
Antecedentes 

Inscri\ao e iconografia do 
"disco", de ouro, de Bensafrim 

(Lagos, Algarve) 
Mario Varela Gomes 1

0 denominado disco de Bensafrim, pertenr;:a do Museu Municipal Dr. Santos Rocha, da Figueira da Foz 

(inv. N° 7674/09.A.216). possfvel botao ou falera, e nao so uma das mais antigas joias de ouro surgidas no 

Sul de Portugal, pertencendo a I ldade do Ferro, como a que maior profusao iconografica apresenta. 

0 elemento ornamental mencionado foi descoberto na area da necropole siderica de Bensafrim, explorada 

em 1878 sob direcr;:ao de Estacio da Veiga e dezassete anos depois sob a de Antonio dos Santos Rocha, 

pelo prior daquela povoar;:ao, Antonio Jose Nunes da Gloria, que o cedeu aquele segundo arqueologo. Foi 

tambem um paroco de Bensafrim, Manuel Jose de Barros, que ali recolheu as primeiras estelas epigrafadas 

e outros materiais, depois entregues a Estacio da Veiga ( 1891, p. 250-255, 285) e que hoje se conservam no 

Museu Nacional de Arqueologia (Fig. 1 ). 

1 Membro da Academia Portuguesa da Hist6ria e da Academia Nacional de Belas·Artes. Docente do Departamento de Hist6ria da 
Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da U. N. L. (Avenida de Berna, 26C, 1069-061, Lisboa, mv.gomes@fcsh.unl.pt). 
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Ao que parece o "disco" de aura tera sido "(. .. ) 

encontrado junta a uma urna cineraria na necr6po

le romana da Fonte Ve/ha ( ... );' conforme registou 

A. dos Santos Rocha (1904, p. 64). Este detectou a

sobreposic;:ao da necr6pole siderica pela romana, 

tendo encontrado, em 1895, nova estela funeraria 

(Bensafrim VI), tombada sabre a sepultura respec

tiva, da I ldade do Ferro, contendo longo texto epi

grafado (Rocha, 1896, p. 136, 137). 

Segundo o autor antes citado, tanto A. J. Nunes 

da Gloria coma ele pr6prio nao deram importancia 

a passive! associac;:ao registada entre o "disco" e 

a urna, dado ambos entenderem que aquela j6ia 

correspondia a produc;:ao pre-romana, muito possi

velmente contemporanea da mais antiga necr6pole 

ali detectada, corn origem no Mediterraneo Oriental 

(Rocha, 1904, p. 64). lmporta referir que aquela pec;:a 

aurea nao mostra quaisquer sinais de exposic;:ao ao 

fogo. 

A. dos Santos Rocha deu conhecimento publico

e descreveu minuciosamente a decorac;:ao do disco 

em 1901, referindo a existencia naquele de linhas 

formadas par pequenas impress6es hemisfericas, 

que julgou constituirem letras, nos seguintes ter

mos: "Ha n'estes ornatos granulados f6rmas que 

fazem lembrar certos caracteres dos a/fabetos gre

gos archaicos, sobretudo do alphabeto eolo-dori-
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Fig. 1 Localizac,ao de Bensafrim (La
gos, Algarve), na Peninsula lberica. 

co." (Rocha, 1904, p. 65, est. 111, fig. 43). 

0 Pe Belchior da Cruz (1902, p. 100) haveria de 

citar aquele trabalho em O Archeo/ogo Portugues, 

conferindo-lhe maior divulgac;:ao. Santos Rocha 

(1905, p. 105) catalogou o "disco" coma contendo 

"ornatos mycenicos estampados" . Todavia, a cha

mada de atenc;:ao para a passive! inscric;:ao nele 

gravada nao obteve eco, nem a epoca nem ulterior

mente, mesmo no seio dos muitos investigadores 

que se tern dedicado ao estudo das epigrafes da I 

ldade do Ferro do Sudoeste Peninsular coma, mais 

recentemente, do pr6prio disco, caindo no esque

cimento. 

lntegramos aquela pec;:a na exposic;:ao que, corn 

Caetano Beirao, organizamos no Museu Nacional 

de Arqueologia sobre a epigrafia da I ldade do Ferro 

do Sul de Portugal e o seu contexto cultural, mo

menta em que se executou nova desenho, utilizado 

na contra-capa do respective catalogo, e pormeno

rizado levantamento fotografico da mesma (Beirao 

e Gomes, 1980, p. 14, n° 59). Tambem fez parte da 

mostra "De U/isses a Viriato. 0 Primeiro Milenio 

a.C.;' de que fomos consulter (Alarcao e Santos,

1996, pp. 228, 229). 

