
UMA INSCRIÇÃO BÉliCA INÉDITA DOS ANOS 90 d. C: 
OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

Pedro Paulo Abreu F unan 
Universidade Estadual PauJista- Assi 
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INTRODUÇÃO 

Como parte de um PrOJeto Internacional de publicação e estudo dos selos de 
ânforas béticas de tipo Dressel 20 encontrados nas regiões importadoras do Impé
rio Romano, coube a mtm a tarefa de analisar o material ep1gráfico descoberto na 
Bntann1a. Além dos ttmbres, pude compilar ainda tltuli graphio exaratl e tituli pie
ti. Estes últimos provêm do famoso acampamento militar fronte1nço Vindolanda <1>, 
conhectdo na Altertumskunde dos anos Oitenta pela 1mportãncta das suas tabu
lae ceratae 12). As condtções excepctonats de preservação deste srtio arqueológico 
perm1t1ram a preservação de documentos materais únicos, desde estruturas em 
madeira, roupas e outros obJetos peredve1s, até as Inscrições p1ntadas da corres
pondência ofiCial do exército. Graças aos fatores aludidos, preservaram-se, tam
bém, alguns dos pouqurssimos tituli plctl em Oressel 20 encontrados na Grã
Bretanha. 
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Quando lá estive em março de 1988 para copiar esses tltull, o Diretor da Es
cavação de Vindolanda (VIndolanda Archaeologlcal Trust), Robin Birley, suge
riu-me a publicação, em Britannia, do conjunto das inscrições pintadas em Ores
sei 20 provenientes de Vindolanda, já que, desta fonna. os colegas ingleses e eu
ropeus em geral podenam ter acesso a documentos de significação paleográfica e 
histórica excepcionais (3). De fato, trata-se dos únicos tltull plctl desse tipo anfóri
co datados dos anos 90 d.C., implicando, a um só tempo, numa importância parti
cular tanto no que se refere ao modus scrlbendl quanto à significação sócio-histó
rica dos documentos. De modo que pretendo restringir-me, nesta conferência, a 
uma única inscrição, a respeito da qual tecerei apenas um breve comentário preli
minar. No entanto, cre1o que, ainda assim, serã possfvel perceber as múltiplas im
plicações paleográficas e históricas decorrentes do estudo deste recém-desco
berto documento. 

CONSIDERAÇÕES PALEOGRÁFICAS E RESTABELECIMENTO DO TEXTO 

As ânforas oleárias béticas de tipo Dressel 20, produzidas nas margens do 
Rio Guadalquiv1r durante cerca de três séculos (1-111 d.C.), apresentam, em grande 
proporção, inscrições pintadas em tinta negra e descritas, desde tins do século 
passado e segundo a sugestão de Hennrich Dressel, com letras do alfabeto gre
go: (4) 

ex: in collo 
~ : in uentris parte superiore 
"'( : in uenbis parte media 
6 : oblique prope ansam dextram cs> 
( : Infra ansam 

Os tituh ex: , f-> e y são escritos com ptncel, ~ em caprtal curs1va e <X e 1 
como notae hispanae; o titulus Õ em curs1va (old roman cursive ou écrlture 
commune) e feito com o cálamo; C(. e 1 referem-se ao peso do vaso e do azei
te (6), respectivamente, em libras romanas, ~representa um nome própno privado 
(mercator) ou impenal ou a ratio fiscí; ó corresponde a um controle e pode conter 
diversas informações, como datação consular, peso do azeite, nome da flglina 
produtora, Cidade cap1tal do conuentus prov1ncial, entre outras. 

O fragmento anfórico aqui analisado apresenta, integral ou fragmentaria
mente, os tituli r ' ~ e õ . além de um titulus anomalus supra f3 (figura 
1 ). 

