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Prefácio

A Fundação Lapa do Lobo é uma entidade privada, sem fins lucrativos, 
com objetivos culturais e educativos. A área de abrangência geográfica 
da sua atuação é fundamentalmente os concelhos de Nelas e Carregal 
do Sal, envolvendo-se pontualmente em alguns projetos de âmbito mais 
alargado.
Nasce da vontade de uma família com fortes ligações à aldeia da Lapa 
do Lobo que decidiu, numa determinada fase da sua vida e com os seus 
próprios recursos, desenvolver um projeto local de serviço à comunidade 
que pudesse ajudar a desenvolver o pensamento cultural das pessoas.
Criada em 2007, inicia a sua ação na preservação do património  
arquitetónico civil da aldeia e nos apoios a estudantes dos dois conce- 
lhos. A reação da comunidade e dos agentes locais aos projetos e ati- 
vidades que vai desenvolvendo progressivamente origina uma dinâmica 
crescente que leva à inauguração da sua sede, em 9 de outubro de 2010, 
e passados 5 anos à ampliação das suas instalações. A 3 de abril de 
2017 recebe a visita do Senhor Presidente da República de Portugal que 
a definiu como “um bom exemplo da forma como os cidadãos também  
podem ter um papel importantíssimo no desenvolvimento do nosso país”. 
Cultura e educação em sentido lacto são sem dúvida os grandes pilares 
da atuação da Fundação Lapa do Lobo. A Biblioteca, o Serviço Educativo, 
os Cursos e Ateliers de artes e ofícios, as Exposições e a Programação 
Cultural variada (cinema, teatro, música, debates, conferências, etc.) são 
os instrumentos de trabalho que privilegiamos. 
Como não poderia deixar de ser, a Fundação tem vindo a acompanhar e a 
apoiar desde o primeiro momento, em conjunto com a Câmara Municipal 
de Nelas, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim e Juntas de Freguesia de Canas de Senhorim e de Lapa 
do Lobo, as campanhas de escavações no sítio arqueológico da Orca da 
Lapa do Lobo (Concelho de Nelas, Distrito de Viseu). Intervenção esta 
realizada no âmbito do Projeto NeoMega dirigido pelo Prof. Doutor João 
Carlos de Senna-Martinez (Uniarq), também director da escavação, com 
colaboração da Mestre Telma Ribeiro e da Dr.ª Margarida Carvalho, 
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e com a participação de alunos de Mestrado em Arqueologia das Uni-
versidades de Lisboa e Coimbra e da Licenciatura em Arqueologia das 
Universidades de Lisboa e Évora.
A divulgação dos resultados obtidos nas quatro campanhas já efetuadas 
(2015-2018) no sítio da Orca da Lapa do Lobo à comunidade científica, 
na própria aldeia da Lapa do Lobo, cenário real dessa “História”, é um 
motivo de enorme orgulho para a Fundação Lapa do Lobo que abre as-
sim as suas portas para a realização do Congresso “De Gibraltar aos 
Pirenéus: Megalitismo, Vida e Morte na Fachada Atlântica Peninsular”, 
nestes dias 2, 3 e 4 de Novembro de 2018.
Aquilo que somos hoje deve-se sempre, em parte, àquilo que fomos on-
tem. Só conhecendo a fundo de onde vimos poderemos perceber o que 
somos e decidir para onde vamos.
A todos os que participam neste Congresso, bem como a todos os que 
em conjunto connosco tornaram possível a sua realização na Fundação 
Lapa do Lobo um grande bem-haja.

Maria do Carmo Batalha
Vice-presidente da Fundação Lapa do Lobo
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APRESENTAÇÃO

O livro que agora se apresenta De Gibraltar aos Pirenéus: Megalitismo, 
Vida e Morte na Fachada Atlântica Peninsular é o resultado de um Con-
gresso que decorreu em Nelas e Carregal do Sal, realizado em parceria 
com a Fundação Lapa do Lobo,  nos dias 2, 3 e 4 de Novembro de 2018. 
Era objectivo nuclear deste Congresso discutir no espaço da fachada atlân- 
tica da Península Ibérica, de Gibraltar aos Pirenéus, o Megalitismo como 
fenómeno amplo do espaço europeu que encontra neste território da 
Beira Alta um dos seus núcleos mais pujantes e com uma mais longa 
história de investigação. Entender o Megalitismo significa, para além da 
atenção ao regional e ao local, cruzar territórios, analisar num tempo lon-
go e num espaço amplo as arquitecturas, os rituais, as paisagens onde 
se cruzam vivos e mortos e onde se materializam as cosmogonias das 
antigas sociedades agro-pastoris. A reconstituição de redes de circulação 
de matérias-primas e de artefactos mas também de pessoas e de sím-
bolos, de curta mas também de média e longa distância é nos quadros 
da presente investigação fundamental para  explicar um fenómeno que 
combina elementos de grande dispersão com materialidades específicas 
de um Tempo e de um Espaço.   
À chamada, numa demonstração clara das presentes dinâmicas da in-
vestigação arqueológica,  responderam investigadores de toda a fachada 
atlântica da Península Ibérica, da Universidade de Cádiz à Universidade 
da Cantábria, passando pela Universidade de Huelva, do Algarve, de  Évo-
ra, de Lisboa, de Coimbra, do Porto, do Minho e de Santiago de Compos-
tela e Valladollid,  investigadores provenientes do sector empresarial, da 
administração pública e de museus.
Os capítulos deste livro reflectem a diversidade de tópicos de debate e 
de metodologias de análise que  hoje definem os trabalhos sobre Mega- 
litismo. O estudo de monumentos específicos, o Megalitismo de áreas re-
gionais, a Arqueotanatologia e as práticas funerárias, o significados dos 
símbolos e a construção das paisagens significativas, a historiografia, as 
sínteses e os modelos explicativos e ainda aspectos de gestão e valori-
zação do património arqueológico são algumas das temáticas fundamen
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tais desta obra, discutidas naqueles dias de Novembro. 
Esta apresentação breve não estaria concluída sem um agradecimento 
às Câmaras Municipais de Nelas e Carregal do Sal pelo apoio concedido 
a esta iniciativa e à Fundação da Lapa do Lobo, inexcedível anfitriã destes 
trabalhos. Um agradecimento particular é devido à Eng.ª Maria do Carmo 
Batalha, cuja inesgotável energia foi fundamental ao longo de toda a or-
ganização deste Congresso e das publicações que lhe estão associadas 
e à Designer Maria Tavares de Almeida que as levou a bom termo.

João Carlos de Senna-Martinez
Mariana Diniz

António Faustino de Carvalho 
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Megalithism and identity dialogues:  
texts, contexts and pretexts

Megalitismo e discursos identitários:  
textos, contextos e pretextos

«Os megálitos são sem dúvida os mais comuns e ao mesmo tempo
os mais impressionantes monumentos pré-históricos da Europa»

(Arnaud, 1977)

ABSTRACT
Since at least the medieval time that the megalithic structures have aroused 
curiosity and pretexted various theories around its construction and functio- 
nality. With the beginning of the formative process of the ‘nation-states’, they 
became particularly interesting in visually marking the territory and referring 
to a certain pre-Roman ancestry. A preterit that was reinforced already in the 
19th century, in reaction to the Napoleonic political project that legitimized 
subsequent national and regional identity affirmations.
Portugal was no exception, not so much for the political assertion as for the 
need felt by the pioneers of archaeology in the country to fit into the ‘state of 
the art’ of European research regarding prehistoric archaeology. From then 
on, this theme no longer went beyond its horizons, but rather strengthened 
according to the prevalence of personal (rather than institutional) agendas.
We will therefore proceed to a very brief analysis of some of the contexts that 
in Portugal have pretexted the production of texts on megalithic structures, 
from the end of the 19th century to the 3rd Archaeological Conference of the 
Association of Portuguese Archaeologists (1977).
KEY WORDS:  History of Archeology; Megalithism; Portugal

RESUMO
Desde, pelo menos, os tempos medievos que as estruturas megalíticas susci-
taram curiosidade e pretextaram diversas teorias em torno da sua construção  
e funcionalidade. Com o início do processo formativo dos Estados-nação, elas 
tornaram-se particularmente interessantes ao marcarem visualmente o ter-

Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCI-UÉ-FCSH-NOVA / Uniarq-UL)
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ritório e remeterem para uma determinada ancestralidade pré-romana. Um 
pretérito que foi reforçado já no século 19, em reacção ao projecto político 
napoleónico que legitimou subsequentes afirmações identitárias de âmbito  
nacional e regional.
Portugal não foi excepção, não tanto pela asserção política, quanto pela  
necessidade sentida pelos pioneiros da arqueologia no país de se enquadrarem 
no ‘estado da arte’ da investigação europeia em matéria de arqueologia 
pré-histórica. De então em diante, esta temática não mais saiu dos seus  
horizontes, antes fortalecendo de acordo com a prevalência de agendas  
pessoais (mais do que institucionais).
Procederemos, por conseguinte, a uma brevíssima análise de alguns dos  
contextos que, em Portugal, pretextaram a produção de textos sobre o mega- 
litismo, desde finais de Oitocentos até às III Jornadas Arqueológicas da  
Associação dos Arqueólogos Portugueses (1977).
PALAVRAS -CHAVE:História da Arqueologia; Megalitismo; Portugal.

