
Sobre as Religiões da Lusitânia

  

Por: José Manuel Garcia. 
J. Leite de Vasconcelos, Religiões da Lusitânia na parte que principalmente se refere a Portugal.

As páginas densas das Religiões da Lusitânia têm uma beleza rara que advém do facto de elas nos 
fazerem penetrar lentamente no cerne das nossas mais profundas raízes históricas. O conhecimento 
de um passado tão distante como o vai da Pré-história até ao século VII d.c. Constitui uma operação 
intelectual de difícil realização. Podemos no entanto considerar que , José Leite de Vasconcelos 
conseguiu construir um discurso inteligível dessas épocas nebulosas, graças  a estudos 
cientificamente bem conduzidos e com amplas perspetivas interpretativas que partiram de uma 
analise e inventário sistemático que todos os testemunhos que pôde identificar. (…)

José Leite Vasconcelos (…) Depois de uma vida integralmente consagrada à ciência e mais 
concretamente ao estudo da etnografia, na história, da arqueologia, da epigrafia, da numismática, da 
filologia, etc... morreu em 17 de Maio de 1941. O seu interesse pelo conhecimento das religiões 
antigas começou a patentear-se desde que publicou em 1890 no jornal Dia nr. 846, o artigo “ O 
Deus lusitano Endovellico”, logo seguido de outro artigo “Novas inscrições de Endovellico”, 
publicado no nr de 30 de junho de 1890 do jornal Auróra do Cávado. 2 não depois traçou já um 
esboço sintético sobre as religiões da Lusitana, que preparou para a 10ª secção do Congresso 
Internacional dos Orientalistas que deveria ocorrer em Lisboa em 1892. (…)

A obra começou a surgir na conjuntura 
dos inícios da década de 90 do séc XIX 
que era marcada por uma profunda crise 
económica e política. J.L.V. Reflete 
muito bem esse ambiente ao justificar a 
sua obra dizendo que: “ Quando um 
povo, em virtude das más cabeças dos 
homens que o constituem, ou de 
condições históricas gerais, está em 
decadência como o nosso, permita-se ao 
menos aos que amam a terra em que 
nasceram furtar-se, pela contemplação e 
estudo das cousas do passado, às 
misérias do presente: assim se evitará 

uma de sofrimento moral, e ao mesmo tempo se tirará do conhecimento etnológico do país, e da 
consciência da solidariedade  em que diversos momentos históricos estão entre si, estímulo para não 
deixar abismar-se completamente no pântano das protérvias sociais o que ainda resta de sentimentos 
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puros na alma nacional.”
 Apesar do desânimo que estas palavras patenteiam, foi no aprofundamento dos “sentimentos puros 
na alma nacional” que ele empreendeu um imenso labor cientifico onde o rigor da análise se 
envolvia sempre num amor à pátria portuguesa  que nele atinge um dos cumes mais elevados. (…)

Contra a tese de Herculano

A fundamentação do empreendimento das Religiões da Lusitânia encontra-se, por outro lado, na 
contraposição da sua explicação da formação de Portugal à de Alexandre Herculano.
O mestre da historiografia portuguesa do século XIX havia emitido juízos que chocavam 
frontalmente comas conceções de Vasconcelos. Na verdade em 1856 Herculano manifestara-se 
abertamente contra a “opinião de que somos os sucessores e representantes dos lusitanos (que) não 
se firmou e perpetuou entre os eruditos, mas também se tornou por fim uma crença nacional e quase 
popular que dificultosamente se poderá desarreigar do comum dos espíritos”. Ele concluiria que “ é 
impossível ir entroncar com elas( tribos de lusitanos) a nossa história ou delas descer logicamente a 
esta.” e “ que ao acabar o império dos romanos, a nacionalidade dos anteriores habitantes de 
Espanha, não sendo já, antes da entrada destes, simples e exclusiva, mas uma confusa mistura de 
diversos povos, acabou brevemente por diluir-se e incorporar-se  na forte nacionalidade romana”. 