A peça fot encontrada em um estrato necessanamente antenor a 95 d.C. e, 
segundo Aobtn Birley, encontrava-se assoc1ada com tabulae ceratae datadas de 
inrcios dos anos 90 d.C. Embora a ânfora pudesse ter Sido reutilizada para outros 
fins por certo tempo, como atestado em outros sftios do limes, parece-me que, 
neste caso, pode-se afastar um uso prolongado por dois motivos básicos. Antes 
de mais nada, pelo fato de a tinta negra onginal estar relativamente bem conserva
da, o que implica numa râptda desativação do vaso. Em seguida, possu(mos uma 
tabula cerata recém-publicada (Bowman e Thomas 1983: 83-93) (7) escrita em 
Vindolanda e que relata o consumo elevado de gêneros alimentares no acampa
mento. Esta datação da eprgrafe stgnifica, por um lado, um grande avanço no nos
so conhecimento da paleografia destas ânforas e da economia bética em fins do 
pnmeiro século d.C. Assim, possurmos alguns tituli de meados dos anos 40 d.C. e 
uma única inscnção de 71 d.C., para reencontrarmos estas inscrições apenas nos 
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anos 130.140 d.C. Por outro lado, 1sto s1gnifica que não possu(mos testemunhos 
paJeográficos coetâneos que nos aJudem a estabelecer o texto aqu1 analisado. De 
qualquer maneira, 1mpõe-se uma análise paleográfica antes de tentar estabelecer o 
texto original. 

~ 
~~t\~t\\~~ 
t~~~®~~~ 

eX : Clll 
(?> : AEMILIOAUM ET 

: CASSIORUM 
Ó : leontini ÂXÀ>: ccxxserene 

anomalus supra ~ · VLXXVI 
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OBSERVAÇÕES PALEOGRÁFICAS 

O titulus €X. , que se encontra fragmentado, constitui uma nota hlspana com
posta de quatro números: Clll. O C Inicial, ainda que mutilado na peça, não deixa 
lugar a dúvidas, como confirma o seguinte exemplo da época clâudia: 

Figura 2 

Letra C em tJtulus OI. dos anos 40 d.C .. Colls et a11i, 1977· 51-52, fig. 19, n'? 1; comparar com 
figura 5. 

Um pouco menos claros, os três I também são d1scernrve1s: os dois primei
ros, pintados com duas pinceladas, se não são usu2is nos exemplares conheci
dos, encontram exemplos, como o tltulus Y de Port-Vendres 11 (Cols et alii, 1977, 
nº 15 e cf. Dressel, 19n: 259, nº 12) 

Figura 3 

Letras I de meados do século primeiro d.C. à esquerda, publicada originalmente em Colls et alii, 
1977: 62-64, fig. 24, n11 15 e datada do infcio dos anos 40 d.C.: à direita, publicada porDressel, 
1977 : 259, nº 12. 

O 1 final, com uma caudatura longursstma, também não é de todo inusual 
(CIL XV, 2,3652; Dressel, 1977: 259, nº 1 0): 

Figura 4 

Exemplos de caudature de I final publicadas. à esquerda no CIL XV, 2. 3652 e. à direita. em 
Dressel , 1977 . 259, nº 1 O 
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A forma destas notae hispanae permitem aproxtmá-las dos exemplos cláu
dios conhecidos e distanciá-las, particularmente na forma dos C, dos exemplares 
de meados do segundo século d.C. (Ex. CIL XV, 2, 3810, de 149 d.C.): 

Figura 5 

Exemplo da letra C trplca de meados do segundo século d.C. em GIL XV, 2, 3810, de 149 d.C 

O tituh.is f.> , de lettura imediata, apresenta diferenças notáveis seJa com 
o tituli ~ clâudios como com os antomnianos que possurmos. Algumas letras são 
decididamente arcaicas, em particular o R e o S (cf. Colls et alii, 1977, n9 4; CIL 
XV, 2, 3823; CIL XV, 2, 3649 e 3922), enquanto outras, como o A e o C são já 
muito próximos dos exemplares antonintanos (CIL XV, 2, 3649 e 3922): 

