INSCRIÇÕES ROMANAS
DO MUSEU MACHADO DE CASTRO
O Museu Machado de Castro de Coimbra conserva na sua Secção
de Arte e Arqueologia trinta e quatro lápides romanas inscritas, sendo
a maioria encontrada em Conímbriga ou dentro da cidade, desde há
pelo menos dois séculos.
Além de uma honorífica, três votivas, uma dedicatória c de dois
marcos miliários, todas as outras são ou parecem ser sepulcrais (cupas,
caixas cinerarias, cipos, pedras em forma de ara, etc.), algumas das quais
bem molduradas c ornamentadas.
Umas conservam-se em bom estado, doutras, porém, por truncadas e bastante deterioradas com a acção do tempo, restam-nos somente
pequenos fragmentos.
Com excepção de duas (n.08 3 e 4), que são cristãs, todas as outras
sepulcrais são epígrafes pagãs.
O tipo de caracteres mais usado é o das capitais quadradas, de
gravação funda e cuidadosamente feita. Algumas letras fundem-se
ou estào dentro umas das outras, para aproveitar espaço. Numas
tantas inscrições aparece a folha de hera a separar palavras.
Sob o ponto de vista linguístico, notamos nestas lápides o uso dos
dois superlativos PIISSIMVS (n.M 2, 7 e 11) e PIENTISSIMVS (n.°* 8
e 27) - ao lado de OPTIMUS (n.° 10) - e da «i longa» em PATRIS
(n.° 22) — ao lado de casos, bastante frequentes, em que, junto doutro,
o i está também acima do nível superior das outras letras e onde não
parece poder justificar-se por ser longo. Há ainda o aparecimento
do acusativo do plural ANVS (n.° 4).
Na antroponímia ressalta-nos o surgir, junto de nomes e cognomes mutíssimo conhecidos e usados, como Julius, Valeria, Rufus, Avitus, Maxima, doutros bastante raros ou até talvez únicos na Lusitânia,
como Januarius, Marturia (cristão). Dexter, Cale, Ephesius, Caliope,
Aiimetus, Musaeus, Protilla, muitos dos quais de origem grega, e de
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Dauto, Silo (nomes de pai e filho, respectivamente), Arco, considerados
célticos. Tem também o seu interesse o aparecimento dos cognomes
Olisiponensis (n.° 17) e Ephesius (n.° 2), por nos falarem da naturalidade dos seus possuidores; e do nome AUeicea (n.° 12), por manter o
ditongo ei no meio da palavra.
Entre todas as outras, chamam-nos a atenção a inscrição n.° 2,
em que nos aparece um certo Públio Élio Januário, liberto dos imperadores; a n.° 1 que, se for autêntica, nos revela a situação de Emínio;
a n.° 14 que, além de parecer indígena, nos mostra, juntamente com
a n.° 22, que o culto dos Lares foi extensivo também à região de Coimbra; a n.° 34, pela referência ao Monte Mariano; a n.° 26.
Não pretendo fazer nestas páginas um profundo estudo epigráfico.
O meu intento é apenas dar a conhecer em conjunto as lápides, até
mesmo porque algumas são inéditas.
Corrigi no que pude certas deficiências de leitura, por exemplo
do C. I. L..
Não terei acertado em todas as leituras e traduções. Que ,ao
menos, o meu pequeno e modesto trabalho sirva de base a um estudo
mais sério da parte de pessoas competentes.

1)

LRITURA:

...T AVCMENTV [m / re] IPVB(licae) NATO [di / 1] ECTOQVE PRIN[ci] / PI D(omino) N(ostro) FLÁVIO / [Va]L(erio)
CONSTANTIO / [pi]0 FELICI INVICTO A[u / g]VSTO
PONT(ifici) MAX(imo) / [tr]lB(unicia) POT(estate) P(atri)
P(atriae) PROCO(n) [s(uli) / civi]TAS AEMTNlENS[is]
TRADUÇÃO:

Ao querido príncipe nosso senhor Flávio Valério Constâncio,
nascido para engrandecimento da República, pio, feliz, invicto, augusto,
pontífice máximo, com o poder tribunício, pai da pátria, procônsul,
a cidade de Emínio (dedicou este monumento).
Esta inscrição, de nove linhas, encontra-se numa lápide honorifica, de 1,30 m de altura e 0,45 m de largura, descoberta em Abril de 1888,
fazendo parte duma cantareira, ao fundo da Couraça dos Apóstolos
em Coimbra.
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Segundo António de Vasconcelos, era a «dedicatória dum monumento votivo erigido pelos cidadãos de Emínio a Constâncio Cloro,
pai de Constantino Magno, já depois de ele ser augusto, portanto no
ano que decorreu desde a abdicação de Diocleciano (1 de Maio de 305)
até à morte de Constâncio (25 de Julho de 306)».
Se a epígrafe não é falsa, como alguns pensam, a descoberta foi
para nós de grande valor, pois o facto de ter sido encontrada em Coimbra veio tirar as dúvidas relativas à discutida situação de Emínio.
Quanto à sua leitura, há divergências. Uns epigrafistas lêm [a\T
AVCMENTVM, considerando AT correspondente a AD, outros [in
honorent e)T AVCMENTVM.
A segunda versão parece ser a mais certa, visto não ser arriscado
aceitarmos a existência duma primeira linha (gravada numa cabeça
de ara separada do fuste — atendendo a que, na mesma pedra, onde
havia espaço, não há outros vestígios de letras —) e ainda acharmos
estranha a forma AT.
Desta maneira, poderíamos também crer que existiria uma última
linha numa base também separada do fuste, a qual conteria o verbo
da dedicatória, por exemplo POSVIT.
O C. i. L. na 5.» linha lê [Ju]L. e na última AEMINIENS.
No caso de me pôr ao lado dos que consideram apócrifa a inscrição, poderia, para justificar a minha opinião, achar estranho o emprego
de principe por imperador e da expressão domino nostro, que nunca
encontrei em qualquer outra parte. Ou será que D N seja antes a
abreviatura de domino? Acho, porém, igualmente estranho.

BIBLIOGRAFIA :
SIMõES DE CASTRO,
VIRGíLIO CORREIA.

HOKGI:S

«Aeminium», in Arte e Arqueologia, ano i, n.° 2, 1930.
«Coimbra Romana» in Obras, vol. i, p. 28.

ni FIGUEIREDO-, m Revista Archeológica t Hitíóríea, voL D, pp, 67 e \1>.

«Emínio» in O Instituto, vol. 43.°.
C. /. L., li, 5239 (suplemento) e aditamento, p. 1031.
Çatáhgo-guia do Museu Machado de Castro — Secção de Arte e Arqueologia, 1944.

ANTóNIO DE VASCONCELOS,
Hí:I*NHR,

2)

LEITURA :

D(is) M(anibus) / P(ubli) AELI IANVARI AVGVSTOR(um)
/ LIBERTI ANN(orum) XXXX / Tl(beria) CLAVDIA CALE
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VXOR MARITO / OPTIMO ET / P(ublius) AELIVS EPHESIVS PATR1 / (PIÍSSIMO) / D(e) S(uo) F(aciendum) C(uraverunt)
TRADUçãO:

Aos deuses manes de Públio Élio Januário, liberto dos imperadores, de 40 anos. Mandaram fazer à sua custa Tibéria Cláudia Cale
a seu excelente marido e Públio Élio Efésio ao pai muito dedicado.
Este epitáfio de oito tinhas encontra-se gravado numa cupa funerária de 1,58 m de comprimento c 0,50 m de altura, trazida de Conímbriga. Segundo J. M. Piei. que o estudou, Públio Élio Januário, liberto
de mais que um imperador, tê-lo-ia sido no tempo em que se encontravam associados Publius Aelius Hadrianus e L. Aelius Commodus
Verus ou aquele imperador e Aelius Caesar Antoninus, portanto, depois
do ano 136.
É de notar nesta inscrição a forma contracta de genitivo.
HIBLIOGRAFIA:
JOSEPH

M. PIEL, «Uma inscrição romana de Conimbriga» in Humanitas, vol. i. 1947.

3)

LEITURA :

MARTVRIA FAMV/LA D(e)I VIXIT ANN(os) / XXXIII
REQ(uivit) IN P(ace) / (die) II NON(as) NO / VEMB(res)
ER(a) / DLX
TRADUçãO:

Martúria, serva de Deus, viveu 33 anos e descansou em paz no
dia 4 de Novembro de 522(1).
A lápide sepulcral que contem esta inscrição cristã em 6 linhas
foi provavelmente encontrada em Condeixa-a-Velha. Está bastante
deteriorada. Mede 0,64 m de altura e 0,40 m de largura.

(1)

Era de Cristo.
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As letras estão gravadas com pouco cuidado.
BIBLIOGRAFIA:
Catcilogo-giiia cit..