Trabalho recente sabre a epigrafia siderica de 

Bensafrim (Correia, 1995-97) tambem nao contem

plou o que julgamos tratar-se, de facto, de inscric;:ao 



Fig. 2 "Disco" de ouro de Bensafrim (ampl.x2,5) (foto M. 
V. Gomes, RXlln9-32). 

na denominada escrita do Sudoeste Peninsular e 

que, dado o seu born estado de conservai;:ao, nu

mero de signos, tal como o reduzido acervo de epi

grafes existentes, para alem das correspondentes a 

estelas funerarias, importa tentar valorizar, a par da 

restante iconografia ali presente. E o mesmo pode

remos dizer de importante texto que atendeu princi

palmente aos meios tecnicos, corn que se produziu 

a pei;:a em aprei;:o (Vilai;:a e Armbruster, 2012). 

0 "disco" 

Trata-se de fina chapa de ouro, corn contorno cir

cular, medindo 0,036 m de diametro, cerca de 0,001 

m de espessura e corn 1,1 gr de peso. Ao centro 

mostra orificio corn 0,004 m de diametro (Figs 2, 3). 

Santos Rocha (1904, p. 64) pensou que a orna

mentai;:ao do "disco" tinha sido impressa e efectu

ada atraves de molde, tendo-se sobre ele batido a 

chapa metalica. Nao obstante, se de facto aquelas 

decorai;:6es foram estampilhadas, irregularidades 

na sua distribuii;:ao, sobreposii;:6es de elementos, 

erros e omiss6es, conduzem a acreditarmos que 

elas nao s6 foram realizadas em dais grandes mo

mentos como se utilizaram diferentes ferramentas: 

cinzeis, matrizes ou puni;:6es, aspecto que estudo 

recente viria a melhor demonstrar (Vilai;:a e Arm-

bruster, 2012). 

A primeira fase de gravai;:ao respeita a decorai;:ao 

do "disco'; corn as suas molduras constituindo duas 

cartelas em forma de coroas-circulares, e quatro 

motivos distintos, tres dos quais se associam entre 

si, enquanto a segunda fase corresponde a inclusao 

dos caracteres alfabeticos que integram a inscrii;:ao 

(Fig. 3). 

A zona central do disco desapareceu, sendo pos

sivel que ele estivesse fixado a base resistente, de 

outro material e, no anverso, existisse pe, destina

do a fixai;:ao da pei;:a. Estas considerai;:oes esteiam

-se na constituii;:ao do botao de ouro, descoberto 

pelo nosso saudoso Amigo Caetano Beirao (1986, 

p. 72, fig. 14) durante as escavai;:6es a que procedeu

na necr6pole, da I ldade do Ferro, da Fonte Santa 

(Ourique). Esta j6ia mostrava corpo e pe de prata, 

tal como revestimento, no anverso e reverso, de 

fina chapa de ouro (Fig. 4 C). 

0 centro do "disco" de Bensafrim encontra-se 

rodeado por tres estreitas molduras circulares, 

enquanto a sua zona mesial, a mais rica em 

termos decorativos, correspondendo a cartela 

mais ampla, mede 0,008 m de largura, e e definida 
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Fig. 3 "Disco" de ouro de Bensafrim e sua inscrii;:ao (seg. 
M. V. Gomes). 
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pelas molduras acima referidas, tal coma por outra 

exterior, que tambem ajuda a delimitar a cartela 

correspondente a aria do disco. 

No interior da primeira cartela referida obser

vam-se cinco motivos obtidos por estampilhagem, 

em forma de pendente, cujas extremidades termi

nam em espirais, e siio quase equidistantes entre si. 