Figura 6 

Compare-se as letras de meados do primeiro século d.C., dispostas acima, com aquelas de mea · 
dos do século seguinte, abaixo; o R superior foi publicado em Colls et alii 1977: 53-57, fig. 20, ng 
4; o R tnfenor em CIL XV, 2, 3922; os S superiores em GIL XV, 2, 3649 e aquele inferior em GIL 
XV, 2, 3922; o A superior em GIL XV, 2, 3649 e o interior em GIL XV, 2, 3922. 

O titulus Õ , em cursiva mtnúscula, por sua vez, apresenta letras mutto cla
ras e sem caudature, o que o relaciona com inscrições astigitanas (ct. CIL XV, 2, 
3735 e 3810) e o afasta bastante da inscnção de data mais pr6xtma (71 d.C. Ro
drfguez-Aimeida, 1986: 209, fig. 76). Pode-se concluir, portanto, que a diferencta
ção entre as três grafias (astigitana, cordubense e hispalense), atestadas no pe
rfodo antoniniano, manifestava-se já mutto anteriormente. Quanto ao titulus ano
malus supra (3 , parece ter sido escrito no local de origem, já que a letra V apre
senta-se praticamente 1dênt1ca àquela do tltulus (? . enquanto o I final escreve-se 
com um único movimento, como o titulus f-> mas à diferença da mesma letra gra
fada com dois movimentos numa tableta de Vindolanda (Bowman e Thomas 1983. 

Figura 7 

Letra I como grafada em uma tabula de Vmdolanda, publicada em Bowman e Thomas. 1 983 
plate 111, ng 4. 
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Após estes breves comentânos paleogrâficos, pode-se intentar a reconstru
ção 1ntegal da epfgrafe. 

REDINTEGRATIO cal 

Os tituU 0(. e f apresentam-se, em sua •ntegralidade, facilmente rescont1-
tufve1s: 

c/. . Glll p: AEMILIOAUM ET GASSIORUM 

O tltulus y , embora não preservado dev1do à fragmentação do vaso, pode 
ser restabelecido, graças ao tltulus O . 

f : GGXX 

O titulus b , possivelmente composto por uma só linha, apresenta dois 
elementos claramente determináveis:, um~ sigla e o número GGXX. A explicação 
de He1nnch Dressel para a s1gla )\./.. ~ )\ parace-me ser ainda a mais veres· 
sfmel, na medida em que in amphoris antiquioribus repertis In fossa aggeris no
ta fortasse non comparet~ nam simllis nota quae occun1t In una amphora (GIL, 
XV, 2, 3675) sunt duae X apicibus lnstructae, uocabulum a (rc) a ut uidetur 
significantes; in amphoris lnde a saeculo tertio hulus notae usus omnino ces
sat, sed notandum In his passim adhlberi uocabulum ARCA. Deve-se ressaltar 
que a quadruplicação de letras na abreviatura não ê usual no material hoje conhe
cido, que se resume a um, dois ou três ~ : De fato, o único paralelo que co
nheço refere-se a um exemplar de 154 d.G., com controle em Hispalis (C IL '!:-V, 2, 
4317). No entanto, no mesmo ano, encontram-se também as siglas usuais X X 
(GIL XV, 2, 4322, 4324, 4327 inter alia) e X,;( X (GIL XV, 2, 4326). De qualquer 
mane1ra, a referência à Arca parece-me assegurada. O mesmo pode-se dizer do 
número CCXX, referente ao peso em libras romanas do azeite e que sucede a si-
gla. c-' 