4)

LEITURA :

SERENIA/NVS FAMV/LVS D(e)I VIX1T / A N < n > V S llll
ET / REQVI(vit) IN PA / CE (die) VIM K(a)L(cndas) DE /
CEMBRES E / RA DLXXVIII1
TRADUÇÃO:

Screniano, servo de Deus, viveu 4 anos e descansou em paz no
dia 24 de Novembro de 541 (1).
Esta epígrafe cristã de oito linhas separadas por traços gravados
atribui-se à época visigótica. O tipo de letra parece confirmar esta
afirmação.
A lápide mede 0.34 m de altura e 0,22 m de largura e foi encontrada em 1872 junto da Igreja de Condeixa-a-Velha, quando se abriam
os alicerces para uma sacristia.
A leitura do ano no Caicilogo-guia do Museu e em Filipe Simões,
pela qual me orientei, tanto pode, a meu ver, estar certa como não.
devido à dificuldade de compreensão do que está gravado.
Parecem-me, depois de ERA. dois DD, um maior e mal desenhado
e outro mais pequeno.
Na quinta linha li REQVt (vit), onde Filipe Simões leu
REQV (ivit). Os caracteres neste sítio também estão mal desenhados.
É de notar-se o acusativo do plural A N < n > V S que aparece
nesta inscrição.
BIBLIOGRAFIA:
PlUPE SiMõts, «Alguns passos num labirinto» in Escritos Diversos, 1888, p. 30.
Hi UNI R, l.f/.C. suplemento. Berlim, 1901 (n.° 327 = 1 add.).

Catálogo-guia cit.

(1)

Era de Cristo.
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LEITURA:

D(is) M(anibus) S(acrum)
TRADUçãO:

Consagrado aos deuses manes.
Este epitáfio que se reduz à forma pagã mais simples, está gravado
numa cupa funerária com moldura ornamentada, de 0,37 m de altura
e 0,92 m de comprimento, trazida de Conímbriga.
6)

LEITURA:

IVNIAE PECVL1AR1 / ANN(orum) XXII / L(ucius) IVNIVS
RVFVS / MATRI F(aciendum) C(uravit)
TRADUçãO:

Mandou fazer a sua màe Júnia Peculiar, de 22 anos. Lúcio Júnio
Rufo.
É uma inscrição de quatro linhas, gravada numa caixa cineraria
de 0,77 m de comprimento, 0,43 m de largura e 0,35 m de altura, descoberta nos alicerces da muralha de Coimbra, ao Arco da Traição,
em 1878.
A epígrafe aparece moldurada e a caixa bem ornamentada, o
«que nos revela como a região de Coimbra se assinalava, já no começo
da era actual, pelo trabalho dos seus canteiros» (Virgílio Correia, op. cit.).
BIBLIOGRAFIA:
VIRGíLIO CORREIA, op. cit.. p. 21.
FILIPE SIMõES, op. cit..

C. I. L.. ii, 5242 (supl.) e aditamento, p. 1031.
Catálogo-Hiiia cit..

7)

LEITURA:

D(is) M(anibus) S(acrum) / AVRELIO / RVFINO ANN(orum) XVII / AVRELIVS MVSAEVS / FILIO PIÍSSIMO
F(aciendum) C(uravit)
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TRADUÇÃO:

Consagrado aos deuses manes. Aurélio Museu mandou fazer
a seu rilho muito dedicado, Aurélio Rufino, de 17 anos.
Inscrição cm cinco linhas numa cupa funerária de 0,75 m de comprimento, 0,30 m de largura e 0,54 m de altura, descoberta no Terreiro
do Castelo em 1773.
Esta cupa, diz Virgílio Correia, «é de facto um belo monumento,
não só pela pureza da linguagem, como pela forma dos caracteres,
separados por delicadas folhas de hera estilizadas e pendentes de pedúnculos longos, mas ainda pela lavoura da pedra».
Compara ainda esta sepultura romana, em que a caixa cineraria
é protegida pela pedra arciforme, com os cemitérios israelitas de Marrocos, por exemplo o grande campo-santo contíguo à mellah de Fez,
cuja única diferença consiste em as arcas deste serem, não de pedra,
mas de alvenaria caiada.
Virgílio Correia diz também que António de Vasconcelos afirmou
poder considerar-se esta inscrição do séc. i até à primeira metade do n.
Na palavra PIÍSSIMO o segundo I é mais alto que o primeiro, o
que, aliás, se verifica noutras inscrições, mesmo em numerais, ao lado
de casos em que é mais baixo.
BIBLIOGRAFIA:
VIRGíLIO CORREIA — op.
FILIPE SIMõES — op.

cit..

cit..

C. 1. L., li, 368 c sup]., p. 815.
Catálogo-guia cit..
8)

LEITURA :

D(is) M(anibus) / IN HONOREM / MEMORIAE / MURRIAE / CAPRATINAE / F1L1AE ANN(orum) XXXVI /
P1ENTISSIMAE / MVRRIVS FEL(ix) / PATER ET /
VITELLIA / PROTILLA / [mat]ER [f(aciendum) c{uraverunt)]
TRADUçãO:

Aos deuses manes. Em honra da memória de sua virtuosíssima
filha Múrria Capratina, de 36 anos, mandaram fazer o pai Múrrio Feliz
e a mãe Vitélia Protila.
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O cipo sepulcral que contem esta inscrição mede 0,35 m de espessura, 0,50 m de largura e 0,86 m de altura e é originário de Conímbriga.
A epígrafe, incompleta, consta de doze linhas. Tem letras ligadas.
A forma P1ENTISS1MVS, superlativo de PI ENS, que também
aparece em inscrições, é frequente na epigrafia romana. Ernout,
Morph. hist, du latin, 1945, p. 125, considera-a análoga de benevolentissimus.
BIBLIOGRAFIA:
Catâlogo-guia cit..
9)

LEITURA:

SCAEV1NVS / SILO SCAEVAE / DAVTONIS F(ilius) /
PATRI SVO / F(aciendum) C(uravit)
TRADUÇÃO:

Escevino Silão, filho de Esceva Dautão, mandou fazer a seu pai.
A lápide que contem esta inscrição de cinco linhas é um cipo sepulcral fragmentado de 0,63 m de altura, 0,35 m de largura e 0,27 m de
espessura, vindo de Conimbriga.
O Catálogo-guia tem SCAVAE por SCAEVAE.
A inscrição também apresenta letras unidas.
BIBLIOGRAFIA:
Catálogo-guia cit..
10)

LFITURA:

D(is) M(anibus) S(acrum) / L(ucio) CADIO CELLAE ANN(orum) / XXVII L(ucius) CAD1VS CARVS / ET VALERIA
RVFINA / PARENTES F(ilio) OPTIMO / F(aciendum)
C(uraverunt)
TRADUçãO

Consagrado aos deuses manes. A seu muito bom filho Lúcio
Cádio Cela, de 27 anos, mandaram fazer os pais. Lúcio Cádio Caro
e Valéria Rufina.
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Esta inscrição, de seis linhas, com grandes caracteres e bem legíveis, encontra-se numa lápide sepulcral ricamente ornamentada, de
1,45 m de largura e 0,90 m de altura, descoberta em Montemor-o-Velho.
Leite de Vasconcelos tia terceira linha leu erradamente SCARVS
por CARVS.

BIBLIOGRAFIA:
LEITE DE VASCONCELOS,

in O Archeóhgo Português, vol. xvui, pp. 101-102.

Catálogo-guia cit..

11)

LEIll RA:

D(is) M(anibus) S(acrum) / C(ai) IVLI / MATERNI / ANN(orum) LXIIII / BOVIA MA / TERNA ET / IVLIA MA/
XIMA PATRI / PIÍSSIMO / F(aciendum) C(uraverunt) /
CURANT[e] / IVLIO DEX / TRO LIBER / TO OB MERI/
TA PATRONI

TRADUçãO:

Consagrado aos deuses manes de Gaio Júlio Materno, de 64 anos.
Mandaram fazer a seu pai muito dedicado Bóvia Materna e Júlia
Máxima.
Tomou-o a seu cuidado Júlio Dextro, liberto por graça do seu
senhor.
Esta longa inscrição de quinze linhas e caracteres fundos e bem
desenhados encontra-se num cipo sepulcral bastante interessante, por
ter as faces laterais ornadas de objectos simbólicos, que parecem querer identificar melhor o defunto.
Este cipo tem 1,17 m de comprimento, 0,49 m de largura e 0,36 m
de espessura e foi encontrado em Coimbra, na Couraça de Lisboa.
em 1774.
Na palavra PIÍSSIMO, o segundo 1 é mais alto que o primeiro.
Hiibner não confia muito na leitura de BOVIA. Põe a hipótese
de poder ser BOVTIA. Mas BOVIA está bem nítida.
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BIBLIOGRAFIA :
C. /. L., u, 378 e add., p. 695, c suplemento, p. 815.
BORGES DE FIGUEIREDO, Coimbra Antiga e Moderna, pp. 257-258.
VIRGíLIO CORREIA, op.
FILIPE SIMõES, op.

cit..

cit..

Catúlogo-guia cit..

12)

LEITURA :

D(is) M(anibus) S(acrum) / CADIO CA RI ANO / ANN(orum) XXI / ALLEICEA / AVITA MATER / FILÍO FAC(iendum) C(uravit) / DIC ROGO QV1 TRANSIS SIT TIBI /
TERRA LEVIS
TRADUçãO;

Consagrado aos deuses manes. A seu filho Cádio Cariano, de
21 anos, mandou fazer a mãe Alicia Avita. Diz, por lavor, tu que
passas: que a terra te seja leve.
O cipo sepulcral que contém esta inscrição de oito linhas foi encontrado na muralha de Coimbra junto ao Arco da Traição, em 1878, e
mede 1.06 m de altura, 0,46 m de largura e 0,33 m de espessura.
É muito semelhante ao anterior quer nas dimensões, quer na forma da
inscrição, quer ainda pelo facto de conter desenhos nas faces laterais.
As duas últimas linhas são em letras mais pequenas, certamente gravadas mais tarde.
BIBLIOGRAFIA:
C, I. L.. ii, 5241 (supl.).
BORGES DE FIGUEIREDO — Revista Archeolôgica e Histórica, vol. n, p. 126.
VIRGíLIO CORREIA, op.
FILIPE SIMõES, op.