Entre as bases das espirais detectam-se pequenos 

circulos, tambem estampilhados, e entre os pen

dentes, representai;:6es de abelhas, muito esque

maticas, igualmente elaboradas a partir de matriz. 

Acima de cada uma das figurai;:6es de abelhas 

ou, no espai;:o a sua volta, delimitado pelos penden

tes espiralados, ocorrem pequenas linhas constitu

idas por pequenissimos relevos hemisfericos, pun

cionados em series rectilineas ou semicirculares, 

lembrando granulos e, segundo julgamos, forman

do sete letras. 

Dais daqueles espai;:os mostram duas letras, 

dispostas concentricamente, e os restantes apenas 

uma. 

A aria do "disco" corresponde a cartela estreita, 

delimitada por duas molduras, encontrando-se pre

enchida por sucessiio de elementos puncionados 
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Fig. 4 "Disco" de aura de Bensafrim (A), "disco" 
de Conimbriga (B) e botiio da necr6pole da Fonte 
Santa (Ourique) (C) (B seg. V. Correia, 1916, p. 261, 
fig. 10; C seg. C. Beirao, 1995, p. 72, fig. 14). 

em forma de S, medindo, cada um deles, 0,0015 m 

de altura. 

A inscri�ao 

Conforme referimos, identificaram-se sete letras, 

medindo cada uma delas entre 0,004 m e 0,007 

m de altura, sendo excepi;:iio a letra que reconhe

cemos coma omicron, dado que atinge, apenas, 

0,0025 m de diametro (Fig. 3). 

As letras oferecem formas identicas as utilizadas 

na escrita do Sudoeste Peninsular, durante a I ldade 

do Ferro e, nomeadamente, nas seis estelas epigra

fadas e em pequena pedra corn grafito, da necr6-

pole de onde provem o "disco" (Beiriio e Gomes, 

1985, pp. 466, 467). Todavia, importa observar que 

todas as letras foram gravadas corn duas pequenas 

matrizes denteadas, uma recta, corn seis pontas, e 

a outra semicircular, corn cinco de tais elementos, 

que produziram sucess6es de pontos em relevo, 

tal granulos, por vezes sobrepondo-se, pelo que as 

suas formas nao podem corresponder exactamente 

ao desenho mais tipico das mesmas letras quando 

incisas a cinzel ou a buril, conforme acontece nas 

estelas ou em outros suportes. As formas angulo

sas e circulares das letras siio identicas as encon-



tradas na restante epigrafia siderica do Sudoeste 

Peninsular. 

Tambem a disposic;:ao das letras nao e homo

genea ou seja, nem todas possuem o eixo maior 

ocupando posic;:ao radial, anomalias afins das que 

tambem encontramos na restante epigrafia do Su

doeste Peninsular, onde nao sao incomuns letras, 

ou ate palavras, invertidas mas que no presente 

caso se podem explicar devido as pre-existencias 

figuradas no "disco" ea pr6pria forma deste. 

A primeira e a segunda letras, corn elemento 

rectilineo a que se associa forma subcircular, cor

respondem a kapa (kap). Esta consoante oclusiva 

surda, reconhecida em Tell Halaf a volta de 900 a.C. 

(Jeffery, 1961, p. 30), foi representada no alfabeto 

de Espanca e em numerosas inscric;:oes da I ldade 

do Ferro do Sudoeste Peninsular, corn trac;:o curvo 

em substituic;:ao das duas barras obliquas, por ve

zes desligado do trac;:o vertical, tal coma acontece 

na primeira letra do "disco" de Bensafrim. 

Naquela primeira letra o trac;:o curvo foi colocado 

ao centro do vertical, enquanto na segunda se 

encontra pr6ximo do topo do trac;:o vertical, sendo 

possivel que se tivesse querido gravar a letra 

lambda, em vez de um segundo kapa. 

A terceira letra e um eta (het}, de forma rectan

gular e sem o trac;:o inferior, dado existir no seu lu

gar figurac;:ao de abelha. Trata-se de vogal aspirada 

corn assinalavel numero de variantes no alfabeto 

do Sudoeste Peninsular. A forma mais comum e a 

rectangular, corn barra central horizontal, que dara 

origem a representac;:ao em H, tal coma acontece 

nas escritas gregas arcaicas (Jeffery, 1961, p. 28). A 

sua troca por epsilon, que foneticamente conviria 

a escrita do antrop6nimo e compreensivel devido 

ao arcaismo da inscric;:ao, num tempo em que as 

regras da fonetica e da sintaxe ainda nao estavam 

completamente estabelecidas. 