1. GENERAL CONTEXTS AND PRETEXTS
As far as we know, it was especially during medieval times that megaliths  
motivated several and contradictory feelings among European people. The 
reasons were certainly various, but their usual mega dimension was cer-
tainly central, together with the lack of knowledge regarding its meaning and  
purpose. And the continuous questioning about their use signified that there 
were no written sources or even oral traditions which could help deciphering 
this kind of enigma. And this meant that no one knew who their builders and 
users were simply because they belonged to very old times from which there 
was no intellectual clue. And the absence of knowledge, in first place, and of 
clues, in second, opened a Pandora’s box to most fascinating theories.
Unsurprisingly, common people dealt with their presence very easily and  
somehow comfortably. They have stood there ever since in the middle of  
nowhere, useful in rainy and stormy days in protecting shepherds during their 
transhumance paths. Moreover, they served as unofficial landmarks extremely 
important for several reasons, one of them being the need of people to belong 
to a place, a territory, a geography, to an identity however restricted it could 
be. Additionally, deprived of their original meaning, some of them were totally  
or partially reused accordingly to circumstantial needs.
But this was, let’s say, the practical side of the megaliths, as there was anoth-
er one: the mystery they carried on in consequence of the ignorance about 
their origins. But one thing was for sure: they were built by giants or even 
clever dwarfs. More than that, they could simply be the result of some telluric  
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phenomenon.  It could not be otherwise. If not, how were they built them,  
especially dolmens? And how to explain the fact that in most cases their raw 
material was carried from far regions? Yes, their builders should be giants;  
giants that no longer existed.
In the meanwhile, the increasing presence and prevalence of Christianity 
in the country ended with some – then already seen as pagan -, periodical  
festivities always linked to the agriculture cycles, or – more wisely -, incorpora- 
ted them into new religious practices. Gradually, some megaliths were trans-
formed in chapels; others in shelters of witches and therefore abandoned and  
untouched, until the forests covered them totally and were forgotten for centu-
ries. But other megaliths continued to be used accordingly ancient practices, 
far from the church control. Mainly by women; unmarried and unchilded wo- 
men who expected to be touched by the strength of an ancient mystery stron-
gly embodied of magic; a magic condemned by the Church with fire.  And this  
condemn began to frighten common people and to keep them away from those 
bizarre, abnormal structures. It was another way of controlling minds and social 
practices.
But this apparent fear / fascination – two very close feelings -, had a positive 
effect: the megaliths were preserved in most of the cases and some of the  
unintelligible (for those times) artefacts discovered inside and / or around 
them were included in the social prestigious and private ‘cabinet of curiosi-
ties’. At least until the 18th century, when a new entourage, political, economic, 
social and cultural justified the multiplication of academies, libraries, hortus, 
zoological gardens, laboratories, collections, etc., together with the publication 
of monographs and scientific journal.
 It was the ante camera of the Illuminated Era. And it was precisely with the 
advent of this intellectual movement that some researchers began to link the 
Celts to the megaliths, which lead to the recognition of a pre-Gaul period mostly 
known through the Julius Cesar’s descriptions which interpreted the megaliths 
as altars of human sacrifices. An idea which survived all over a significant part 
of the 19th century. But the most important thing here was that they began 
to be analysed as resulting from human action. More than that, they were  
assumed as endogenous structures built by the hands of the Gaul’s, eager-
ly accepted by academicians as direct ancestors of the French. It was then 
time to search for their primeval roots as the origin – somehow – of the 19th 
century Liberalism. Predictably, Napoleon I financed the ‘Académie Celtique’ 
(‘Celtic Academy’) (1804) and, in 1858, it was founded the ‘Commission de 
Topographie des Gaules’ (Commission for the Topography of the Gauls’), which 
members studied the French geography, history and archaeology previously to 
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the Carolingian Empire.
Portugal also had its kind of ante-chamber of the Enlightenment when one  
of the officious Maecenas of  catholic Rome, King João V (1689-1750) foun- 
ded the Royal Academy of History (RAH) (1720) followed, one year later, by the  
decree obliging everyone who found ancient artefacts during their agricultu- 
ral activities to notify the regional governors who, in return, should send them 
to Lisbon to be analysed, studied and divulged by the academicians in confe- 
rences and papers published in the RAH’ annals. And the interesting thing is 
that due to this decree there were identified more than 300 megalithic struc-
tures in the country, not knowing their prehistorical origin, as it would be neces-
sary to wait for more than a century to classify them as so.
Unfortunately, the earthquake of 1755, which affected tremendously Lisbon 
and had serious impacts in other Portuguese and even Spanish locals and  
regions, obliged politicians to left aside most of the previously established cul-
ture issues. There was simply no time and no room for them. The priority was 
to bury the death bodies and to take care of the livings, whilst the new prime 
minister, Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), future Marquis of 
Pombal, mason, projected a new capital based on the prevailing French ra-
tionalistic principles, rebuilding the historical centre with orthogonal streets 
situated between its two main squares, one of which opened to the river-sea 
welcoming the outlanders. Of course, he was attentive to the heritage situation. 
He simply could not ignore totally the decree 1721 (see above), but there were 
other priorities. Even so, he asked for instance Lisbon priests to list every his-
torical building situated in each parish, to have a better notion of the damages 
and to save them from future hazards. An aim expanded by Queen Maria I 
(1734-1816) in creating the Royal Academy of Sciences (1779) to which were 
transferred some projects took on by the RAH shut down after the earthquake.
But, what about megaliths during Neoclassicism, following the rediscovery of 
such ancient cities as Pompeii, Herculaneum and Stabia? Who cared about 
megalithic structures when the elites, the intellectuals of the western world 
were amazed and delighted with the very few news coming from the excava-
tions financed nearby Naples by the future Spanish King Carlos III (1816-1888), 
before they could read about them in rare illustrated albums of big dimension 
or even in some examples of voyage literature and in the writings of Johann 
Joachim Winckelmann’s (1717-1768)?
Who could be really interested in this archaic architecture when the recen- 
tly available private collections of Carlos III brought together the splendour of 
roman times exhumed directly from some of its primary sources and, what 
was more important, unveiling the colourful of their everyday life’s? What 
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could be better than to collect artefacts from these and other classical pla- 
ces obtained through a growing illicit market of antiquities? Antiquities which 
became a source of social prestige, not so for nobles, as for the bourgeoisie, 
even if nobles, including princes and kings, made use of collections, museums, 
academies, laboratories, etc., as an invigorating way of competing ideologically 
and politically with each other, mainly in the context of the making of the ‘Na-
tion-states’ which urged for a new iconography.  
It was the beginning of neoclassical times which influenced greatly the  
western aesthetics, the way of thinking and of living, inspiring artists,  
architects, decorators, writers, and some manufactures and industries, 
such as furniture, ceramics, jewellery and clothing. Altogether, it became the  
metaphorical vestibule of the 19th century revivals, being the 18th century  
Neoclassicism the inspirational one.
So, which context allowed reviving the interest towards other preterits beyond 
the classics, which were also much appreciated in Portugal, considering the 
works of priest Manuel do Cenáculo (1724-1814) and the personal investment 
of Queen Maria I in the study of the roman ruins of Tróia (Setúbal, Portugal)?
We argue that regardless of dominant neoclassical aesthetics and  
ornament grammar, a tiny - but significant - number of intellectuals valued other  
antiquities as they symbolized the uniqueness of their regions and countries, 
far beyond classical times, especially the roman ones and, more specifical-
ly, the ones that could testify its imperial period, i.e., their dominance over 
local people. In truth, a long path had been already crossed in this direction 
if we remind the consequences of Reform and Counter-Reform in historical  
studies, as it was the commencement of ‘national antiquities’ in counterpoint 
to the ‘classical’ ones. So, there was already a basis where to build new projects  
concerning megaliths. Megaliths or other pre and post-roman structures, as 
was the case for iron age hill-forts and elements from primeval Christianity.  But 
the world was bigger than that, and the need to expand horizons of knowledge 
led 18th century naturalists and adventurers to other continents in search for 
the diversity of God’s work and information relevant to the new western indus-
tries and markets, whilst Napoleon I (1769-1821) was organizing the first truly 
holistic Expedition to Egypt (1798) giving way to the ‘Egyptomania’ which would 
overwhelm every angles of western elites day life.
Of course, there were always local elites curious about megalithic structures 
for all the mystery which surrounded them, and because they represented the 
long ancestry of some places and regions. Nonetheless, one political episode 
established their systematic inventory and study and linked them to national 
feelings and needs. I fact, the ‘Continental Blockade’ (1789-1915) imposed 
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to Great-Britain by Napoleon I had some unpredictable consequences, one 
of them being cultural and more specifically archaeological in its - yet - anti-
quarian version. Why? With difficulties in accomplishing the Grand Tour during 
those years, young nobles, gentries and representatives from high bourgeoisie, 
whose close male relatives were mostly members of such respected socie- 
ties as the Dilettanti (1734) and the Antiquaries of London (1751), were forced  
to travel around their own country in search for its natural and cultural  
distinctiveness. Suddenly, they discovered a territory full of different geogra-
phies, physical, cultural and psychological, which should be described be-
fore being destroyed, distorted or forgotten by the strength of the locomotive,  
symbol of the accelerated industrial process started in the Highlands. And 
these travellers found, draw and wrote about many ancient buildings, includ-
ing hundreds of megaliths, mostly of them dolmens. A precious work since for  
different reasons some of these specimens do not exist anymore or were  
reused in a such way that one hardly can recognize them.
And we must not Forget that this episode went together with the quarrel  
between ‘Ancient and Moderns’, leading, for example, to minucious excava-
tions of ancient monuments, whilst there were some efforts to connect the 
Bible genealogy to the cultural specificity of each country to legitimate and  
honour each of them (Mintielle, 1972). Partially due to the Celtic revival  
connected to the megaliths, emerged a certain urgency in demonstrate that 
these ancient structures existed long before any material evidence of the 
ex-orient lux theory, holding that, together with Egyptians and Chinese, the 
Celts was one of the oldest people in the World. Besides, they were at the basis 
of Monotheism, to withdraw the idea about dolmens as places for the pagan, 
barbarian, practice of human sacrifices (Daniel, 1963, p. 24-42). Even if not 
officially and unconsciously, this was an attempt to contradict the generally 
accepted idea regarding the Germanic supremacy – the Kulturvolker – and 
migration (more than diffusion) of new modus vivendi e faciendi arriving from 
the Near East.
A revival to be introduced also in Portugal, at least by the hands of Augusto 
Filipe Simões (1835-1884), referring to dolmens as culturally belonging to the 
Celts and to some artefacts discovered inside them as being originally used by 
druids, being however one of the first ones to sustain the endogenous evolution 
of the megaliths in the country. The same was affirmed by Joaquim Possidónio 
Narciso da Silva (1806-1896), namely during the seminars he coordinated in 
1872 on history of art and archaeology (A.H./A.A.P., Actas do Conselho Facul-
tativo, n. º 99, 15/2/1872) at the ‘Royal Association of Portuguese Archaeolo-
gists’, and still by the end of the 80s when described some dolmens from the 
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‘Beira interior’ as Celtic tombs of higher priests and chief leaders, disproving 
hence their assumed use as altar for human sacrifices. Subsequent authors – 
like Manuel Heleno (1894-1970), the second director of the nowadays Nation-
al Museum of Archaeology (1893) -, sustained the endogenous phenomenon 
of megalithism in what Portugal is nowadays, by saying that “maybe we should 
invert the itinerary to contradict the idea of a megalithic civilization resulting 
from external influences spread by sea throughout European shores.” (Severo, 
1905-1908, p. 7015. Our translation).
But the importance of all these exercises was more than a dilettanti way of 
live. The typologies repeatedly found in these sketchbooks and memoires – 
megaliths and churches (mainly Anglican built in a gothic or neogothic style) 
– indicated a silent, but vibrant, opposition to the roman imperial period ichno-
graphically adopted by Napoleon I as he visual grammar of his political agen-
da. Predictably, megaliths become, for opponents of napoleon era, a central 
topic of many paintings, watercolours and drawings intertwined with elements 
of druidism considered distinctive of the British culture. Thoughts, feelings,  
ideologies and political needs which went side by side with an increasing  
romantic scenario expanded by intellectuals such as Johann Wolfgang von 
Göethe (1749-1832) in a time when the nostalgia for a non-imperial classical 
preterit lived together with the necessity to underline medieval and pre-clas-
sical predicates of each region and country required by the French Empire. An 
Empire that unexpectedly also rooted its programme in megalithic times, even 
if in an anachronic way by linking it to the hero Vercingetorix (82-46 a.C.). But 
this was a bit latter episode.
It was the past serving as nuclear argument to oppose territorial pretensions. 
It was the beginning of a systematic use of the ancestors to reaffirm borders, 
both geographical, ethnical, cultural and / or psychological. In short, it was the 
implementation of a geo-political strategy based on memories renamed as heri- 
tage transformed in national, because presumably unique (as symbols).