13)

cit.

cit..

LEITURA:

CHRYSIS SIBT / POSVIT
TRADUçãO:

Levantou Crises a si.
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Esta breve inscrição de duas linhas encontra-se numa caixa funerária de 0,81 m de comprimento, 0,48 m de altura e 0,43 m de largura,
moldurada e ornamentada numa das faces, descoberta em 1773 no
terreiro do Castelo de Coimbra.
Aqui foi a própria pessoa que, em vida, mandou gravar o seu
epitáfio, certamente porque não esperaria que se lembrassem de si,
depois de morta. Deve, com efeito, tratar-se duma prostituta; o próprio nome parece prová-lo.
BIBLIOGRAFIA:
Catálogo-guia cit..
C. I. L., ii, 374 e supl., p. 815.
FILIPE SIMõES, op.

cit..

ob. cit. (Aqui diz: «Falam do achado e sào conformes na
data, Joaquim da Silva Pereira, na Coimbra Gloriosa, c o investigador
Dr. Luís de Sousa dos Reis, num apontamento que deixou avulso entre
os seus papéis e que possui seu bisneto, o Dr. António Luís de Sousa Henriques Seco...»).

VIRGíLIO CORREIA,

14)

LEITURA:

LARES LVBANC. / DOV1LOM1COR. / HORVM. ALBV.
IV / CAMAL. F. SACR
Esta estranha inscrição em quatro linhas, encontrada numa lápide
possivelmente votiva, partida ao meio, de 0,58 m de largura e 0,28 m
de altura, em 1938, extra-muros de Conímbriga, deve ser indígena.
CAMAL, pelo menos, é nome nitidamente indígena.
A separar palavras tem folhas de hera.
BIBLIOGRAFIA:
Catálogo-guia cit..
15)

LEITURA:

... / VXOR1 ET MODES[tus] / ... F(ilius) MATRI Ffaciendum) C(uraverunt) / S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
TRADUçãO:

... mandaram fazer... a sua esposa e o filho Modesto e sua mãe.
Que a terra te seja leve.
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Esta inscrição de quatro linhas encontra-se numa lápide sepulcral
de 0,83 m de comprimento, 0,41 m de altura e 0,50 m de largura, descoberta em 1773 junto dos alicerces do terreiro do Castelo de Coimbra.
Na primeira linha há vestígios de letras que têm sido lidas de várias
maneiras, todas diferentes. A leitura de Virgílio Correia é esta:
A....VDAC S GENI /.
O C. I. L. regista erradamente P. C. por F. C .
BIBLIOGRAFIA:
C. 1. L.. li, 394; e sup!., p. 815 e add., p. 1030.
FILIPE SIMõES, op.

cit..

VIRGíLIO CORREIA, op.

cit..

BORGES DE FIGUEIREDO, in Rev. Arch, e Hist., vol. il, p. 109.
16)

LEITURA:

D(is) M(anibus) / VIBIANO/ VIBI F(ilio) AN(norum) XX
[X? / Se]VERVS ET / [Vale?] RIA ER [edes... f(aciendum)
c(uraverunt)?]
TRADUçãO:

Aos deuses manes. Mandaram fazer a Vibiano, filho de Víbio
de 30? anos, os herdeiros Severo e Valeria...
Esta inscrição incompleta está numa lápide funerária de 0,42 m
de comprimento, 0,33 m de altura e 0,16 m de espessura, originária
de Conímbriga.
O C. L L. lê assim: D. M. / VIBIANO / VIBI F. AN XXX / [Se]
VERVS ET / ... RIA EREDES / [et Apr]I / LIS / LIB.
O Catálogo-guia do Museu Machado de Castro fala da inscrição
«de Vibiano, da idade de 30 anos». Tudo leva, pois, a crer que a
pedra já se partiu depois que foi encontrada.
Influenciada por estas duas transcrições, acrescentei na minha
leitura uma dezena à idade de Vibiano. A pedra naquele sítio foi
truncada, faltando por isso o último algarismo.
Segundo o C. 1. L.t há um outro sujeito — o liberto Abril.
BIBLIOGRAFIA:
C. I. L.. li, 393.
Catálogo-guia cit..
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LF1TURA

[Gai?JVS SILVANV[s / 01]IS1P0NENSIS / [S]ATVRNINO
F(ilio) / [a]N[n(orum) III?... f(aciendum) c(uravit)?]

