Bragança—: Bovius Tulogi F. {Ibid.. n.° 43, págs, 78-81). A interpretação desta última é duvidosa: Bovius, Boutius ou Bonus?