Desculpando o exagero de Herculano com o 
atraso científico da Etnologia, da Antropologia, 
da Glotologia e da Arqueologia, no seu tempo, 
Vasconcelos é perentório ao contrapor à posição 
daquele autor a ideia de que estas ciências 
confirmam que “ Não obstante os cruzamentos 
étnicos que de todos os tempos se têm operado 
no nosso território, devemos contar entre os 
nossos ascendentes os povos da Lusitânia”. 
(…) se o território de Portugal não concorda 
exatamente com a da Lusitânia, está porém 
compreendido no dela, que a língua que falamos 
é, na sua essência, mera modificação da que usavam os Luso-Romanos; que muitos dos nossos 
nomes de lugares atuais provêm dos nomes pré romanos; que certas feições do nosso caráter 
nacional se encontravam já nas tribos Lusitanas:; que grande parte dos nossos costumes, 
superstições, lendas,  isto é, da vida psicológica do povo, datam do paganismo; que bom número de 
das nossas povoações correspondem a antigas povoações lusitanas ou luso-romanas; que numa 
palavra quando estudamos por miúdo, qualquer elemento tradicional da nossa sociedade, nos 
achamos constantemente em estreita relação com o passado ainda mesmo com o mais remoto”.

Com uma frontalidade, vigor e clareza que lhe eram características rebate assim pontualmente a 
fundamentação de Herculano de que Portugal “ é uma nação inteiramente moderna” porque, 
segundo ele “Tudo falta; a conveniência de limites territoriais, a identidade de raça, a filiação de 
língua, para estabelecermos uma transição natural entre esses povos bárbaros e nós.”.
È na contextura desta problemática que surge a obra que mais apreciava e na qual tinha gasto, 
segundo dizia, “nos melhores anos” da sua vida – As religiões da Lusitânia. Amadurecido ao longo 
de 16 anos, o 3ºº volume ficou pronto em 1913 marcando o fim de um empreendimento cultural dos 
mais monumentais levados a cabo pela história portuguesa. 
O ambiente cientifico português então existente, imbuído de positivismo, favoreceu o justo êxito da 
obra  que vinha culminar e sistematizar tudo o que se tinha anunciado anteriormente.
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Os Antecessores

O domínio especifico concernente ao estudo das religiões da Lusitânia pode-se considerar que tinha 
começado a ser abordado nas décadas de setenta oitenta por Francisco Martins Sarmento, Gabriel 
Pereira, Adolfo Coelho para não referir alguns trabalhos anteriores sem carácter acentuadamente 
cientifico.  As investigações tinham sido entretanto facilitadas pela publicação do monumental 
volume II do Corpus inscriptionum Latinarum onde Emílio Hubner conseguira recolher todas as 
inscrições conhecidas. 
Mas a geologia destes estudos é muito anterior pois o interesse pelos testemunhos das religiões 
antigas já vinha desde o Renascimento, tendo André de Resende e Bernardo de Brito publicado 
alguns textos epigráficos e comentários sobre o assunto. Com o iluminismo do sec XVIII os estudos 
sobre tal matéria começaram a ter um pouco mais de consciência, primeiro com Jerónimo Contador 
de Argote e depois com José Diogo Mascarenhas Neto. Os progressos eram no entanto muito lentos 
como se pode observar pelo reduzido valor dos trabalhos já publicados no séc. XIX nomeadamente 
por António da Visitação Freire de Carvalho, J. da Silva Caldas, José Barbosa Canais de Figueiredo 
Castelo Branco e Levy Maria Jordão. Pensamos, no entanto, que foram os trabalhos de Martins 
Sarmento, Gabriel Pereira e Adolfo Coelho, já referidos, que incutiram um maior interesse pelo 
assunto que culminou no aparecimento das Religiões da Lusitânia. Por outro lado os progressos da 
arqueologia da Pré-História, iniciados desde muito cedo na década de 50, por pioneiros portugueses 
como Carlos Ribeiro, Pereira da Costa, Nery Delgado, Possidónio da Silva, Gabriel Pereira, Martins 
Sarmento, Estácio da Veiga, Sá Villela e Felipe Simões contribuíram para que a parte inicial do 
projeto se pudesse materializar.
José Leite Vasconcelos já tinha também escrito em 1885 um opúsculo de 62 páginas onde 
apresentara uma síntese sobre Portugal Pré histórico, Lisboa, David Corazzi editor, vol.106 da 
Biblioteca do Povo e das Escolas, onde demonstrava o interesse pela arqueologia, em cujos 
trabalhos práticos se estreou em 1890, ao explorar as ruínas do santuário de Envellico em S. Miguel 
da Moya, Terena.
Entre 1897 3 1913 outros investigadores foram estimulados pelos estudos de Vasconcelos e foram 
dando novos contributos no sentido de enriquecerem aquela temática e simultaneamente a obra 
daquele autor, onde eram recolhidos. Entre os nomes dos que de alguma forma contribuíram para a 
valorização das Religiões  (…) são de destacar os nomes de Francisco Manuel Alves, Albano 
Bellino, Félix Alves Pereira, António dos Santos Rocha e Francisco Tavares Proença Júnior. 
Depois de vários retoques e acréscimos ao plano inicialmente traçado a obra veio a ser concluída 
em 1913, não sem que Vasconcelos a sentisse bem acabada pois por duas vezes veio a trazer 
acréscimos em adendas que intitulou: “ Hierologia lusitânia ( novos adiamentos às Religiões da 
Lusitânia, vol I a III)” e foram publicados em O Archeologo Português. Ainda relacionado com as 
Religiões (…) Vasconcelos escreveu um opúsculo de 24 páginas intitulado Deuses da Lusitânia, 
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1913, onde respondia às criticas emitidas por  G.L. Santos 
Ferreira no opúsculo Breves Observações Acerca do Método Seguido no vol 2 das Religiões 
Lusitanas para a Leitura de Certas Inscrições Latinas, Lisboa, 1913. Alguns anos depois voltou 
ainda a refletir sobre as Religiões da Lusitânia a propósito de criticas à obra de M. Toutain, Les 
Cultes Paiens dan´s L'Impire Romain, que publicou em França, juntamente com a tradução dos 
capítulos “Considerações gerais sobre as religiões proto-história da Lusitânia” no artigo intitulado 
“Idées religieouses des Lusitanies” no Reveu Archéologique. 