TRADUçãO:

Gaio Silvano Olissiponense a seu filho Saturnino, de 3 anos
mandou fazer.
Esta pequena inscrição de quatro linhas encontra-se num fragmento de lápide sepulcral de 0,16 m de altura e 0,29 m de largura,
vinda certamente de Conímbriga.
A parte final no C. I. L. é AN.III..., levando isto a crer que a
pedra foi partida, depois de encontrada.
No começo da primeira linha não há lugar para mais de duas ou
três letras, podendo por isso supor-se que o nome será Gaius.
BIBLIOGRAFIA:
C. /. L., ii, 5240 (supl.).
Catálogo-guia cit..
BORGES DE FIGUEIREDO in Rev. Arch, e Hist., vol. ii, p. 110.

18)

LEITURA:

... [Kaeso?]NI ALL1 AV1TIANI SER / [vo A]MOENA
VXOR / [f(aciendum)] c(uravit)
TRADUÇÃO:

...mandou fazer a Cesão?, escravo de Alio Aviciano, a esposa
Amena...
Inscrição incompleta, em três linhas, gravada numa cupa funerária truncada de 0,56 m de comprimento, 0,30 m de largura e 0,59 m
de altura, descoberta na muralha medieval de Coimbra, em 1941.
BIBLIOGRAFIA:
Catálogo-guia cit..
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LEITURA:

...ATÍMETVS / CONTVBERNAL / F(aciendum) C(uravit)
TRADUçãO:

... o companheiro Atimeto mandou fazer.
Inscrição de três linhas, incompleta, numa lápide sepulcral fragmentada de 0,30 m de altura, 0,40 m de largura e 0,26 m de espessura,
encontrada em Conímbriga.
As quatro últimas letras de ATÍMETVS estão truncadas, o que
levou o autor do Catúíogo-guia a 1er ATIMEIVS. Mas Atimetus é
um nome, de origem grega, que existe.
BIBLIOGRAFIA:
Catdlogo-gttia cit..

20)

LFITURA :

MARTI A[ug(usto)] SACRVM / C(aius) VALERIVS [Titi?]NIVS...
TRADUÇÃO

Consagrado a Marte Augusto.

Gaio Valério Titínio?...

Esta epígrafe incompleta, de duas linhas, encontra-se num cipo
votivo, octogonal, fragmentado, de 0,70 m de altura e 0,25 m de diâmetro, vindo, segundo parece, de Conímbriga.
No Catálogo-guia só foi lida até SACRVM, o que não se justifica, visto que a segunda linha, em parte, é legível.
BIBLIOGRAFIA :
Catálogo-guia cit..

21)

LLTTURA:

[...d(is?] M(anibus?) / FELICI / AN(norum) Villi / APR(ili?) DSI / MATER...
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Epígrafe incompleta de cinco linhas, numa lápide sepulcral fragmentada, de 0,49 m de altura e 0,35 m de largura, provavelmente vinda
de Conímbriga.
Na quarta linha DS poderão ser abreviaturas de de suo. Quanto
ao I, talvez seja resto de um F ou P já meio apagados ou até mal gravados.
T;ilvez. pois, queiram dizer de suo fecit. No entanto, acho estranha esta expressão em tal sítio; costuma vir no final.
Se assim fosse, poderíamos arriscar-nos ;i traduzir assim: Aos deuses manes. Fez à sua custa a Feliz Ahril, de nove anos, a mãe...
22)

LEITURA:

LARIBVS / PATR1S / SEVERVS / TANGENT (Alius)
V(otum) S(olvit) L(ibens) ME(rito)
TRADUçãO:

Severo, filho de Tangcno, pagou merecidamente aos Lares paternos o seu voto. de boa vontade.
Inscrição completa, de cinco linhas, numa ara votiva, provavelmente de Conímbriga, de 0,50 m de altura, 0,18 m de largura e 0,16 m
de espessura.
O 1 de PATRIS (resultado da contracção de dois /7) é representado na inscrição por um / acima do nível superior das outras letras.
Leite de Vasconcelos diz no entanto que é o segundo i que está
sobreposto ao primeiro.
A respeito duma inscrição de Viseu, consagrada também aos
Lares, diz Hiibner no C. I. L., li, 404: «Larum cultus, quamquam rarus
extra Italiam, reperitur tamen in his regionibus, veluti Norbae, Caperae, Bracarae». Por esta inscrição, vemos que também existia em
Conímbriga.
O Catálogo-guia do Museu lê erradamente TANGINJ.
BIBLIOGRAFIA:
Catálogo-guia cit..
LEITE DE VASCONCELOS

in O Arch. Port., vol. vin, p. 170.
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LEITURA:

...C(aio) IVLl[o] / QUADRAT[o]...