Os outros elementos do titulus o apresentam menor clareza. A recons
titUição paleogrâfica proposta - LEONTINI -, ao identificar com segurança as três 
primeiras (LEO) e as duas últimas letras (NI), permite supor uma rarrssima con
tignatio NT - suposição reforçada pela contignatio muito evidente ER neste 
mesmo titulus T - ou, talvez, uma supressão da vogal I (LEONTNI). De qual
quer forma, a ausênc1a de letras no interior de palavras não é inusual nestes tltuli 
T (Act por accepit em CIL XV, 2, 3885 e Procli por Procull em CIL XV, 2, 
4274), em particular a supressão de um I (Astg por Astig em GIL XV, 2, 4101). 
Além d1sso, a leitura LEONTINI, enquadra-se no grande número de nomes próprios 
no genitivo seguidos da sigla ): X . Este nome grego parece, como em outros 
casos conhecidos (Anthus, Gallistus, Encolphus, Eros, Leo, Telesphorus) referir
se a uma escravo. Sobre sua significação, apesar das discussões dos últimos 
anos, cons1dero ainda pertinentes as palavras de Ores sei: nomlna segundo casu 
expllcari non possunt (CIL XV, p. 71). 

Após o peso do azerte, apresenta-se, claramepte, uma letra que pode ser 
Interpretada de quatro mane1ras diversas. Poderia tratar-se de um I final (cauda), 
como em outros casos (GIL XV, 2, 3797, 3810, 3984, Aodrrguez-Aimeida, 1981 : 
246 inter alia) (figura 8); ou um F incompleto, não cortado pelo terceiro traço 

Figura 8 

Forma da Letra I ao final, publicada em CIL XV, 2, 3934. 
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(F por fecit ou fundus). fenômeno raro mas atestado (GIL XV, 2, 3814) (figu
ra 9); poderia, ainda. tratar-se de um T. No entanto, a leitura das letras seguintes, 

r 
Figura 9 

Fonna da Letra F em CIL XV, 2, 3814. 

EAENE, dificulta qualquer destas hipóteses e fortalece a supos1ção de um S. De 
fato, desta forma, poderia pensar-se no nome próprio feminino SERENA no geniti
vo, um cognomem difundido na H1spânia (GIL 11, 872, 1024, 3712, 5060; cf. GIL ll, 
866, 4970. 795, 2561), restituindo-se SEAEN(A)E. O genitlvo fem1mno em e (em 
vez de ae) não sana impossrvel, tendo em vista a assimilação corrente do ditongo 
ae por e na Hispãnia (GIL 11, 696, 1663, 1743, 1 n7, 1482, 6278 inter alia). No en
tanto, parece-me mais razoável se tratar de um topônimo Serenensis, como Cas
tilensis, Grig1densis, T urrensis etc, embora não seja usual a interrupção da palavra 
como neste caso. De todo modo, a letra E no interior da palavra, grafada apenas 
com dois traços ( r )e o suposto resto de tinta entre E e N dificultam uma leitura 
mais segura. 

O tltulus anomalus supra f3 , para o qual não possurmos um paralelo 
seguro, parece representar uma notação numérica: VLXXVI (=71). Grafia~ hetero
doxas, como CXCVIIIII por CC, LLLLVVV por CCXV (Collset alu, 1977: n- 8 e GIL 
XV, 2, 41 02), em particular a preposição de números de diminuidores como li X por 
VIII (GIL 11, 2714), VL por XXXXV (GIL VIII, 3998), li IC por XCVII (GIL VIII, 161 0), 
são bastante conhec1das. Em outros titull em Dressel 20 ( d.. ou 'f ), como 
nos exemplos XXCXV por XCV {GIL XV, 2, p. 564), IXCI pai XCII, IXXC por LXXIX 
(GIL XV, 2, 4071), IXC por LXXXIX (GIL XV, 2, 4042), este procedimento, embora 
raro, está bem atestado. A sua explicação, imediata para os tituli ex. e Y , Já 
que se trata de grafar o peso do vaso ou do azeite, não é tão clara neste titulus 
anomalus. Talvez se trate de um erro de contagem (71 como correção de 76) per
cebido a tempo, caso a Inscrição se rehra a um número (de ânforas, de um arma
zém, de um forno ... ). 