A quarta letra corresponde a omicron (ayin), per

feitamente circular. Usada coma vogal o ou como 

ditongo ou, o "o pequeno" surge sempre corn di

mensoes reduzidas em relac;:ao as restantes letras, 

ocorrendo identico aspecto nos alfabetos gregos 

arcaicos e nas lapides do Sudoeste Peninsular. As 

reduzidas dimensoes desta letra acentuam-se nos 

periodos mais tardios, tanto nas escritas gregas 

como na do Sudoeste. A soluc;:ao de colocar o omi

cron no interior do eta pode dever-se a falta de es

pac;:o ou a tentativa de figurar a contracc;:ao das duas 

letras, aspecto que se repete em algumas epigrafes 

suas contemporaneas. 

A quinta letra identifica-se como beta (bet}, pos

suindo a haste recta e curvatura semicircular na ex

tremidade superior, voltada para o lado direito do 

observador. Esta consoante oclusiva sonora foi re

presentada, corn a forma mencionada, no alfabeto 

de Espanca e e a mesma de Gortina, aproximando

-se da forma fenicia. 

A sexta letra, constituida por linha recta e seg

mento a ela perpendicular, centrado no topo, reco

nhece-se como tau (tau). Consoante oclusiva surda, 

mostra grafia muito utilizada na Grecia e na escrita 

do Sudoeste Peninsular, onde tambem surge corn 

a forma de X. 

Por fim, a setima letra corresponde a omega.Tra

ta-se de o longo e aberto, ou de on, vogal cuja cria

c;:ao se deve aos Gregos, talvez aos J6nios, em ea de 

700 a.C., para alguns autores sob modelo provindo 

do silabario cipriota. Foi em seguida adoptada por 

Atenas (Ghinatti, 1999, p. 84). 

A forma em aprec;:o corresponde a 26" letra do al

fabeto de Espanca e e identica a que surge no j6ni

co. Na epigrafia do Sudoeste Peninsular mantem-se 

a forma circular aberta, na grande maioria dos ca

sos corn dois trac;:os adossados a base ou na parte 

superior, variando tanto a sua abertura, como as di

mensoes daqueles apendices, chegando a apresen

tar aspecto quase de H (estela de Corte do Freixo I). 

A identificac;:ao desta letra, que aqui se faz como 

omega, tern sido alvo de controversia e, quanto a 

n6s, factor de atraso na compreensao da escrita do 

Sudoeste Peninsular (Gomes, 2010, pp. 140,141). 

A transcric;:ao possivel da pequena epigrafe, de 

acordo corn os valores foneticos atribuidos as letras 

dos alfabetos gregos arcaicos e a da escrita do Su

doeste Peninsular, que acreditamos deles ser afim, 

e a  seguinte: KKEOB(a)TO(n). 

Todavia, conforme antes assinalamos, julgamos 

que houve erro na gravac;:ao da segunda letra e que 

se quis figurar um lambda. Se tal aconteceu tere

mos, atendendo a presenc;:a de o longo: KLEOB(a) 

TO(n) ::: KLEOBATON ou KLEOS BATON. A falta do 
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a/fa e de outras vogais acontece na escrita do Sudo

este Peninsular, possivelmente par influencia dos 

antigos silabarios, e prescindiu-se do nu final devi

do ao valor fonetico do omega (on). 

Trata-se, pois, de name pessoal que reune, muito 

possivelmente, o antrop6nimo ou o radical Kleo e o 

name pr6prio Baton. 

0 antrop6nimo Kleo, foi conhecido em Atenas, 

no seculo VI a.C. (Osborne e Byrne, 1994, p. 267), na 

Messenia (Corintia), no seculo VII a.C., na Arcadia, 

no seculo V a.C. e em Corinto, no seculo IV a.C. (Fra

ser e Matthews, 1997, p. 250). 