TRADUçãO:

...a Gaio Júlio Quadrado...
Inscrição incompleta, de duas linhas, num fragmento de lápide
certamente sepulcral, de 0,15 m de altura, 0,48 m de largura e 0.23 m
de espessura, encontrada em Conimbriga.
BIBLIOGRAFIA :
C. /. L„ li, 6275 (supl. add.).
BORGES DE FIGUEIREDO in Rev. Arch, e Hist., vol. m, p. 157.
O Arch. Port., vol. xxiv, p. 234.

24)

LFITURA:

...[i]N HON[orem]... / ...I FLAM1NIS... / ...ORVM
TRADUçãO:

...em honra de ... sacerdote...
Inscrição incompleta em grandes caracteres gravados num fragmento de lápide de 0,28 m de altura, 0,58 m de largura e 0,20 m de
espessura, encontrado perto do arco romano de Bobadela, concelho
de Oliveira de Hospital.
BIBLIOGRAFIA:
Catdlogo-guia cit..

25)

LEITURA:

CAESAR DTVI / AVG(usti) PRON(epos) AVG(ustus) /
[p]ONT(ifex) MAX(imus) TRIB(unicia) / [po]T(estate) ÏÏÏ
CO(n)S(uI) DESTG(natus) / P(ater) P(atriae) / M(ilia) 1III
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TRADUÇÃO:

César Augusto, bisneto do divino Augusto, pontífice máximo,
com o poder tribunício três vezes, cônsul designado, pai da pátria.
Quatro milhas.
Inscrição em seis linhas num marco miliário de 0.82 m de altura
e 0,42 m de diâmetro, descoberto em 1774 nas ruínas da Couraça de
Lisboa, junto do castelo, em Coimbra.
Este marco c atribuído a Calígula (séc. 1). Filipe Simões diz que
há nele uma falta que consiste cm não ser mencionado o nome da terra
donde se contavam quatro milhas.
O C.I.L. apresenta-nos a inscrição mais longa e na primeira linha
tem. erradamente. CAESARI por CAESAR.
BIBLIOGRAFIA:
C. /. L.. ii, 4639 (snpl.).
FILIPE SIMõIS. op.

26)

cit..

LEITURA

REMETIBVS / AVG. / ...
Inscrição dedicatória em três linhas numa lápide de 0,84 m de
largura e 0,50 m de altura, encontrada em 1936 em Conímbriga.
A última linha mostra sinais de martelamento das suas oito letras.
Seria Calígula o nome do imperador picado?
Na primeira palavra fundem-se o T e o I, e o S. mais pequeno
que as outras letras, está dentro do V.
BIBLIOGRAFIA:
Catâlogo-fiuia cit..

27)

LFITURA

D(is) M(anibus) S(acrum) / RVFVS ET CALIO / P[e] C
ALLTO AVI / [t]0 FRATR1 PIEN / [t]lSSIMO ANN[o-

ru] /M xxvim / [ppsvrr
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TRADUçãO:

Consagrado aos deuses manes.

Levantaram Rufo e Calíope a

seu muito afeiçoado irmão Gaio Alio Avito, de 29 anos.
Inscrição funerária em sete linhas mal legíveis, descoberta em
Conímbriga.
A lápide, cm forma de ara, mede 0,65 m de altura, 0,17 m de largura e 0,15 m de espessura.
Leite de Vasconcelos na 3. a linha, onde li C ALLIO, leu GALLIO.
O traço horizontal, que ele possivelmente julgou pertencer ao G, eu
considero-o antes um sinal de abreviatura.
O predicado está no singular, enquanto o sujeito é composto,
por falta de quem gravou a inscrição.
Segundo Leite de Vasconcelos, era mais usual o verbo no singular;
daí o erro. Tornou-se, segundo ele, esta inscrição do género das histórias populares começadas por «Era uma vez...», em que muitas
vezes o sujeito está no plural.
BIBLIOGRAFIA:
LEITE DE VASCONCELOS, «A

respeito de Conímbriga» in O Arch. Port., vol. rv, pp. 304-

-305.
28)

LEITURA:

D(is) M(anibus) / ALBINO ARC / ONIS F(ilio) ET FILIS /
SVIS ARCONI / [eJT AIO...
IRADUçãO:

Aos deuses manes.
Arção e...

A Albino, filho de Arção, e a seus filhos

Inscrição incompleta em 5 linhas, gravada numa lápide sepulcral
fragmentada, de 0,44 m de altura, 0,35 m de largura c 0,39 m de espessura, descoberta em Conímbriga.
29)

LEITURA:

...[mat? pat?]ER [fi]LIO / [piissi?]MO F(aciendum) C(uraravit) / [s(it)] T(ibi) T(erra) L(evis)
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TRADUÇÃO:

...o pai (a mãe?) a seu filho muito dedicado mandou fazer.