OBSERVAÇÕES METROLÓGICAS 

Este fragmento, ao apresentar os valores CICIII e CCXX para o peso do va
so e do azeite, representa uma Importante confirmação das considerações tipoló
gicas e metrológicas por mim sugeridas em um estudo anterior (Funari 1987). <9J 

Neste sentido, este exemplar permite, mesmo no seu estado tragmentáno, ques
tionar a afirmação corrente, e ainda aceita em 1987, de que "d1e typologische Ent
wicklung der Dressel 20 is in grossen Zügen seit langem bekannt'' (Martin-Kilcher, 
1987: 53, grifo meu). A complexidade morfológica e metrológica, em termos sincrô
nicos e diacrônicos, encontra confirmação dec1siva neste exemplar. Assim, não 
possurmos um outro peso 1 de 220 libras até 153 d.C. (GIL XV, 2, 3949) e, no 
conjunto de todos os exemplares de meados do segundo século d.C. que possur
mos, não se revelou um único titulus Y superior a 216 libras. Isto implica em 
duas conclusões: 
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1. A existência de exemplares com a capacidade de 220 libras romanas nos 
anos 90 d.C. invalida qualquer interpretação de uma transformação morfológica 
progressiva das Dressel 20 em direção a um aumento constante de sua capacida
de. Deve·se, necessariamente, admitir a existência de recipientes dessa capaci
dade já em fins do primeiro século d.C., ao menos; 

2. A existência dos .subtipos Dressel 20 contemporâneos, atestada em 
meados do segundo século d.C., data, seguramente, do primeiro século. 

NOTAS HISTÓRICQ-SOCIOLÓGICAS 

A assoc1ação dos mercatores Aemilii e Cassii representa a mais antiga so
Cietas (cf. GIL XV, 2, 3730) conhec1da entre duas tamntas de comerc1antes envol
vidos no transporte do azeite bético. Embora conheçamos diversas socletates do 
primetro século d.G. - Caecihi ~IL XV, 2, 9480), Cornelli (CIL XV, 2, 3844), luni1 
(CIL XV, 2, 3659), Se1i (GIL XV, 2, 3666-67) e Octauii (GIL XV, 5807, 9382) - ape
nas em meados do século seguinte encontramos uma união semelhante de famr
has e, talvez não por acaso, ainda uma vez com os Cassi1 (CIL, XV, 2, 3973: L. 
Ocrati Saturnint et Cassiorum Apolauti et Arr ... ). A firma dos Cassii atuava, por
tanto, já em fins do século primeiro d.C. e associava-se, talvez pioneiramente, com 
os Aemtlii, CUJOS descendentes comerciavam de modo autônomo também em épo
ca antomniana (Aemllii Cuttianus, Eupono, Pastor, Rust1cus e Silvinus, cf. Rodrr· 
guez-Aimeida, 1986: 224). Esta mundane business of transporting foodstuffs 
(Carney, 1975: 291 e Stppel, 1987: 45), atividade lucrativa (Garnsey 1987: 88) e 
subsidiada pelo Estado Romano (Suetónio, Vida de Cláudio, 18, 3-4; 4, 19; Gaio, 
lnst. 1, 326; D1gesto, 3,6), encontrava nestes mercatores encarregados das uec
turae do azeite bét1co Já nos anos 90 d.G. um tipo de assoc1ação (socletas) e uma 
área de atuação (venda e/ou transporte para a longfnqua fronteira norte do Impé
rio) (1°1 tfpicos e caracterfsticos. Não me parece casual que seja JUStamente no 
Principado do Domiciano que estas societates tomem fmpeto, talvez incentivadas 
pelo Estado, tendo-se em vista a polrtica de abastecimento deste Imperador. C11 I 