2. MEGALITHS IN PORTUGAL AND ITS STUDY DURING THE 19TH CENTURY 
(a brief glimpse)
Differently of what happened in such countries like Great-Britain or France, the 
nonexistence of regional pro-autonomy actions in the Portugal may explain the 
absence of similar iconographic registers observed beyond our boundaries, 
where images of antiquarians portrayed next to megalithic monuments were 
getting usual.
Nevertheless, Portugal could not ignore he amount and diversity of studies 
published abroad on this theme. That is also why amongst activities undertook 
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by the ‘Comissão Geológica do Reino’ (‘Geological Commission of the King-
dom’) (1857), the most studied megalithic typology - dolmens - was included in 
the general category of prehistoric monuments thought anachronically under-
stood as Celtic graves. A conclusion certainly resulting from the weak links their 
leaders still maintained with the most recent European research networks on 
this subject. 
Notwithstanding, their authors tried to understand the emergence and geo-
graphical distribution of the identified dolmens (‘antas’, in Portuguese) by 
analysing its architectural characteristics, having in mind that “more civilised 
nations do not stop from the performance of their archaeological researches 
because they may be thought of as sublime” (Silva, 1888, p. 26. Our transla-
tion). Additionally, it was stated that “the different objects discovered during 
excavations conducted under those monuments, are now attributed to the first 
Prehistoric migrations, whose period and duration are unknown (Id., 1881, p. 
69-71. Our translation). So, there was a strong believe that megaliths were built 
in what is now Portugal as a result of a migration process to be examined fol-
lowing the work of the French prehistorian Émille Cartailhac (1845-1921), ‘Les 
Âges Préhistoriques d’Espagne et du Portugal’ (1886) where their architectural 
types were connected to associated assemblages as probable clues to under-
stand the occupational evolution in a given region. In relation to this, one of our 
researchers, V. do M. Gabriel Pereira (1847-1911), stated that,

Évora dolmens [Southeast Portugal] are undoubtedly unique, and their study important to 
the establishment of the civilisation and relations between primitive people living here, if 
attention is given to differences observed between them and those from other areas [...] 
not so much in their construction, but in their position, [in relation to] objects found in the 
surrounding area (I.A.N./T.T., 1876, VIIIa, 8.ª, 1260. Our translation and original underscore)

Because some Portuguese researchers were much interested in this mega-
lithic research “agenda” and since some of them had been already totally or 
partially destroyed by landowners to reuse their stone elements in different 
ways, the Board of the ‘Real Associação dos Arqueólogos Portugueses (‘Royal 
Association of Portuguese Archaeologists’) (1863) requested (1874) its mem-
bers to survey the megaliths eventually standing in their regions and to draw 
them (Id., 1885, XVI, 8.ª, 3320), enlarging the geographic spectrum of the pre-
vious one focused on Évora and undertook  in 1871 by the ‘Direcção Geral dos 
Trabalhos Geológicos’ (‘General Board of Geologic Works’), probably aiming to 
obtain something similar to the Archéologie Nationale of the French archaeol-
ogist, pioneer of the Gaul and Gaul-roman archaeology, founder and first direc-
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tor of the Musée des Antiquités Nationales (Saint-Germain-en-Laye), Alexandre 
Louis Joseph Bertrand (1820-1902). Additionally, these maps should become 
eventually included in a more ambitious project of recording archaeological 
heritage, “avant que le vandalisme n’ait détruir un plus gran nombre de ces 
anciennes constructions” (“Discussion”, 1873, p. 726. Our underscore).

3. THE “PORTUGUESE” MEGALITHS ABROAD (another brief vision)
Based on the information sent by regional memberships an advised by É. 
Cartailhac, regarding the method of classification to be adopted for standing 
stones., the president of the ‘Royal Association’, the architect and archaeolo-
gist J. Possidónio N. da Silva (1806-1896), compared, published and presen- 
ted them in 1879 to the ‘Congrès International d’anthropologie et d’archéolo-
gie Préhistorique’ and the ‘Congrès de l’Association Française pour l’Avance-
ment des Sciences’. The result of this was the travel of the Swedish archaeo- 
logist Oscar Montellius (1843-1921) to Lisbon to study artefacts exhibited at 
the ‘Museu Arqueológico do Carmo’ (‘Carmo Archaeological Museum’) (1864).  
Afterwards he stated that Portuguese archaeological studies were “beaucoup 
plus avancés qu’en Espagne [et] peut nous donner la solution de bien des 
questions importants relatives aux peuples des dolmens” (I.A.N./T.T., 1879, XI, 
8.ª, 1767. Original underscore). ‘Dolmen people” which he considered as ex-
clusively prehistoric and generating in the North of Europe, whereas, in 1868, 
the Portuguese writer and historian Inácio de Vilhena Barbosa (1811-1890) 
published a paper in the journal ‘Archivo Pittoresco’ arguing their belonging to 
Neolithic till Bronze Age. In the meanwhile, other national authors searched 
for the ethnogenesis of this ‘nomad people’ in the Near East believing in its 
Semitic origins, hence reinforcing the theory on cultural precedency of South 
Europe by claiming a direct inheritance from pre-classical civilizations emerged 
in that region. 
Comparing the dolmens existing in Portugal and Spain and based on a  
linear evolutionist approach, some Portuguese scholars concluded that the 
first would be older as the stones used in the latter ones “are more regular and 
the vertical remain in a position closer to the vertical concept” (Mello, 1886, 
p. 121. Our translation), whilst Possidónio da Silva was persuaded that “les 
Celtes sont venus dans la péninsule Ibérique para la rive droite de la Guadi-
ana” (Silva, 1881, p. 620. Our underscore). Moreover, “Cette circonstance doit 
servir beaucoup pour aider à faire les recherches pour trouver la marche que 
les Celtes auront prise pour entrer dans l’Europe” (“Discussion”, 1873, p. 726. 
Our underscore). Besides, during a presentation at the ‘Association Française 
pour l’Avancement des Sciences’ (Montpellier, 1879), he referred that the Celts 
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gave preference to what was nowadays Portugal, “aux cours de rivières [as] ils 
ont en suite laissé ces monuments sur leur chemin pour marquer leur passage 
dans la contrée aux tribus qui les auraient suivis dans leur immigration, pour 
les indiquer aussi où étaient enselevis leurs chefs” (Silva, 1879, p. 1).
This meant that he thought megaliths began by being built in Iberia, more spe-
cifically in what is now Portugal, and concretely in South Alentejo. A conclusion 
mostly interesting, since Portugal had no need to emphasize the legitimacy of 
its political frontiers, as it was one of the oldest European countries to have 
them established and had no internal movements towards autonomy which 
could put in danger its unity. Quite the opposite, as shown during the Napo-
leonic invasions and the presence of the British troops in the first half of the 
century.
But this was the decade – 70s – of some Iberian union revival supported by 
many politicians and intellectuals. Fiercely opponent to this purpose, Possidó-
nio da Silva tried to demonstrate, through archaeology, the logics of our nation-
al frontiers, unique and cohesive. More than this, and even unconsciously, he 
considered megaliths as a ‘fossil-director’ of the Celtic presence. Even though, 
he was aware that much more Portuguese regions should have dolmens in its 
domains, the reason why he asked for an intensive and extensive geographic 
survey of the toponym anta, the word by which dolmens were widely known in 
Portugal (Silva, 1881b, p. 620). In addition, some Portuguese authors, like A. 
Filippe Simões and Possidonio da Silva, believed that some associated mate-
rials, like engraved stone plaques which seemed to abound in what was now-
adays Portugal, could be specific of this Iberian region, which, in their minds, 
seemed to indorse the logics of our national frontier, an interpretation suppor- 
ted by 20th century Portuguese archaeologists, like the priest and prehistorian 
Eugénio Jalhay (1891-1950), for instance. Moreover, they intended to esta- 
blish a dolmen’s chronology by analysing the shape and contents of those 
same engrave plaques.

4. PROTECTING MEGALITHS IN PORTUGAL TO KEEP HISTORY ALIVE (one 
more brief insight)
Mapping the different megalithic typologies known in Portugal linked to its asso-
ciated artefacts, and obeying to a specific methodology like the one discussed 
during the ‘International Congress for Anthropology and Prehistorical Archaeolo-
gy’ (Budapest, 1878) (Silva, 1879, p. 4), Possidónio da Silva intended to call the 
attention of politicians towards the importance of their study and the urgency of 
their protection, and aware provincial scholars of their relevance for local history, 
though believed that Central Government should be responsible for,
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their good preservation, not only to avoid their destruction and loss capital, that they repre-
sent; but also, that they may be converted into productive capital for the Country in general, 
and a true and active element of prosperity for the lands that have them, since everywhere 
they form a powerful stimulus to the curiosity of travellers (Silva, 1888, p. 7. Our translation 
and underscore)

In brief, they could contribute to the establishment and development of the 
most recent western industry: tourism, especially cultural tourism. This could 
be achieved by creating community museums holding archaeological collec-
tions, also to reinforce local and regional feelings essential to sustain heritage 
safeguard and the inherent common historical memories. Consequently, they 
could become an important source of national, and regional and local revenue 
considering that,

If some of these antiquities have escaped constant destruction, continued to the present, 
it is because the dust and the earth, lifted by storms and dragged by torrential rains, during 
centuries, have gathered over those precious relics of an extinct greatness, until hiding them 
entirely for the coveting gaze of destroyers, as implacable as they are ignorant (Ibidem. Our 
translation)

But, stoping their destruction required their classification as “national mo- 
numents” (A.H./A.A.P., Actas da Assembleia Geral, 132, 7/4/1889; Id., Idem, 
137, 22/12/1889), which demanded an exhaustive inventory, not only of the 
building itself, but of all the artefacts and other realities identified inside and on 
them, simply because these data could differentiate chronologies and cultu- 
ral belongings, as remembered the archaeologist, art historian, and Professor 
Vergílio Correia Pinto da Fonseca (1888-1944) when, referring to rock paint-
ings, wrote, in an almost kossinian statement on the hypothetical symbiosis 
between territory, ethnos and material culture, and interpreting megaliths as a 
Neolithic phenomenon, that,

The stylised and schematic character of those figures shows that they are Neolithic, like 
those discovered throughout the neighbouring country, especially in the mountains of the 
South, betraying the occupation of the Peninsula by a single population in race and culture 
(Correia, 1922, p. 147. Our translation and underscore)

Independently to these questions, the efforts of Portuguese scholars, many 
acting in the context of activities developed in connection with the ‘Royal Asso-
ciation of Portuguese Archaeologists’, resulted in the creation of the ‘Comissão 
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dos Monumentos Nacionais’ (‘Commission for National Monuments’) (1881), 
after the elaboration of a first list of ancient structures which should deserve 
such a classification, including dolmens and standing stones. This effort would 
be crowned in 1910, year of the publication of the first list of classified monu-
ments as “national monuments”, including the relation of megaliths. A list little 
different from that proposed some years earlier, although resulting from suc-
cessive explorations conducted in the field by the mentor and Director of the 
‘Museu Etnográfico Português  (‘Portuguese Ethnographic Museum) (1893), 
the archaeologist, ethnographer, and Professor José Leite de Vasconcellos 
(1858-1941), who manifested always a particular interest by this archaeolo- 
gical typology, whose effective preservation was much complicated by the fact 
that the monuments were located in private lands.