0 radical Kleo, que pode significar fama, gI6ria 

ou reputai;:ao (Chantraine, 1999, p. 540), surge igual

mente, corn alguma frequencia, na antroponimia 

grega, conforme ilustram Kleobou/us, conhecido 

em Delfos, Rodes e T hasos, no seculo IV a.C., Kleo

genes, em Lokris, no seculo V a.C. e em diferentes 

lugares da Eubeia na centuria seguinte, Kleodamus, 

em Orchomenes, no seculo VI a.C ou, ainda, Kleo

naios, Kleopatra, etc ... (Fraser e Matthews, 1987, pp. 

260,261; 1997, p. 251; 2000, p. 234). 

Tambem Baton e Battos constituiram names 

pr6prios registados, respectivamente, em Atenas e 

Delfos, no seculo Ill a.C., e em Megara, no seculo 

IV a.C. (Fraser e Matthews, 2000, p. 85; Osborne e 

Byrne, 1994, p. 87). 

Battos le-se em inscrii;:ao do seculo V a.C. de Co

rinto, Batus no seculo IV a.C., em Aitolia, e Baton, 

no seculo IV a.C., na Acarnania (Fraser e Matthews, 

1997, p. 88, 89). Batas corresponde a antrop6nimo 

usado em Cirene, nos seculos VII-VI a.C. e no secu

lo IV a.C. em Samas, aqui a par de Baton (Fraser e 

Matthews, 1987, p. 100). Baton surge, igualmente, 

em inscrii;:ao de Atenas, do seculo Ill a.C. (Osborne 

e Byrne, 1994, p.87) e Batto, em Creta, naquela mes

ma centuria (Fraser e Matthews, 1987, p. 100). 

Batas traduz-se par silva, amora ou framboesa, 

mas tambem denominava medida para liquidos ou 

especie de peixe (raia). Battos significaria aquele 

que gagueja ou balbucia, enquanto Batus pode tra

duzir-se por profundo, rico ou exuberante (Chantrai

ne, 1999, pp. 155, 156, 168-170). embora, segundo 

Pestalozza (1950, pp. 202-205). designe rei. 

L. H. Jeffery (1961, p. 194), refere em Amyklaion,

o antrop6nimo Bathyklos, que e muito semelhante
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a inversao de K/eobato, como Kleopatra o e de Pa

trok/es, aspecto estudado par L. Dubois (2000). 

Aquele primeiro corresponde ao arquitecto, ouri

ves e escultor de Magnesia que, segundo Pausanias 

(111, 18, 9), tera vivido em meados do seculo VI a.C. 

e esculpido o trono de Apolo no local mencionado, 

situado a sul de Esparta (Martin, 1987; Moreno Con

de, 2003). 

Comentario 

A. dos Santos Rocha (1904, p. 60) compreendeu

a origem, no Mediterraneo Oriental, da decorai;:ao 

do "disco" de Bensafrim, tendo-o comparado corn 

j6ias micenicas, publicadas par Schliemann, tese 

que Vergilio Correia (1916, pp. 261, 262, fig. 10) em 

parte subscreve, ao tratar de fragmento de disco, 

procedente das escavai;:6es que efectuou na cama

da pre-romana da cidade de Conimbriga (Condeixa

-a-Velha). Este e de bronze e revestido par ouro, 

medindo 0,039 m de diametro, encontrando-se 

decorado corn seis conjuntos de circulos concentri

cos, dispostos em torno de outro identico e sendo 

o espai;:o envolvente preenchido par pontos em re

levo (Fig. 4 8). 

0 perimetro circular do "disco" de Bensafrim, a 

materia-prima em que foi realizado, de car amarela 

e capaz de refulgir a luz, e sobretudo a sua deco

rai;:ao, integrada em molduras circulares concentri

cas, conferem-lhe clara simbologia solar. 

Os cinco pendentes, em forma de dupla espiral 

e que constituem os motivos corn maiores dimen

s6es e melhor visfveis da decorai;:ao do "disco" de 

Bensafrim, correspondem a elemetos apotropaicos 

e propiciat6rios, igualmente ligados a fecundidade 

e bem conhecidos na Europa pre-hist6rica, atraves 

de representai;:6es em estatuas menires do Sul da 

Frani;:a (Arnal e Menager, 1973), da Suii;:a (Petit

-Chasseur, Sion) e do Norte de Italia (Valcam6nica) 

ou de artefactos, produzidos em cobre ou bronze, 

mas tambem registados no Pr6ximo Oriente. 