Quanto ão tltulus Ó , as incertezas em torno do significado sociológico 
dos nomes no genibvo, da s1gla X X X 'K e do adjetivo (?) ao final, dificultam a 
elaboração de conclusões seguras. De qualquer modo, a presença do genitivo no 
infcio do tltulus 5 , antecedendo a sigla 'K X , como já acontecia nos anos 
4D-50 d.C. (cf. CIL XV, 2, 3648: flaul galll a), assim como do suposto adjetivo ao 
final, tornam ainda menos claras as possrveis e propostas ligações entre ambos os 
e ementas (adjetivo seguido de genitivo). Parece-me mais apropriado concluir-se 
que, no estado atual do material epigráfico disponfvel, não podemos determinar cla
ramente a significação de cada elemento dos tltull o . 

Por outro lado, creio que se pode supor uma concomitância, com o decorrer 
dos anos, nos tltuJI _ ô , de um esquema em que um nome no genitivo era se-
guido da sigla >. .X (cf. CIL XV, 2, 3671, 3675, nos Ca•tra Praetorta) e do 
peso y (e.g. Colls et alii 1977: 66, nº 19) e, provavelmente, de um adjetivo, e de 
outros controles, Incluindo a datação consular (cf. Rodrfguez-Aimeida, 1986: 209) e 
ainda, talvez, um f seguido de um nominativo. Isto pode indicar, a meu ver, que, 
assim como existiam diversos subtipos morfológicos !! metrológicos contemporâ
neos, devia ocorrer uma diversidade nos controles h , por motivos que ainda 
ignoramos, mas que cre1o hgam-se ao complexo sistema de abastecimento civil e 
militar romano, a Annona. Se superamos a visão tradicional 1121 que assimila 
Annona à frumentatio, como ainda o faziam Gamsey e Saller em 1987 (:83-1 03) 
e assumnnos, com Rernesal ( 1986; e inédito), o papel polrü~·admjnistrativo do 
sistema de distribUição de alimentos t13J, a presença da sigla ~ XX À confirma 
o controle estatal do abastecimento de azeite para a plebe e o exército. Embora 
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as funções concretas da arca a1nda estejam por ser determinadas, sua presença 
testemunha a constância da atuação deste órgão desde os anos 40 d.C., ao me
nos, e por todo o primeiro século. 

CONCLUSÕES 

As Implicações metodológicas decorrentes deste documento, tanto no que 
se refere à concepção de transformação artefatual em Arqueologia, como no que 
diz respeito à racionalização da economia romana, aqui apenas esboçadas, não 
podem ser subestimadas. Trata-se, a um só tempo, de repensar a cultura material 
como um todo em sua dimensão diacrônica e de redimensionar a própria socieda
de romana como uma vemüstlge Gesellschaft. Em ambos os casos, passa-se da 
reificação objetai e da alienação social para o reencontro dos polltlkoi ánthropol 
da sociedade como ordenação humana. (1 4 l 

Assis, maio de 1988 

NOTAS 

1. Sobre o sftio de V1ndolanda, permanece fundamental a obra de Robin E. Birley 
(1977), embora deva destacar-se que a escavação nestes últimos onze anos 
ampliou significativamente nosso conhecimento do acampamento. Neste sen
tido, as indicações pessoais de Robin Birley permitiram-me estar a par da si
tuação como se apresentava em março de 1988. 

2. A publicação das tabletas vem sendo fe1ta por A.K. Bowman e J.D. Thomas 
(1983). Deve-se lembrar, a1nda, o trabalho de Robin Birley, a ser apresentado 
no próximo Limes Congress em Canterbury em 1989 e que deverâ dar a públi
co as inscnções mais recentes. 

3. A publicação do conjunto de titull plcti em Dressel 20 encontrados em Vlndo
landa, permit1râ esclarecer algumas questões aqw apenas esboçadas. 