Instrumentos metodológicos

Nas religiões da Lusitânia a erudição no tratamento das fontes informativas encontram-se envolvida 
por um raro poder de sensibilização que toca profundamente aqueles que se lançam na leitura atenta 
das suas páginas. Aí se encontram as palavras sóbrias de um discurso próprio de um cientista a 
que, com uma certa condescendência e ao tradicionalismo, cabe o titulo de mestre. Elas 
possuem um valor quase que iniciático na revelação de que tempos antigos houve práticas de 
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adoração nas forças da natureza, das coisas simples, de abstração, da vida e da morte. Vasconcelos 
dá-nos a conhecer o significado, mais ou menos fácil de determinar com maior ou menor rigor, de 
palavras de sentido misteriosos, de atitudes estranhas, de objetos antigos, de fatos esquecidos, de 
nomes de pessoas e de povos desaparecidos. 
A recuperação de realidades tão recônditas na profundidade dos séculos só foi possível nesta obra a 
partir da recolha e estudo, tão completo quanto possível, das curtas frases dos poucos textos 
literários sobreviventes e dos vestígios materiais encontrados, onde avultam, para lá e objetos e 
monumentos dispersos, as lápides epigráficas com os breves traços gravados para a posteridade e 
que nos transmitem as mais significativas mensagens. 
A Construção de um História Antiga foi então possível porque o lento e árduo trabalho de pesquisa 
e analise de crítica histórica se apresentou eficaz e exemplar no rigor e profundidade e porque a ele 
se seguiram relacionações e explicações que permitiam sínteses esclarecedoras. Recorrendo sempre 
que possível ao método comparativo, Vasconcelos conseguiu tecer um panorama onde sobressaem, 
em traços fortes, os elementos estruturais de toda uma vasta época.
Preocupado com a religião e com todas as suas implicações, não pôde efetuar um 
desenvolvimento necessário a sectores mais de ordem social e económica e política-
administrativa, embora essa temática não deixe de ser abordada de quando em quando. Mas 
não há dúvida que evidenciou no estudo da religião como esta constitui um sistema de 
representações que possuem uma função histórica essencial no interior de certas formações sociais e 
económicas. Permite assim aferir imensos aspectos da civilização por um longuíssimo espaço de 
tempo. 
Porque nos apresentam as múltiplas dimensões dum mundo a descobrir no passado, as Religiões da 
Lusitânia merecem ser considerados por todos aqueles que amam a história, como um dos 
monumentos mais valiosos da Historiografia Portuguesa. 
Sendo um levantamento e estudo exaustivo de dados úteis para a História, Epigrafia, Arqueologia, 
Etnografia, Filosofia e Geografia da Antiguidade, uma obra como esta está necessariamente sujeita 
a ser alvo das acções do tempo. O relativismo da História toca-a a cada nova descoberta 
arqueológica e epigráfica e ao sopro de novas problemáticas. A Ciência exige uma renovação 
constante de estudos que sem macular os monumentos do génio humano os tornam passíveis de 
actualizações. Estas observações resultam precisamente da constatação dos trabalhos que 
continuaram a ser publicados em Portugal quer em Espanha. 