5.  SOME FINAL REMARKS
Continuing to call the attention of several scholars, amateurs and common 
people thanks to their ancestry, diverse typology, abundance, high visibility, 
unique and almost indecipherable associated artefacts, ample geographical 
distribution, the awareness of their link to the Neolithic phenomenon and their 
reuse by several generations, megaliths played and stil play a central role in 
many archaeological projects as they have much to “tell” to all those who em-
brace them as their scientific program.
It could be almost enough to read the works of our main archaeologists from 
the first half of the 20th century to be sure of this, above all about the quarrels 
established between those, like M. Heleno, who argued about multiple focus 
of emergency and development of megalithism in our country and its spread 
from here to French and British shores (Moita, 1956, p. 135-136), and the 
ones who claimed almost the opposite, as was the case for A. Mendes Correia 
(1888-1960), from the University of Porto: “the Northwest Iberia […] [was] the 
focus from where irradiated a certain megalithic culture” (Correia, 1944, p. 32. 
Our translation), diffused to the North of Europe as “presumptuous example of 
and old Atlantic thalassocracy, of a true anonymous western empire, with more 
than 4 000 years” (Ibidem. Our translations and underscores).
This was perhaps one of the attempts of using archaeological artefacts in a pre-
sumable scientific narrative to reaffirm individual agendas and / or to sensitize 
politicians towards the relevance of financing archaeological research, in this 
case by connecting ancestral realities to the Portuguese overseas mission. A 
link underlined when Spain related the idea of its own empire to the hypothetical 
endogenous Tartessian Empire (Wulff Alonso and Martí-Aguilar, 2003, p. 124- 
-133), before Portugal began the feel the international pressure over its Empire.
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However, the 1st National Congress of Archaeology (Lisbon, 1958) demons- 
trated how this subject continued to be central in national studies and was up-
dated amongst national and international archaeologists. From the 84 papers 
published in two volumes (1959 and 1970), only seven included the words 
‘megalith’ and ‘megalithism’ in their titles. But this did not mean a disinterest 
over the them. It only meant that other papers dealt with it from other points 
of view and that many other scholars began to work on different thematics, 
from Palaeolithic to museum studies. The same can be observed reading the 
proceedings from the Archaeological Colloquiums of Oporto (1961-1966), or 
even the ones from the 1st Archaeological Journeys organized by the Asso-
ciation of Portuguese Archaeologists (1969), where, among 36 papers only 
two expressed indirectly the analysis of this issue by using the word ‘Neolithic’ 
clearly more adequate to the new theoretical demands of the time. Theories 
and new methods, like thermoluminescence and the C14, which would be de-
tailed analysed by one member of the new generation of archaeologists acting 
in Portugal after the Revolution, April 1974th, José Morais Arnaud, writing from 
Cambridge University where, thanks to a scholarship conceded by the State 
Office of Culture, he was getting a specialization. And, with these last editions, a 
new chapter was open to the Neolithic and, almost inherently, to the megalithic 
studies in Portugal.
Nevertheless, this does not mean that there is no currently revival of the 
megalithic imagetics due to some political and social groups acting all around  
Europe. An issue to be scrutinized very seriously considering their eventual  
consequences.

Lisbon, October 2018
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PARA UMA RECUPERAÇÃO DO MEGALITISMO DE LAFÕES 
(VISEU, PORTUGAL). O CONCELHO DE VOUZELA 
ENQUANTO CASE-STUDY

PIECING TOGETHER THE LAFÕES MEGALITHISM 
(VISEU, PORTUGAL). THE MUNICIPALITY OF VOUZELA 
AS CASE-STUDY

RESUMO
O fenómeno tumular da região de Lafões, revelado pelos trabalhos pioneiros de 
Amorim Girão de há cem anos, integra o contexto e tradição megalíticas da Beira 
Alta. A prospeção arqueológica realizada em 2017-2018 no concelho de Vouze-
la beneficiou de condições de visibilidade do solo muito favoráveis propiciadas 
pelo incêndio de Outubro de 2017, e permitiu aumentar o número de sítios de 
40 para 114, que poderão assim constituir-se como um case-study muito rele-
vante na região. 
Foi possível (re)identificar várias dezenas de monumentos funerários de diver-
sas tipologias e cronologias, distribuídos maioritariamente pela Serra do Cara-
mulo, os quais indicam uma variedade arquitetónica, modos de implantação e 
dimensões que parecem revelar padrões recorrentes. Os megálitos neolíticos 
são de grandes dimensões e surgem isolados ou agrupados em pequenas 
necrópoles. Na Idade do Bronze observa-se a construção de pequenos tumu-
li, nalguns casos satelizando monumentos neolíticos preexistentes, formando 
grandes necrópoles compostas por cinco a duas dezenas de mamoas.
Identificou-se também um novo tipo de monumento associado a necrópoles 
neolíticas, difícil de reconhecer no terreno: “afloramentos monumentalizados”, 
isto é, estruturas monticulares construídas em torno de afloramentos naturais. 
Tratar-se-ão de monumentos simbólicos/rituais relacionados com as práticas 
funerárias levadas a cabo naqueles dólmenes. 
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Este mundo funerário lafonense, em curso de redescoberta, é extremamente 
diversificado nas suas manifestações materiais e é testemunho de um passado 
dinâmico, pelo que exige projetos de investigação que privilegiem os estudos 
sistemáticos das necrópoles como um todo. 
PALAVRAS-CHAVE: Lafões, Megalitismo, Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze

ABSTRACT
Revealed by the pioneer work of Amorim Girão one hundred years ago, the nu-
merous mound structures of the Lafões region integrates the broader megalithic 
context and tradition of the Beira Alta province of central-northern Portugal. The 
systematic survey carried out in 2017-2018 at the municipality of Vouzela benefi- 
ted from very favourable visibility conditions permitted by the October 2017 for-
est fires. The outcome of this work was an increase in the number of sites from 
40 to 114, a number that may constitute itself as a relevant case-study within the 
region. 
It was possible to (re)identify several dozens of funerary monuments of diversi-
fied typologies and chronologies, mainly distributed in the Caramulo mountain 
range, which seem to reveal variable architectonic, location and size patterns. 
The Neolithic megaliths are large-sized and can be found isolated or clustered 
in small necropolises. In the Bronze Age, the building of small mounds can be 
observed, sometimes bordering older Neolithic monuments. These form vast 
necropolises with five to more than twenty mounds.
Although of difficult recognition in fieldwork, a new type of monument associa- 
ted to Neolithic necropolises was also identified: “monumentalized outcrops”, 
i.e., stone mounds built around natural outcrops. These may be symbolic/ritual 
monuments related to the funerary practices that were carried out in the near 
dolmens.
This funerary world at Lafões, presently under re-discovery, is extremely di-
versified in its material manifestations. This is testimony of a dynamic past, 
thus demanding research projects aiming at the systematic study of complete 
necropolises. 
KEY WORDS: Lafões, Megalithism, Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age

INTRODUÇÃO: O MEGALITISMO NA REGIÃO HISTÓRICA DE LAFÕES 
O setor mais setentrional da província portuguesa da Beira Alta é marcado por 
dois importantes domínios geomorfológicos. Por um lado, os planaltos centrais 
e a Plataforma do Mondego, que se constituem como o coração desta ampla 
região e, por outro, uma importante cadeia de montanhas de orientação Norte-
Sul — Serra do Montemuro, Maciço da Gralheira e Serra do Caramulo — que 
separa aquelas terras altas das planícies litorais do centro-norte de Portugal. 
É entre a Gralheira e o Caramulo — portanto, no médio curso do Rio Vouga — que 
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se encontra a região histórica de Lafões (Fig. 1, A), cuja origem remonta à Idade 
Média, a qual foi município até à reforma territorial definida pelo Decreto de 6 de 
Novembro de 1836. Com a reorganização administrativa saída desta lei, o con-
celho de Lafões foi extinto e o seu território deu lugar aos atuais municípios de S. 
Pedro do Sul, Oliveira de Frades e Vouzela, com algumas das suas freguesias a 
serem incorporadas também nos concelhos vizinhos de Sever do Vouga, Castro 
Daire e Viseu. 
Além dessa longevidade histórica, Lafões apresenta também algumas carac-
terísticas biogeográficas particulares que lhe advêm da sua posição de charnei-
ra entre o interior beirão e o litoral atlântico, às quais se devem adicionar alguns 
traços de personalidade cultural que a distinguem dos territórios envolventes. 
Não cabe aqui desenvolver a questão da individualidade histórico-geográfica de 
Lafões, mas deve ser salientado que esse quadro particular poderá recuar a 
períodos proto-históricos.
E, com efeito, a própria história dos estudos megalíticos em Lafões tem mereci-
do, não sem interrupções, a atenção de diversos investigadores. O início destes 
estudos em termos sistemáticos tem lugar com o trabalho pioneiro de prospeção 
e escavação levado a cabo por A. de Amorim Girão (1921), há um século. Depois 
dele, será sob a direção de L. Albuquerque e Castro que se identificarão e es-