Que

a terra te seja leve.
Inscrição incompleta em 3 linhas, em lápide sepulcral muito fragmentada, de 0,51 m de largura e 1.08 m de altura, vinda provavelmente
de Conimbriga.
30)

LEITURA :

... / R... / F...
Fragmento de lápide possivelmente sepulcral, de 0,20 m de largura e altura, vindo de Conimbriga.
Será esta inscrição aquela de que fala Proença Júnior e que diz
estar no Museu?
BIBLIOGRAFIA:
F. TAVARES DE PROENçA JúNIOR in O Arch. Port., vol. xii, pp. 177-178.

31)

LEITURA:

...M / L?I FROM / ... AN(norum) LX/...
Leitura de Borges de Figueiredo:
[d (iis)] M(anibus) [s(acrum)]? / ...li? FROM / [to] AN(norum) LX / [h(ic) s(itus) c[st.] S(it) t(ibi) t(erra) l(evis)]
fragmento de lápide sepulcral de 0,21 m de largura e 0,29 m de
altura, descoberto em Condeixa-a-Velha, em 1880.
BIBLIOGRAFIA
C. /. L., ii, 5243 (supl.) e aditamentos, pp. 1030 e 1031.
BORGES DE FIGUEIRIIXI in Rev. Arch, e Hist., vol. il, p. MO.

32)

LEITURA :

... TON1S / ...
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Fragmento de lápide talvez sepulcral de 0,33 m de largura e 0,20 m
de altura, vinda provavelmente de Conímbriga. ... TONIS pertencerá
ao genitivo de FRONTO, nome muito frequente na Lusitânia?

33)

LEITURA :

IMP. CÃES... / . ..E? L? VAE. CONS... / F ANT? IO P
F IN?... / VICTO. AVG. PONT / MAX. P P RO / ...
Inscrição quase ilegível num marco miliário de 0,57 m de altura
e 0,34 m de diâmetro, vindo, se não me engano, da Mealhada.
34)

LEITURA:

VEGETO AVITI F(ilio) / AN(norum) XVIII DEFVNCTO /
MONTE MARIANO / O. T. AVITVS ARCONIS F(ilius) /
ET RVFINA RVFI F(ilia) / PARENTES F(aciendum)
C(uraverunt) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
TRADUÇÃO:

A Vegeto, filho de Avito, de 18 anos, morto no Monte Mariano,
O. T. Avito, filho de Arção, e Rufina, filha de Rufo, seus pais, mandaram fazer. Que a terra te seja leve.
Esta inscrição de seis linhas está gravada numa lápide sepulcral
moldurada de 0.75 m de largura e 0,57 m de altura, encontrada em 1956
por um Professor e alguns alunos da Faculdade de Letras, numa quinta
na Geria, concelho de Coimbra, fazendo parte do muro dum patamar.
Segundo se vê pelas Memórias Paroquiais de 1758, esta inscrição
parece ter vindo em tempos de Conímbriga.
Pelo menos nos Extractos Archeológicos dessas Memórias, publicados em O Arch. Port., vol. iv, 1-6, ano 1898, pp. 150-152, é transcrita uma inscrição que se diz ter sido encontrada junto doutra (romana)
e que reza assim:
LAPIDVM
MONVMENTVM
ROMANI
REG1MINIS
EX R V I N I S A N T I Q V A E C O N T M B R Í C A E VBI
NVNC CONDEXE A VELHA IN PONTE D'ATADOA

132

M. DE LURDES

RODRIGUES

IACENTEM, AC PENE SEPVLTVM D.D. ANDREAS
ALMADA THEOLOGIAE PR1MAR1VS CONIMBR1CENS1S TRASTVLIT IN MELIOREM FACIEM RESTITVIT MEMORIAQVE
EXSOLVIT ANNO
FORI
M.C.XXIl(l)
Se aquela, que foi recolhida no C.I.L., il, 391 (corn variantes), é
de Conímbriga, c muito natural que a outra, conservada no mesmo
lugar, também o seja.
Na quarta linha, o autor das Memórias lê O. F., mas na lápide
está O. T., enigmáticas abreviaturas, no entanto.
Onde ficaria o Monte Mariano? Na Córsega, onde houve uma
colónia — Mariana, ae —, estabelecida por Mário? Teria ido o
defunto Vegeto prestar aí o serviço militar?
BIBLIOGRAFIA:
O Arch. Port., vol. rv, 1-6, 1898, p. 151.
M.
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(1) Esta lápide, agora truncada, com 0,66 m de altura e 0,36 m e 0,20 m de
largura, encontra-se também no Museu. Nela se le o seguinte:
LAPIDEM MO...
NTVM R O M MINIS EX R...
ANTIQVVA...
BRIGAE (...
NC CONDE...
LHA) IN...

Como se vê, por aqui, na transcrição das Memórias há pelo menos um erro
de leitura: na pedra está LAPIDEM e não LAPIDVM.