4. Sobre estes tltull pictl, remeto às considerações de Rodrfguez-Aimeida 
(1986: 175-252) e à bibliografia alf citada. 

5. As discussões sobre o significado destes tltult 8' , intensificadas nos últi
mos qu1nze anos, não chegaram a conclusões consensuais a respei1o. No 
entanto, creio que as proposições de José Remesal, em artigo 1nédito, apro
fundam significativamente nosso horizonte e merecem, dev1do à sua abran
gência, uma transcrição integral: Von vesonderer Wlchtlgkeit In Bezug auf 
dle Datlerung und auf Erkenntnlsse zur Handelsstruktur slnd dle unter 
gemachten Angaben. Erschelnt noch In claudlscher Zeit hler ein Name lm 
Genltlv, so wlrd die epigraphlsche Struktur des tJtulus pictus selt Vespa
slen wesentlich Komplexer. Wlr gehen gegenwãrtlg davon aus, dass es 
slch bel um elnen KONTROLL VERMERK handelt, der übersetzt aufzul~ 
sen 1st zu: "Kontrolllert lm Conuentus (flskallschen Bezlrk, aus dem dle 
Amphoren ausgeführt wurden) ... In der Offlclna Nr .... Namen ... Gewi
cht ... durch ... Actor dea ... im Jahre ...... (Gnfo meu). 
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6. Sobre o consumo do aze1te por parte dos soldados romanos e suas Implica
ções na organização do abastecimento, veja-se R.W. Dav1es (1971), cujas 
considerações, apesar de Já bem difundidas, continuam a ser, às vezes, su
bestimadas. 

7. A.K. Bowman e J.D. Thomas (1983: 83-93), documento nº 4, em espeCial as 
linhas 20.45: x k lullas(/ hordei m u s (/ ui allatus uln ... ssec(/ uilll k lu lias(/ 
hordel m u s (/ uini m i f xiiii(/ ceruesae m 111 (/ ulli k lullas(/ hordei m ui(/ 
ceruesae m ili f. . J ulnl m I f xil/ aceti f iV per prluatuml muriae f I s/ per 
priuatumlaxunglae f xu/ domino ad stlpesl per prluatuml ulnl m i ad sa .. J 
duae/ ulnl f xiV per priua ... (/ uiik lullas/ hordel f 11 dominl brlgae ... (/ runt. 

8. Esta redintegratlo deve ser entendida não como um positivista restabeleci
mento do texto, mas como a criação de um novo (redlntegratlo) pois, como 
afirmam M. Shanks e C. Tilley {1987:13) The past cannot be exactly repro
duced. Exact reproductlon is repetttlon, tautology, sllence. The archaeo
logical past ls not recreated as lt was or in whatever approxlmation ... the 
archaeologlcal pas must be WRITTEN (grifo original). Trata-se, portanto, de 
uma adequatio lntellectus atque rei ; sobre isto, vejam-se as considerações 
de O. Nebt (1988: 213-14 et passim). 

9. Neste sentido, a padromzação metrológica, atestada também em outras esfe
ras como a da construção civil e militar (Duncan-Jones 1980) representa uma 
ong1nalidade romana de diffcil percepção jâ que, como afirma Averintsev 
(1988: 147) Les acquis de la culture antique se sont lntégrés de façon tel
lement organlque dans les structures les plus élémentalres de notre pro
pre quotldien culturel qu'il semble que cela nous rende psychologique
ment dlfficile la perceptlon de leur originalité, de ler différence qualitative 
de tout ce qui leur étati était directement antérieur. 

1 O. Um sumâno recente da ocupação m1htar romana no Norte da Inglaterra, com 
bibliografia antenor, encontra-se em Davtd J. Breeze e Brian Dobson ( 1985). 