Figura 1. A - Localização da da região histórica de Lafões na Península Ibérica. B - Mapa do 
concelho de Vouzela com indicação dos monumentos tumulares conhecidos (círculos) e da 
área representada na Figura 3 (retângulo). Mapa elaborado pelos serviços da Câmara Mu-
nicipal de Vouzela. 
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tudarão novos monumentos do médio Vouga (Castro et al., 1956), entre os quais 
o notável dólmen pintado de Antelas (Castro et al., 1957). Os dados resultantes 
de ambas as investigações são depois incorporados em sínteses regionais, prin-
cipalmente por I. Moita (1966) e V. Leisner (1998), ou mesmo de escala penin-
sular — relembremo-nos da tese “ocidentalista” de Bosch-Gimpera (1966) que 
colocava a origem do megalitismo ibérico no quadrante noroeste da península, 
incluindo portanto a Beira Alta. Mais recentemente, outras sínteses circunscritas 
ao município de Vouzela retomarão novamente aquelas contribuições (Cardoso, 
1999; Marques, 1999). As últimas intervenções em megálitos de Vouzela, em 
concreto na Malhada do Cambarinho (Carvalho et al., 1993), tiveram lugar há 
exatamente um quarto de século.
Foi este o historial que determinou os objetivos e a estruturação do projeto de 
investigação “Estudo do património histórico-cultural de Vouzela” (Real et al., 
2017), estabelecendo-se então que a prospeção de monumentos tumulares pré 
e proto-históricos se direcionaria preferencialmente para os locais onde havia já 
conhecimento prévio da sua existência. O objetivo desta opção era duplo: por um 
lado, avaliar e documentar o estado de conservação das ocorrências já conhe-
cidas e, por outro, identificar novas mamoas eventualmente associadas a essas 
necrópoles. Com efeito, a densa cobertura florestal da região impedia a obser-
vação do solo na larga maioria da sua extensão, e só nalguns setores se poderia 
ambicionar a descoberta de sítios inéditos. No entanto, o trágico incêndio de 15 
de outubro de 2017 implicou uma alteração completa dessa estratégia. A partir 
daquela data, desenhou-se uma abordagem extensiva às áreas ardidas, agora 
desprovidas de vegetação, tendo em vista a avaliação do impacte do sinistro 
sobre este património e aproveitar as condições favoráveis de observação do ter-
reno para a busca de novos monumentos. Tendo o incêndio consumido mais de 
90% do coberto florestal do território vouzelense, nunca até agora terão havido 
semelhantes condições para tal empreendimento.

2. EXPRESSÕES TUMULARES E CULTUAIS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA  
DO MUNICÍPIO DE VOUZELA
2.1. O território
O município de Vouzela (Fig. 1, B) ocupa o setor norte e noroeste da Serra do 
Caramulo e os vales encaixados adjacentes, correspondentes ao Vouga e seus 
tributários da margem esquerda. Porém, uma vez que a larga maioria dos mo- 
numentos identificados se distribui pela serra (ver adiante), a morfologia deste 
acidente orográfico confere alguma inteligibilidade às estratégias de ocupação 
deste espaço, que convém portanto esboçar. 
Um dos aspetos que melhor caracteriza a metade norte daquela serra (Ferrei-
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ra, 1978) é a dissimetria das suas vertentes. Enquanto o lado ocidental desce 
progressivamente dos 1050-1000 m até dominar a plataforma litoral, a vertente 
oposta é formada por uma escarpa. Porém, esta não se compõe de um só lanço; 
é possível observarem-se patamares a altitudes intermédias, com áreas reduz-
idas, mas muitas vezes aproveitadas para a construção de tumuli. Nos pontos 
mais altos da serra, em torno do vértice de Janus (1043 m), podem-se observar 
aplanamentos talhados nos chamados “granitos de Lafões”, onde se encon-
tram as mais emblemáticas necrópoles megalíticas do município (Vale d’Anta e 
Malhada do Cambarinho). A sudoeste de Janus, aqueles aplanamentos, agora 
de granitos porfiroides e xistos, tornam-se mais estreitos e formam cumeadas 
alongadas. Neste setor localiza-se, por exemplo, a importante necrópole de S. 
Barnabé. A norte de Destriz desenvolve-se um amplo nível à cota dos 500-450 
m, designado por “nível de Campia”, que se delimita a sudoeste e a noroeste por 
vertentes altas e íngremes. Os principais cursos de água do “nível de Campia”, 
o Rio Alfusqueiro e o seu subsidiário, o Alcofra, deverão ter assumido um papel 
central na implantação das necrópoles dos finais da Idade do Bronze, dada a 
densidade de tumuli desta época aqui existentes.
2.2. As realidades tumulares identificadas
A cartografia e tipologia dos monumentos sob tumuli do concelho de Vouzela, 
assim como o seu elevado número, vieram colocar a descoberto a fragilidade 
dos atuais estereótipos sobre as arquiteturas dos monumentos e as opções 
subjacentes à sua implantação no território. Por outro lado, estes novos dados 
demonstram também a necessidade de alargar este tipo de trabalhos sistemáti-
cos a áreas geográficas contíguas. Com efeito, tudo aponta para que as reali-
dades agora identificadas no setor setentrional da Serra do Caramulo se esten-
dam pelas áreas adjacentes e possam mesmo conformar-se como um traço 
cultural comum a todo o território de Lafões.
Como é óbvio, as observações que se apresentam de seguida constituem-se 
apenas como primeiros apontamentos resultantes da inspeção superficial de 
monumentos que, com exceção da anta da Lapa da Meruje (Carvalho, 2018), 
não estão a ser objeto de qualquer intervenção arqueológica intrusiva. Este texto 
reveste-se, portanto, de um caráter preliminar. No entanto, é hoje possível con-
tabilizar 114 monumentos (sete dos quais destruídos no último meio século) 
distribuídos entre o Neolítico Médio (inícios do IV milénio a.C.) e o final da Idade 
do Bronze (séculos XII-VIII a.C.). Daquele total, 75 são completamente inéditos, 
o que corresponde a um aumento de quase 200% face ao inventário disponível 
antes do arranque do projeto. Apesar de não escavados, esta densidade de 
monumentos na paisagem vouzelense confere alguma solidez ao seu tratamen-
to integrado e permite mesmo a utilização do modelo resultante deste exercício 
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como um case-study para outros setores da Beira Alta.
De uma forma geral, os monumentos podem ser ordenados tendo como base 
dois indicadores principais: a sua arquitetura e a respetiva localização/dis-
tribuição geográfica. 
É seguro afirmar que existem monumentos muito diferentes nas suas com-
posições arquitetónicas, diferenças que deverão corresponder a soluções 
funerárias diferenciadas (Quadro 1). Os paralelos existentes na Beira Alta per-
mitem distinguir sepulcros de inumação, coletivos e individuais, e sepulcros de 
incineração. Os monumentos de inumação coletiva corresponderão aos grandes 
monumentos do Neolítico, e os de inumação individual (em cista) farão parte de 
um novo paradigma da Morte que se terá generalizado na Idade do Bronze mas 
cujo início poderá remontar ao período calcolítico anterior. Por último, os mo- 
numentos de incineração deverão datar dos finais da Idade do Bronze e são de 
pequena dimensão, apresentando-se pouco expressivos no terreno.