Segundo E. Anati (1968, pp. 109-115; 1972) tais 

simbolos teriam origens pr6ximo-orientais e in

doeuropeias, ascendendo ao IV milenio a.C. No 

Egipto dinastico, objectos semelhantes eram utiliza

dos coma amuletos, sendo pendurados ao pescoi;:o 

par mulheres gravidas, embora pudessem, ainda, 



encontrar-se ligados ao culto dos antepassados. Di

versas joias, de ouro, descobertas par Schliemann 

em Troia, de meados do Ill milenio a.C., mostram 

conjuntos de duplas espirais semelhantes as figu

radas no disco de Bensafrim (Antonova, Tolstikov e 

Treister, 1996, pp. 114, 182). 

Tambem representai;:ao de divindade feminina 

fenicia, fundida em bronze (h = 0, 165ml, de prova

vel produi;:ao norte-siria, datavel nos inicios do I mi

lenio a.C. e que o Museu do Louvre conserva (A. 0. 

1761 ), exibe colar de onde pende dupla espiral (Ne

g bi, 1976, pp. 91, 186, est. 47), ilustrando a difusao 

mediterranea e a  longa sobrevivencia, em contextos 

socio-religiosos, daquele emblema. Alias, simbolos 

afins, corn as extremidades menos desenvolvidas, 

ou em forma de omega sao conhecidos na Antiga 

Mesopotamia, conforme ilustra placa de terracota 

de lsin-Larsa, da primeira metade do segundo mile

nio a.C., onde se observa a deusa (Nintu), seguran

do par de gemeos, ladeada par duas de tais figuras, 

julgadas conotadas corn o utero humano e corn a 

fecundidade em geral (Black e Green, 1992, pp. 132, 

146, 147, fig. 109). 

Aquele reportorio semantico associam-se repre

sentai;:oes esquematicas de abelhas, bem conheci

das na ourivesaria proto-historica da Peninsula lbe

rica e do Mediterraneo Oriental. 

Recordemos a fibula de ouro de Cadiz, atribuida 

ao seculo IV a.C., que reproduz, corn acentuado ve

rismo, um de tais insectos (Nicolini, 1990, est. 193), 

ou a placa de prata, do grande tesouro de Salva

canete (Cuenca). contendo representai;:ao antropo

morfica associada a ave e a  abelha, talvez figurando 

Artemis, ou divindade corn ela sincretizada (Cabre, 

1936, p. 154, est. VI; Raddatz, 1969, p. 247, est. 50:5). 

Pequena abelha, de ouro, procedente de Creta, 

faz hoje parte das coleci;:oes do British Museum, 

conhecendo-se pendentes mostrando duas abelhas 

rodeando favo de mel, encontrado no tumulo Chry

solakkos, de Mallia, no Norte de Creta e atribuido a 

1700-1600 a.C. (Museu Arqueologico de Heraklion) 

(Higgins, 1979, pp. 23, 24, 60, 61, figs 14, 61 ). Anel, 

igualmente de ouro, corn abelha, foi exumado em 

tumulo micenico de Tebas, datado de 1400-1200 

a.C. (Buchholz e Karageorghis, 1973, pp. 111, 390, n° 

1356).

0 valor apotropaico das abelhas, ligado, par ex

celencia, ao ouro, parece encontrar-se tambem na 

placa, daquele metal, de Camiros (Rodes), exibindo 

deusa-abelha rodeada par dais motivos flora is (sec. 

VII a.C.) (Gimbutas, 1974, p. 189, fig. 179; Boardman, 

1980, p. 94, fig. 108) ou na placa circular, ainda de 

ouro, corn representai;:ao de abelha, da sepultura 

111 de Micenas (Schliemann, 1878, p. 168, fig. 243). 

