
“A Pedra de Roseta” 

“A escrita na Pedra é uma mensagem oficial, chamada de decreto, sobre o rei  
(Ptolomeu V, r. 204–181 a.C.). [...] Diz que os sacerdotes de um templo em 
Memphis (no Egito) apoiaram o rei. A Pedra de Roseta é uma dessas cópias, 
portanto não é particularmente importante por si só. O importante para nós é 
que o decreto foi escrito três vezes na pedra, em hieróglifos, demótico e grego 
antigo. Este fato possibilitou que os hieróglifos fossem decifrados no século XIX.” 
Fonte: Museu Britânico, disponível em 
https://blog.britishmuseum.org/everything-you-ever-wanted-to-know-about-the-
rosetta-stone/ Acesso em: 9/2/2019. 
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