Quadro 1 - Síntese das manifestações tumulares pré e proto-históricas do concelho 
de Vouzela.
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Figura 2. A - Mamoa 1 do Rebordinho (Necrópole de Campia) vista de poente, no 
centro da imagem (cortada pelo caminho). B - afloramento monumentalizado de Vale 
d’Anta (Fornelo do Monte), no centro da imagem, em frente das infraestruturas do 
parque eólico local, notando-se a cintura monticular em torno do afloramento. C e 
D - Mamoa 2 de Valampra / Urgueira vista de oeste, e pormenor do topo dos esteios 
da cista. E - vista geral das Mamoas 19 e 20 de Albitelhe, que se salientam pela pre-
sença de blocos de quartzo branco. F - Monumento 1 de Morroloba, notando-se em 
primeiro plano o anel lítico que delimita a mamoa e, no horizonte, a Serra da Estrela.
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2.2.1. Neolítico
Os monumentos neolíticos caracterizam-se, em termos arquitetónicos, pe-
los grandes tumuli ou mamoas, algumas com diâmetros superiores a 20 m e 
anéis pétreos exteriores, que incorporam dólmens simples ou de corredor. Estas 
grandes mamoas são constituídas por camadas de terra e pedra que lhes con-
ferem uma elevada robustez — como se pode verificar no corte da Mamoa 1 de 
Rebordinho (Fig. 2, A) — a que acresce o facto de poderem conter contrafortes, 
como já documentado na Lapa da Meruje (Carvalho, 2018), e terem sido reves-
tidas por carapaças ou couraças pétreas. 
A observação das estruturas internas de alguns monumentos permite conside- 
rar a existência de, pelo menos, dois subtipos de dólmenes simples: as câmaras 
poligonais com nove esteios (p. ex., Mamoa 1 de Vale d’Anta), algo comuns no 
megalitismo beirão, e as câmaras simples de planta sub-retangular (p. ex., Ma-
moa 1 do Salgueiral), bastante mais raras e muito mal estudadas. Deste último 
caso é exemplo a Pedra da Moura 5, em Sever do Vouga (Carvalho, 2013). Por 
seu lado, os dólmens complexos são compostos por câmaras poligonais, corre-
dores de acesso e toda a complexidade de estruturas adjacentes a estes últimos 
(átrios, corredores intratumulares). 
Deve referir-se que existe um conjunto considerável de tumuli de menor tama- 
nho, de difícil caracterização cronológica, mas que poderão ser neolíticos, com 
diâmetros em torno dos 10 m e alturas que não atingem 1 m. Estes tumuli, que 
tanto se encontram englobados em necrópoles megalíticas (p. ex., Mamoa 2 da 
Malhada do Cambarinho) como em necrópoles de pequenas mamoas (p. ex., 
Levides), podem encerrar por vezes pequenos dólmens de corredor (é o caso da 
Mamoa 2 do Marco da Mata e da Mamoa 2 da Malhada de Cambarinho). 
Um dos dados mais importantes deste trabalho foi o reconhecimento de um 
novo tipo de sítio que não se integra na categoria dos monumentos funerários 
megalíticos. À falta de melhor denominação, sugere-se a designação de “aflo-
ramento monumentalizado” (Fig. 2, B). Efetivamente, associados às necrópoles 
da Malhada do Cambarinho e do Vale d’Anta foram identificados afloramentos 
rochosos, bem destacados, envoltos numa estrutura de tipo tumulus em tudo 
semelhante à dos monumentos funerários. Estas cinturas monticulares são 
mais baixas que os afloramentos centrais, não parecendo ter sido edificadas por 
forma a cobri-los, parecendo antes terem visado a criação de um ambiente ce-
nográfico muito próprio. O primeiro sítio apresenta também um anel lítico exteri-
or. Não foram ainda intervencionados, mas a sua localização junto a necrópoles 
megalíticas permite colocar a hipótese de uma correlação cronológica e, logo, 
funcional entre ambas as realidades. No caso do afloramento monumentalizado 
da Malhada do Cambarinho, existe um conjunto de fossetes distribuídas pela 
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estrutura central e pelos blocos do anel lítico exterior; no exemplar do Vale d’Anta 
há também três fossetes no afloramento central. Todos estes dados sugerem a 
presença de um tipo de monumento, provavelmente votivo, associado a rituais 
estruturados e relacionados com os monumentos funerários vizinhos. O parale-
lo mais próximo formalmente parece ser o sítio da Pedra Encavalada (Abrantes) 
onde, num primeiro momento (V milénio a.C.), se aproveitou um grande aflo-
ramento em gnaisse para a construção de uma câmara simples de inumação 
individual e de um recinto com 10 m de diâmetro, tendo sido depois (V-IV milénio 
a.C.) construída uma mamoa pétrea que cobria nove fossas de enterramento 
individual dispostas em torno daquele afloramento (Cruz, 2016).
Em termos de implantação, um aspeto arquitetónico recorrente nos monumen-
tos neolíticos é a inserção ou aproveitamento de afloramentos rochosos nas 
mamoas. Se, de facto, este pode até nem ser um fator inédito no megalitismo 
regional, ele não é no entanto muito comum. Contudo, assume em Vouzela 
uma expressão significativa, ao ponto de se tornar quase uma norma em algu-
mas necrópoles, como é o caso do Vale d’Anta. Estas necrópoles são por regra 
formadas por pequenos núcleos de dois ou três monumentos — é o caso das 
necrópoles da Malhada do Cambarinho, Marco da Mata e Vale d’Anta — ou sur-
gem isoladamente — dólmenes de Adside, Mamoa do Cabo das Moutas e Lapa 
da Meruje — em planaltos, rechãs ou pequenos vales de montanha. Um aspeto 
interessante é o facto de algumas se encontrarem junto a nascentes ou áreas 
alagadiças, como acontece, respetivamente, com a necrópole da Malhada do 
Cambarinho (junto ao Rio Alfusqueiro) ou com a Lapa da Meruje.
2.2.2. Calcolítico e Idade do Bronze
Um tipo particular de monumento, com apenas um exemplar identificado — a 
Mamoa 2 de Valampra /Urgueira (Fig. 2, C-D) — caracteriza-se por apresentar 
uma única estrutura cistoide na área central do tumulus. Trata-se de uma 
solução tumular rara para inumação individual. O paralelo mais evidente e 
geograficamente próximo pode ser encontrado na Sepultura do Rei, em Se- 
ver do Vouga (Carvalho, 2013; Marques e Marques, 2013), mas há registos 
similares noutros setores da Beira Alta — por exemplo, nas cistas de Vale 
da Casa, em Vila Nova de Foz Côa (Cruz, 1998), ou dos Lenteiros, em Vila 
Nova de Paiva (Cruz, 2001) — que foram datadas do Calcolítico e da Idade 
do Bronze, respetivamente. Só a escavação de algumas destas mamoas 
vouzelenses poderá esclarecer a cronologia deste tipo de monumentos na 
região.
Na fase final na Idade do Bronze, proliferarão os pequenos tumuli com diâme- 
tros que variam nos 4-10 m de diâmetro e com uma altura de 0,2-0,5 m, 
portanto muito pouco visíveis na paisagem. Na construção de alguns, recor-
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reu-se à utilização de elementos em quartzo nas mamoas, certamente para 
os evidenciar. Este é o caso, por exemplo, dos monumentos da necrópole de 
Albitelhe, cujas mamoas 19 e 20 incluem também pequenas lajes em xisto 
cinzento luzente, certamente para as tornar ainda mais visíveis e brilhantes 
(Fig. 2, E). Um grande número destes tumuli apresenta anéis pétreos de con-
tenção/delimitação periférica, mas o aspeto construtivo mais comum será o 
envolvimento de afloramentos rochosos nas suas estruturas monticulares. 
Alguns apresentam também estruturas anexas às mamoas. É o exemplo das 
Mamoas 2 e 5 de Levides onde, encostadas ao rebordo Este dos tumuli, se 
encontram pequenos montículos com diâmetros em torno dos 2 m cuja fun-
cionalidade só poderá ser esclarecida através da sua escavação. 
O achado de um fragmento cerâmico de tipo Baiões/Santa Luzia na super-
fície do que restava da Mamoa 12 das Almas do Capitão é um elemento 
importante para a atribuição destes túmulos ao final da Idade do Bronze. 
Estes monumentos vouzelenses deverão ser assim interpretados à luz do 
que tem sido proposto para sítios similares da Beira Alta, onde se admite que 
estes cairns “terão sido utilizados para guardar resíduos, eventualmente de 
incinerações ocorridas em pira crematória das imediações; estes seriam de-
positados nos recetáculos centrais, neste caso definidos por singelas lajes e 
blocos” (Cruz e Vilaça, 1999, p. 155).
No âmbito destes monumentos, deve assinalar-se um interessantíssimo 
caso na vertente Este do Caramulo, sobranceiro ao planalto beirão (sobre o 
qual tem aliás uma visibilidade ímpar) e com a Serra da Estrela no horizonte: 
trata-se do Monumento 1 da Morroloba (Fig. 2, F), primeiramente identifica-
do por Caninas et al. (2004). O montículo tem cerca de 9 m de diâmetro e 
exibe um anel lítico, com cerca de 6 m de diâmetro, definido por pequenas 
lajes de granito fincadas verticalmente. O enchimento é constituído por blo-
cos de granito e de quartzo leitoso, estes de menores dimensões. Embora 
se encontre parcialmente violado, não restam dúvidas de que se insere no 
mesmo contexto cronológico-cultural da Lameira da Travessa dos Lobos, em 
Castro Daire (Vilaça, 2017; Vilaça et al., 2017). As semelhanças arquitetóni-
cas entre ambos são impressionantes, não tendo apenas sido possível de-
terminar se as lajes do monumento vouzelense, por estarem quase totalmente 
enterradas, se encontrarão também gravadas com temas abstratos. 
Os numerosos monumentos da Idade do Bronze parecem obedecer a dois ti-
pos de implantação. Se, por um lado, são construídos nas imediações das 
necrópoles neolíticas, satelitizando as grandes mamoas — havendo hoje da-
dos que apontam também para a ocasional realização de tumulações no 
interior dos dólmenes, como no caso da Lapa da Meruje (Carvalho, 2018) —, 
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por outro tendem também a agrupar-se em amplas necrópoles localizadas 
em pequenas cumeadas e esplanadas de vertentes sobranceiras a vales 
férteis e bem irrigados, em particular nas que se encontram voltadas para os 
rios Alfusqueiro (p. ex., Almas do Capitão, Vale de Espinho, Levides) e Alcofra 
(p. ex., Albitelhe, Lousa e Tapadinho). A distribuição das mamoas do Tapadi- 
nho, ao longo da vertente, é um excelente exemplo de tipo de implantação des-
tas necrópoles (Fig. 3). Esta dicotomia significa que, em algum momento, houve 
um movimento de necropolização de novos espaços na paisagem. Aquela proli- 
feração de pequenos monumentos ao longo dos referidos rios, em número de 61 
tumuli, é sem dúvida o exemplo mais flagrante de uma realidade que urge estu-
dar, uma vez que esta se constitui como uma das maiores concentrações deste 
tipo de estruturas funerárias/rituais da Idade do Bronze de toda a Beira Alta. 

3. CONCLUSÃO: LINHAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA
Como referido no início, o objetivo deste texto é uma primeira apresentação dos 
dados recém-obtidos na prospeção extensiva realizada no município de Vouze-
la em 2017-2018, isto é, após os incêndios florestais de outubro de 2017. 
Neste momento, os dados de terreno estão ainda a ser objeto de tratamen-
to. Porque apenas a Lapa da Meruje foi escavada (Carvalho, 2018), as con-

Figura 3. Localização das mamoas 1 a 6 da Necrópole do Tapadinho (Campia) e do 
castro do Cabeço do Couço (Bronze Final e Idade do Ferro) sobre extrato da Carta Mi- 
litar de Portugal n.º 187. Atente-se na localização de todo este complexo arqueológi-
co, sobranceiro ao Rio Alcofra.
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clusões que se podem retirar destas inspeções de terreno — ou seja, sem 
qualquer trabalho intrusivo — serão certamente alteradas à medida que se 
possam vir a escavar alguns monumentos sob tumuli agora identificados.
De todo o modo, os dados são já suficientemente robustos para abordar 
a tipologia destes monumentos, propor cronologias relativas com base em 
paralelos regionais, e abordar as distintas espacialidades que este exercício 
permite inferir.
Perante o desconhecimento de contextos habitacionais neolíticos — até ao 
momento, apenas na Casa da Moura do Vale da Redonda (Tente e Carvalho, 
2017) e sob a mamoa da Lapa da Meruje (Carvalho, 2018) foram identifica-
dos, com as devidas reservas, contextos que poderão ser deste tipo —, os 
potenciais fatores subjacentes à localização das necrópoles deste período 
são presentemente inúmeros. Só uma análise mais fina dos padrões loca-
tivos destes megálitos e o contexto socioeconómico e ideológico dos seus 
construtores poderá revelar as hipóteses interpretativas mais verosímeis.
Ao Calcolítico parecem, neste momento da investigação, ser de atribuir mui-
to poucos monumentos. É provável que a maior parte das tumulações ocor-
ridas nesta época tenham tido lugar em dólmenes neolíticos preexistentes, 
à imagem aliás do que parece ser o padrão na restantes região beirã (p. ex., 
Cruz, 2001; Senna-Martinez e Ventura, 2008). 
A grande mudança nos paradigmas da gestão da Morte, e consequente-
mente nas suas manifestações materiais, parece ter lugar apenas na Idade 
do Bronze e, em particular, na sua fase final. Para a Beira Alta dispõe-se 
de importantes paralelos formais (ver acima) que ilustram, não apenas as 
soluções arquitetónicas agora recorrentes (Quadro 1), como também as 
práticas e rituais que lhes estariam associadas. No caso concreto de Lafões, 
deve notar-se que estes monumentos deverão ter sido construídos pelas co-
munidades que habitariam nos vários povoados fortificados por vezes exis-
tentes nas suas proximidades, cujo tratamento ultrapassa os objetivos deste 
texto. No entanto, esta correlação espacial pode ser observada, a título de 
exemplo, entre a necrópole do Tapadinho e o castro do Cabeço do Couto  
(Fig. 3), onde as sondagens realizadas em 1997 revelaram ocupações do 
Bronze Final e da Idade do Ferro (Marques, 1999).
Com a conclusão do projeto no quadro do qual estes trabalhos de prospeção 
tiveram lugar (Real et al., 2017), ir-se-á avançar com um modelo interpreta-
tivo destas realidades sob tumuli do município de Vouzela, por forma a pro- 
videnciar um corpo estruturado de dados de terreno que se constitua como 
um sólido case-study que possa, assim, orientar a própria investigação na 
região de Lafões e, de um modo geral, em toda a Beira Alta.
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Núcleo Megalítico dos Fiais-Azenha 
(Carregal do Sal, Portugal): um balanço