As abelhas (Apis mellifera L., 1758), produtoras 

do mel, que foi considerado, na Antiguidade, coma 

o alimento puro e dace, predilecto das divindades,

ou o alimento do Paraiso. T ido coma capaz de de

senvolver a sabedoria e a eloquencia, foi utilizado

em libai;:6es, misturado corn agua, leite, vinho ou

vinagre, em especial durante celebrai;:oes funebres

e cerimonias iniciaticas. Nao raro, as abelhas foram

interpretadas coma receptaculos das almas dos

mortos, nomeadamente em Platao, acreditando

-se que seriam capazes de as conduzir ao mundo

divino e imortal, dado tais insectos, muito laborio

sos, desaparecerem no interior de colmeias durante

os tres meses do lnverno, ressurgindo, coma que

ressuscitados, na Primavera. A pitonisa de Delfos,

que fazia a ligai;:ao entre o real e o transcendente,

era apelidada de "abelha'; dada a sua reconhecida

sabedoria e eficacia dos seus oraculos (Balandier,

1993, p. 118).

Porfirio transmitiu a tradii;:ao antiga de dar-se 

o name de melissae (abelhas) as sacerdotisas de

Demeter, em Eleusis e Efeso, tendo-se figurado a

deusa Artemis, irma gemea de Apolo, atraves de

abelhas, dado o seu poder de conferir a regenera

i;:ao periodica e a fecundidade, coma a sua ligai;:ao

ao mundo selvagem e natural, reflectindo antigos

cultos minorasiaticos (Gimbutas, 1974, pp. 181,182,

198).

Ainda segundo a mitologia grega, as abelhas 

teriam sido domesticadas par Aristeus, legendario 

rei-civilizador da Arcadia, o "senhor do mel'; confor

me denominai;:ao de Ovidio. E Zeus, quando crian

i;:a, seria alimentado corn mel, par Melisseus, rei de 

Creta, onde durante o Periodo Minoico, a cidade de 

Knossos oferecia mel a deusa Ereuthyia (Eleithyia), 

a que se prestava culto em gruta de Amnisos (Ru

tkowski, 1986, p. 64). 

As imagens de abelhas tornaram-se importantes 
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sfmbolos apotropaicos, de ressurreii;ao, felicidade, 

trabalho e ordem, par certo devido as variadas utili

zai;oes dadas ao mel, alimento e farmaco, capaz de 

propiciar vida longa e saudavel, relacionavel corn o 

bem-estar e, ate, corn a imortalidade, cuja car ama

rela e tambem a do ouro e a do Sol. 

A figurai;ao solar, simbolizada no "disco·; encon

tra-se valorizada atraves da teoria de sucessao de 

pequenas incis6es em forma de S, que preenchem 

a sua cartela exterior, representando os raios da

quele astro, cuja importancia religiosa e simb61ica, 

ligada corn a creni;a na ressurreii;ao, e bem conhe

cida, designadamente em ambientes funerarios de 

diferentes regi6es e epocas. 

A inscrii;ao agora dada a conhecer e, par ora, a 

unica, em escrita do Sudoeste Peninsular, que sur

ge tendo coma suporte j6ia atribufvel a contexto 

arqueol6gico da I ldade do Ferro. 

0 antrop6nimo nela reconhecido, corn origem 

grega, tambem nao se registava na rica epigrafia 

daquele perfodo, correspondendo, quii;a, ao name 

do seu proprietario. Alias, a pouca destreza patente 

na gravai;ao das letras e a  utilizai;ao de tecnica a Igo 

distinta da usada para figurar a restante iconogra

fia, permite aceitarmos que a epfgrafe foi ali inscrita 

em um segundo momenta, ou inclufda em j6ia ja 

existente, talvez quando passou a ser propriedade 

daquele que acompanhou no tumulo. 

0 presente texto regista a identificai;ao da letra 

omega, facto que, certamente, muito contribuira 

para a leitura e decifrai;ao da epigrafia da I ldade do 

Ferro do Sudoeste Peninsular. 

Tanto o "disco'; coma a sua ornamentai;ao, de 

caracter apotropaico e propiciat6rio, coma o cur

to texto que exibe, constituem importantes teste

munhos da florescencia cultural, corn forte matriz 

orientalizante, que ocorreu, dos finais do seculo VIII 

a.C. aos fin a is do seculo VI a.C., no Sul de Portugal e

a sua interaci;ao corn o Mediterraneo Oriental. 
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