11. Cf. Suetõmo, Dom1c1ano, 4: Septimontiall sacro quldem, senatui equitique 
panariis, plebei sportellis cum obsonio distributis ... 7: sportulas publicas 
sustullt, reuocata rectarum coenarum ubertatem ulni, frumenti uero ino
plam, EXISTIMANS NIMIO UINEARUM STUOIO NEGLEGI ARUA, edl
xlt. .. Addidlt et quartum stlpendium mUlti, aureos ternos (grifo meu). O 
professor Mlllar ( 1982) apresenta uma visão da admtnistração romana na qual 
predominaria, antes que a orgamzação e o planejamento burocrãtico, a inter
venção pessoal do imperador na conduta da polftica estatal. Esta observação 
parece-me válida no que d1z respeito ao nfvel das decisões polfticas gerais 
(grand options e policy making decisions) o que incluina, a meu ver, a or
gamzação do controle do transporte de alimentos. 

12. A estreita def1n1ção de Annona como frumentatlo e Annona Mllitarls como 
the pay of the soldiers raised as tax and dlstrlbuted to them In klnd (Gar
nsey e Saller 1987: 95) adotada, por Van Berchem (1937; 1977), Tchemia 
(1986), Corbier (1978: 295) e H. Jones (1964: 623) não leva em conta a 
exaustiva análise de José Remesal e que pode ser resumida nos seguintes 
termos: lch glaube nun, dass man tatsãchllch schon für dle frühe kalser
zelt eln Versorgunssystem für di rõmlschen Armee nachwelsen kann, mlt 
dessen Hllfe dle Soldaten auch aus enfemt felegenen Provlnzen versorgt 
werden konnten, und zwar mit Produkten aus dem Verfügungsberelch der 
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Kalserllschen Annona. Bel melnen blsherigen Forschungen habe lch mi
ch lnsbesondere auf zwel Aspekte konzentriert OIE ALLGEMEINE 
STRUKTUR OIESES VERSORGUNSSYSTEMS UNO DIE VERSORGUNG 
DER ARMEE IN KRIEGESZEITEN (grifo meu). A public~ção dos trabalhos de 
José Remesal em alemão talvez explique a ampla difusão de suas idéias nos 
mlttleuropelsche Llmler e o respectivo pouco conhecimento da sua obra em 
outros amb1entes. Veja-se, ainda, Remesal ( 1986). 

13. A questão das complexas relações entre centro e perifena na Antigüidade é 
discutida por Rowlands (1987), com bibliografia anteriOr. Sobre as provFncias 
da Europa do Norte e sua relação com o centro impenal. Veja-se Hedeager 
(1987). 

14. Este trabalho não seria possrvel sem o apoio de alguns colegas e amigos. Ro
bin Birley não apenas me permitiu estudar e, agora, publicar um material ept
gráfico úntco como forneceu preciosas indicações estratigráficas, além de fo
tografias especiais da peça. Sua simpatia "nortista" tornou minha pesqu1sa em 
V1ndolanda particularmente agradável. O amigo Dr. Emitia Rodrfguez-Aimeida 
(Berkeley} ajuda-me, desde há muitos anos e, em especial, após um trabalho 
com epfgrates do tv1onte Testaccto em 1986, a decifrar as minuzie paleografi
che das Dressel 20. Com o Prof. Dr. José Remesal pude discutir diversos as
pectos econômicos e sociais imp1rc1tos nas Inscrições anfóncas béticas, além 
de ter tido acesso a artigos inéditos deste amigo, o que me permitiu pensar 
ma1s a fundo em diversas questões. Caberia lembrar, ainda, o Prof. Dr. Fergus 
Millar (Oxford) e o Dr. Simon Keay (Southampton) que me apoiaram de di
versos modos. A responsabilidade pelas idéias aqui desenvolvidas reca1, natu
ralmente, exclusivamente no autor. Por fim, minha viagem à Inglaterra e Itália 
onde pude estudar o fragmento anfónco aqui analisado e consultar bibligrafia 
de difrc1l acesso, fo1 financiada pelo CNPq. 
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