The Megalithic Cluster of Fiais-Azenha 
(Carregal do Sal, Portugal): State of the question

RESUMO
Apresenta-se aqui um balanço de 33 anos de investigação arqueológica na 
plataforma do Mondego, em especial no concelho de Carregal do Sal.
Um dos aspetos mais marcantes foi sem dúvida o reconhecimento da existência 
de uma ocupação do Neolítico antigo, bem como a relação entre estas primei-
ras comunidades, a sua evolução e posteriormente o arranque do fenómeno 
megalítico na região.
Julgamos que estas comunidades desenvolveram formas de subsistência e de 
apropriação do território, que foram cristalizadas no planeamento, construção e 
orientação dos sepulcros megalíticos da plataforma.
Esta inter-relação irá manter-se bem até momentos mais tardios, já integráveis 
na Idade do Bronze regional.
PALAVRAS-CHAVE: Neolítico antigo, Neolítico médio, Neolítico final, Megalitis-
mo, Beira Alta

ABSTRACT
We present here a balance of 33 years of archaeological research on the 
Mondego platform, especially in the municipality of Carregal do Sal.
One of the most striking aspects was undoubtedly the recogni-
tion of the existence of an occupation from the ancient Neolithic  
period, as well as the relation between these early communities, their  
evolution and later the megalithic phenomenon in the region.
We believe that these communities developed forms of subsistence and  
appropriation of the territory, which were crystallized in the planning,  
construction and orientation of the megalithic tombs of the platform.
This interrelationship will continue until later times, in communities  
of the regional Bronze Age.
KEY WORDS: Early Neolithic, Middle Neolithic, Late Neolithic, Mega-
lithism, Beira Alta
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Passado o período pioneiro de José Leite de Vasconcelos, nesta região, muito 
por ação do seu empregado Maximiano Apolinário, será só nos anos sessen-
ta do século passado, com Irisalva Moita (MOITA, 1966), que os monumentos 
megalíticos da plataforma do Mondego serão revisitados, mas mais uma vez, 
numa situação episódica.
A partir de 1985, primeiro com um reconhecimento, mas seguido em 1986 por 
um conjunto de trabalhos arqueológicos, teve início uma dinâmica de investi-
gação que persiste até à atualidade.
Se, num primeiro momento, o estudo se concentrou nos monumentos megalíti-
cos então existentes e/ou redescobertos pelos trabalhos de 1985, correspon-
dendo a um grande monumento (Lapa da Moura ou Orca dos Fiais da Telha) 
já identificado e outro redescoberto, depressa a dinâmica da investigação ar-
queológica foi permitindo a identificação de outros arqueossítios, envolvendo 
abrigos, habitats e gravuras rupestres.
Na realidade, um dos aspetos mais marcantes desta investigação foi o reconhe-
cimento da existência de um Núcleo Megalítico numa área associada ao Mon-
dego, bem como a existência de um Neolítico Antigo regional (SENNA-MARTINEZ 
& VENTURA, 2000b).

O TERRITÓRIO
A nossa zona preferencial de estudo é a plataforma do Mondego, área aplana-
da, rasgada pelo vale do Mondego e, limitada a norte pelo vale encaixado do 
rio Dão e caracterizada, a nível geomorfológico, maioritariamente por granitos, 
ainda que, esporadicamente, estes sejam atravessados por filões quartzosos. 
O granito surge nas suas variedades de monozonítico de duas micas e biotítico 
de grão médio a fino. Os depósitos quaternários de cobertura são formados por 
argilas e arcoses diversas (TEIXEIRA, 1961:8-9) de fraca potência, reduzidos a 
escassas manchas na envolvência imediata do sítio arqueológico em questão. 
A zona em questão abrange, grosso modo, os atuais concelhos de Carregal do 
Sal e Nelas, ainda que as mesmas características se possam aplicar aos conce- 
lhos vizinhos, a norte do Dão, bem como a sul do Mondego.
 