Depois de Vasconcelos

Em 1950, António Tovar e Joaquim M. de Navasqués puderam apresentar uma visão global das 
divindades indígenas da Península Ibérica retocando já o panorama apresentado por Vasconcelos. 
A Historigrafia espanhola, que nunca chegara a realizar empreendimento idêntico às Religiões (…), 
só em 1962 passou a contar com uma obra equiparável que abordava também o conjunto de 
Península. Trata-se do Volume de José Maria Blazquez  Martinez, Religiones primitivas de 
Hispania-1-- Fuentes literárias y Epigráficas onde o autor reunia o resultado das investigações 
levadas cabo nos anos anteriores por ele próprio e por outros autores de que podemos destacar os 
nomes de Maria de Lourdes Alberto, Firmin Bouza-Brey, Fidel Fita, António Garcia y Bellido, Juan 
Maluquer de Motes, F. Lopes Cuevillas, Joaquim M. de Navasqués e António de Tovar, entre outros 
além de vários autores portugueses. Em Portugal o estímulo incutido por Vasconcelos a este tipo de 
estudos revelara-se profícuo pois, desde que surgiram as Religiões (…), numerosas achegas têm 
vindo a ser dadas com a publicação de novos materiais. Entre os autores que de forma variável têm 
contribuído para esses progressos contam-se os nomes de Jorge de Alarção, Carlos Alberto Ferreira 
de Almeida, Domingos de Pinho Brandão, Mário Cardoso, José Coelho, Fernando Russel Cortez, 
Octávio da Veiga Ferreira, Moreira de Figueiredo, Eugénio Jalhay, Scarlat Lambrino, João de 
Castro Nunes, Manuel de Paiva Pessoa, Adriano Vasco Rodrigues, Carlos Faya Santarém, Augusto 
Vieira da Silva.
Em 1969 José d'Encarnação apresentou uma tese de licenciatura na Faculdade de Letras de Lisboa, 
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sobre as Divindades Indígenas sob o Domínio Romano em Portugal, onde recolheu esses novos 
contributos, adicionando-os aos que eram conhecidos por obras de Vasconcelos. Nesse trabalho 
muito meritório ordenou alfabeticamente e de forma crítica os teónimos até então conhecidos. 
Adicionando mais alguns dados essa obra foi publicada uma obra de conjunto sobre as divindades 
indígenas hispânicas mais atualizada mas também mais lacónica que a que apresentara em 1962-- 
Dicionários de las Religiones Preromanas de Hispania.
Os trabalhos destes autores ampliam e corrigem os conhecimentos de parte dos trabalhos de 
Vasconcelos mas tal não significa, na nossa opinião, que superassem de forma eficaz a solidez 
alcançada na profundida da análise e na clareza da síntese expressa nas Religiões da Lusitânia.

Reler as Religiões

O uso fruto das informações e perspetivas de Vasconcelos, combinadas com novas informações e 
novas problemáticas, poderão um dia permitir a redação de uma História da Lusitânia, que José 
Leite Vasconcelos sonhou realizar mas não pode materializar. A importância que atribuía ao 
conhecimento  desses tempos recuados era enorme, pois entendia que um português: “ não se pode 
(…) deixar também de se interessar pela Lusitânia visto que dela descende, e a ela se acha 
vinculado por laços de toda a ordem.” Daí a expressão do seu empenhamento científico que soube 
traduzir de forma tão incisiva ao defender que: “Quando mais intenso for o conhecimento da 
História, tanto mais firme será a consciência da nacionalidade”. 
O conjunto do seus estudos avulta entre os daqueles que também se esforçaram, utilizando 
perspetivas diferentes , por Compreender/Explicar a formação de Portugal e dos quais poderíamos 
destacar, entre outros, os nomes de Alexandre Herculano, Oliveira Martins, Teófilo Braga, Alberto 
Sampaio, Gama Barros, Mendes Correia, Jaime Cortesão, Vergílio Correia, Damião Peres, Paulo 
Mereia, Amorim Girão, Orlando Ribeiro, Torquato de Sousa Soares e José Mattoso.
(…) 
Na verdade, julgamos que As Religiões da Lusitânia possuem ainda um fascínio especial que 
atrai amantes da História e os leva a enfrentar as trevas dos tempos antigos à custa das árduas 
investigações baseadas em frágeis vestígios que têm de saber valorizar. Assim fez o sábio 
investigador, assim o saibam e possam agora fazer e melhor os historiadores de agora.
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