DOS PEQUENOS MONUMENTOS AOS GRANDES, COM UMA PASSAGEM 
PELOS PRIMEIROS POVOADORES
Por volta dos inícios do V milénio cal a.C., o som dos primeiros rebanhos a subi- 
rem as vertentes da plataforma do médio e alto Mondego, constitui o primeiro 
indicador das profundas alterações que irão ocorrer nos milénios seguintes, 
transformando a paisagem de uma área de onde, até então, a presença hu-
mana estava mais ou menos arredada – apesar de ter sido possível a incursão 
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de grupos do Paleolítico superior por zonas das Beiras, ao longo das bacias 
hidrográficas mais importantes, como os dados de Foz Coa e do Prazo (MON-
TEIRO-RODRIGUES, 2010) podem comprovar.
O reconhecimento da existência de um Neolítico antigo no interior da Península 
inicia-se nos finais dos anos 80 do século passado, nomeadamente na Meseta, 
mas também no nordeste português, onde foram surgindo arqueossítios inte-
gráveis neste momento cronológico e datados dos inícios do V milénio cal a.C. no 
caso do nível 4 do abrigo do Buraco da Pala (SANCHES, 1997). 
Na Beira Alta, nomeadamente na Plataforma do Mondego, a primeira identifi-
cação de um sítio arqueológico integrável naquela etapa crono-cultural ocorre 
em 1991 com a descoberta do sítio das Carriceiras (SENNA-MARTINEZ & ESTE-
VINHA, 1994). 
Nos anos seguintes, vão surgindo materiais atribuíveis ao Neolítico antigo, remo-
bilizados em duas mamoas do Núcleo Megalítico do Ameal-Azenha, bem como 
a identificação de cabanas sob a Orca do Folhadal (SENNA-MARTINEZ & VENTU-
RA, 1999b), consubstanciando os dados anteriores. 
Mas estas descobertas são seguidas de outras, que neste momento ascendem 
a cerca de uma dezena de sítios conhecidos até agora na Plataforma do Mon-
dego: quatro sítios de habitat abertos (Folhadal, Outeiro dos Castelos de Beijós, 
Quinta da Assentada e Quinta das Rosas); duas oficinas de talhe (Carriceiras e 
Quinta do Soito); duas ocupações em abrigo (Penedo da Penha 1 e Buraco da 
Moura de S. Romão); três situações estratigráficas de palimpsesto com materi-
ais remobilizados em terras de mamoas pertencentes a monumentos megalíti-
cos de primeira fase (Orca 2 do Ameal, Orca 2 de Oliveira do Conde e Orca do 
Folhadal).
No estado atual dos nossos conhecimentos, o povoamento associado ao Neolíti-
co antigo parece escolher locais abertos, sem condições especiais de controlo 
da paisagem e muito menos defensivas, localizados preferencialmente em ver-
tentes suaves ou rechãs, com boa exposição a nascente ou, ainda, em abrigos 
sob penedos graníticos, que no caso do Complexo 1 do Penedo da Penha tam-
bém abre a nascente. 
A detecção de remobilizações de materiais atribuíveis ao Neolítico antigo em ter-
ras das mamoas de monumentos megalíticos (casos da Orca 2 do Ameal, Orca 
2 de Oliveira do Conde e Folhadal, mas às quais se podem associar monumen-
tos como a Orca de Travanca), simultaneamente com a identificação do Habitat 
do Folhadal, indiciam localizações coincidentes de habitats na proximidade de 
locais onde futuramente se desenvolverá a implantação de necrópoles megalíti-
cas. Julgamos que não se trata de uma singular coincidência,, mas antes que a 
implantação dos primeiros monumentos megalíticos na região – reconheça-se 
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a singularidade desta situação, que até ao momento não foi reconhecida em 
nenhuma outra região – vem legitimar, tanto pela dupla presença próxima dos 
antepassados, como pela construção de espaços formais de deposição dos 
mortos, a hipótese da reocupação sazonal dos territórios de invernia situados 
nas terras “baixas” da Plataforma do Mondego por parte de comunidades que, 
cada vez mais, julgamos ocuparem as terras altas da Serra da Estrela durante a 
primavera e o verão.
Como resulta¬do do estudo palinológico de uma série de sondagens efetuadas 
nas décadas de oitenta e noventa nas turfeiras da Serra da Estrela (cf. KNAAP & 
LEEUWEN, 1994.), é hoje possível ler a evolução holocénica do respetivo cober-
to vegetal como a sucessão de uma série de episódios de degradação, cuja cau-
sa mais plausível parece ter sido a intervenção antrópica, provavelmente atra- 
vés do pastoreio (revelada nomeadamente por indícios de desflorestações por 
incêndio sem consequente regeneração integral da floresta, Idem).
Pelos dados cronométricos pode-se atribuir uma cronologia de segunda meta-
de do V milénio cal AC2 para um primeiro episódio de desflorestação, (KNAAP 
& JANSSEN, 1991.), que podem consubstanciar uma do Neolítico antigo regio- 
nal, no que são coevas com as cronometrias radio-carbónicas disponíveis para 
etapas similares, da Serra da Freita (CORDEIRO, 1992.), Galiza (RAMIL REGO, 
SOBRINO & GÓMEZ-ORELLANA, 2001); as ocupações do Buraco da Pala, da 
Fraga d’Aia e do Prazo (SANCHES, 1997; RODRIGUES, 2000) e com os conjun-
tos de datas da Estremadura (SIMÕES, 1999.), Sul de Portugal (SIMÕES, 1999. 
e DINIZ, 2001.) e Meseta Norte (ESTREMERA PORTELA, 2003.; ROJO GUERRA 
& ESTREMERA PORTELA, 2000.).
As formas de subsistência destas comunidades neolíticas na plataforma do 
Mondego têm levantado várias questões, nomeadamente pela falta de elemen-
tos diretos que nos permitam recriar a “paisagem neolítica”, em especial se, 
em comparação com outras áreas mais a sul, não parece ter-se verificado uma 
ocupação agrícola do espaço, dadas as características dos solos e o quadro hoje 
disponível para realidades posteriores, a partir do Neolítico Final (SENNA-MARTI-
NEZ, 1995/1996; SENNA-MARTINEZ & VENTURA, 2000a & 2000b.).
Porém, se analisarmos os dados das turfeiras da Serra da Estrela, na longa du-
ração, tudo parece indiciar uma relativa manutenção da floresta densa de Quer-
cus sp.3  sem grande evidência de desbaste (cf. KNAAP & LEEUWEN, 1994.), 
numa dinâmica algo diferente do que parece ocorrer em outras áreas, onde 
o ritmo de degradação da cobertura original de Quercus, parece ser superior 
(FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ & RAMIL REGO, 1994). 
Para o caso da Galiza, temos um marcador para estes acontecimentos entre 
5400 a 3000 BP, onde ocorre uma «regressão paulatina do bosque de Quercus» 
2 Esta cronologia resulta da calibragem das datas obtidas por aqueles investigadores como termini post quem para os pri-
meiros episódios como tal interpretados nos perfis da Candeeira (C10/D1 - 5730 * 100 BP = 4802-4354 cal AC) e da Lagoa 
das Salgadeiras (4/5 - 5700 * 60 BP = 4713-4369 cal AC), cf. KNAAP & JANSSEN, 1991.
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(cf. GUITIAN, RAMIL-REGO, GÓMEZ-ORELLANA E SOBRINO, 1996; RAMIL REGO, 
SOBRINO & GÓMEZ-ORELLANA, 2001). Se a esta regressão são normalmente 
associados fenómenos de erosão e ação antrópica, mas sendo a regressão con-
tínua ao longo do processo, com os níveis polínicos de Quercus a regredirem 
de valores próximos dos 80% para menos de 50% no final do espaço temporal 
referido, situação que parece não ser paralelizável com a situação das turfeiras 
da Serra da Estrela.
Por outro lado, a relativa ausência de elementos de moagem nos sítios conhe-
cidos – quando comparados com arqueossítios localizados mais a sul –, bem 
como a fraca representação (contrastando com momentos subsequentes) de 
instrumentos cortantes em pedra polida, são elementos a favor da fraca compo-
nente agrícola nas economias regionais deste período.
Em textos anteriores foi já possível defender, para esta área, um modelo para a 
economia dos construtores e utilizadores dos sepulcros megalíticos, valorizan-
do, como elementos fundamentais, práticas de recoleção e torrefação (bolota 
e outros “frutos de inverno”), caça e pastorícia, num processo de transumância 
(SENNA-MARTINEZ, 1994a, 1995/1996 e 1996; SENNA-MARTINEZ, LÓPEZ 
PLAZA & HOSKIN, 1997.). A manutenção e a pouca degradação da cobertura 
vegetal original, entre 6400-3400 cal BP (CONNOR, ARAÚJO, KNAAP & LEEU-
WEN, 2012) parecem indicar que, ao contrário de outras áreas, onde a floresta 
original é sistematicamente desbastada e o espaço ocupado por variedades de 
gramíneas, na Beira Alta, a cobertura de Quercus seria, lato senso, mantida e 
preservada pelas comunidades neolíticas.
Este bosque de Quercus vai manter-se na longa duração (6400-3400 cal BP) 
onde os valores de presença variam entre os 65% e os 55% ao longo deste 
período com pouca flutuação. A maior flutuação ocorre nos pólenes de elemen-
tos vegetais de menor porte, estando estas flutuações associadas ao surgimen-
to de pólenes e cinzas de cereais a partir de 6000 cal BP (CONNOR, ARAÚJO, 
KNAAP & LEEUWEN, 2012:117, Fig.2) mas numa percentagem ínfima.
Até um certo ponto, as comunidades humanas neolitizadoras da Plataforma do 
Mondego poderão assim corresponder a sociedades de pastores, caçadores-re-
colectores – para o que temos já o estudo das pontas de projétil (VENTURA & 
SENNA-MARTINEZ, 2003) – e com uma agricultura incipiente, esta última em 
pequenas veigas e zonas de lameiras. Estas comunidades parecem desenvol- 
ver um padrão de subsis¬tência caracterizado pela enorme mobilidade, por isso 
mesmo baseada em recursos também eles móveis e não fixos a um espaço 
especifico, o que implica a exploração de diversos tipos de territórios de forma 
sazonalmente diferenciada.
Com um valor nutricional de 509 calorias4 por cada 100 gramas, a bolota, sob 
3Em especial as espécies autóctones, com a Q. coccifera, Q. ilex subsp. Ballota, Q. suber, Q. róbur, Q. pyrenaica, Q. faginea 
subsp. faginea
4Cf. https://www.yazio.com/pt/alimentos/bolota-seca.html
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a forma de fruto seco ou torrado, apresenta-se como um elemento de grande 
valor energético, bem mais elevado que o trigo, que apresenta valores calóricos 
de 337 por 100 gramas quando moído.5
Em texto recente (CARVALHO, PEREIRA, DUARTE & TENTE, 2017), desenvolve-se 
um modelo explicativo, onde se apresentam diversas razões restritivas em como 
seria difícil a subsistência destas comunidades neolíticas transumantes nas 
áreas mais altas da Serra da Estrela, se os cereais como o trigo fossem um dos 
elementos fundamentais, uma vez que a produção deste se encontra limitada 
a um máximo de 800 m de altitude. E de facto, tendo em conta estas variáveis, 
os autores têm razão, mas apenas se o trigo for aqui o elemento primordial. A 
mancha de Quercus na altura poderia ir até aos 1200 metros de altitude e o 
processo de floração corresponderia exatamente ao momento de ida das co-
munidades para a serra (SENNA-MARTINEZ, 1995/1996; SENNA-MARTINEZ, 
LÓPEZ PLAZA & HOSKIN, 1997), coincidindo o regresso com a conclusão da 
formação da bolota. 
Na nossa perspetiva, durante o V milénio cal. a.C. a pressão humana sobre os 
espaços da Beira Alta cresceu progressivamente. Assim, próximo da charnei-
ra quinto/quarto milénios a.C., as linhas de cumeada e os interflúvios entre os 
cursos de água vão começar a povoar-se dos primeiros monumentos de um es-
paço crescentemente humanizado. Vão assim nascer as primeiras necrópoles 
megalíticas.
Entendemos aqui o conceito de monumentos como o reflexo de padrões de 
identidade social, que extravasam de longe o simples significado de grandeza 
(Mega), mas como um elemento único, distinto, ocupando uma posição proe- 
minente na paisagem ou que reforça essa mesma paisagem. Aqui os monu-
mentos megalíticos, na nossa opinião, têm por função cristalizar um conjunto de 
padrões sociais e de os relembrar ou reconstruir para a manutenção da repro-
dução social e cultural do grupo a que pertencem. 
Assim, ultrapassam a simples função de áreas de deposição formal dos mor-
tos e de marcadores de um espaço sacralizado, sendo também estruturas de 
referência coletivas, quase sempre localizadas em zonas onde tenham uma 
elevada visibilidade, ainda que o monumento seja ele próprio muitas vezes in-
visível de uma certa distância, como ocorre no núcleo em apreço, onde tudo 
parece indicar que os monumentos não são só locais de «recolha» e comuni-
cação/transmissão de significados – sobre o grupo, valores, conceitos e os an-
tepassados – mas também agentes indispensáveis de criação e recriação da 
sociedade – ou seja a reprodução social.
Já anteriormente tínhamos descrito a nossa conceção dos espaços frontais, 
que começam a estar associados a monumentos megalíticos mais evoluídos 
5 Cf. https://www.yazio.com/pt/alimentos/trigo-moido.html
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e a sua função (VENTURA, 1998a), numa sociedade que se encontra em plena 
expansão demográfica e territorial, onde os rituais, artefactos ideotécnicos e os 
próprios monumentos, permitem a manutenção e reprodução desta realidade.
Assim, nesta perspetiva, os monumentos não só são «meios de comunicação» 
mas também «tutores» a estabelecer e relembrar o que é social, cultural e con-
ceptualmente correto, numa função normativa que engloba a «memória coleti-
va» e construção de uma paisagem cultural.
Esta forma de memória coletiva dos monumentos megalíticos, ultrapassa o 
conceito mais associado a mitos e conceções fantasistas de um passado e res-
petivos rituais (druídicos ou não), plasmando uma memória social dos constru-
tores ou reutilizadores destes monumentos, já que cada vez mais se começa 
entender o ciclo de vida de um monumento para além da sua primeira fase de 
construção e utilização, mas também com reutilizações, «desconstruções» e «re-
construções» que vão muito para além da simples «parasitagem».
Esta forma de prolongar o tempo de vida das memórias ou tradições orais, faz 
destes monumentos formas de transmissão de conhecimento institucionalizado 
(BRADLEY, 2002).
Monumentalidade poderá ser assim uma prática de estabilizar um território de 
forma visual não só para os ancestrais mas também para as gerações futuras 
como forma de «memória social».
Desta forma, os monumentos megalíticos correlacionam-se, normalmente, des-
de a sua génese, com estratégias de utilização do espaço com fixação sazon-
al ou permanente. Deste modo, os mais antigos monumentos megalíticos da 
Plataforma do Mondego, quase sempre de dimensões modestas, constituem, 
a um tempo, uma primeira monumentalização arquitetural funerária e verdadei-
ras âncoras na paisagem para populações que, por outro lado, parecem manter 
uma grande mobilidade sazonal (Senna-Martinez e Ventura, 2008b: 324).
Julgamos, como foi já afirmado, ser também marcante a sobreposição destes 
monumentos a espaços de habitat anteriores6, numa situação que julgamos, 
agora, não ser coincidência, processo este de continuidade de um determinado 
grupo humano, bem como de uma certa «manipulação» ou «domesticação» do 
espaço.
Desta forma ocorrerá o que consideramos ser regionalmente uma das trans-
formações fundamentais do Neolítico médio: a passagem dos “territórios de 
utilização” a “territórios de ocupação” (SENNA-MARTINEZ & VENTURA, 1999b, 
2000a, 2000b e 2008a).
Do ponto de vista arquitetural e associados a esta primeira fase do megali- 
tismo regional, conhecemos: monumentos de câmara poligonal sem corredor 
(Orcas 1 e 2 do Ameal, por exemplo); monumentos de corredor curto (Orca 
6Nos casos dos monumentos 2 do Ameal e 2 de Oliveira do Conde, detetou-se remobilização de materiais nas terras da ma-
moa, materiais esses muito provavelmente provenientes das terras existentes antes da construção dos monumentos.
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1 dos Troviscos) e, em alguns casos, quase simbólico (como o caso próximo 
da Orca de Pramelas e Orca de Santo Tisco), aos quais se pode integrar um 
monumento de câmara eventualmente megalítica, mas com um corredor in-
tra-tumular (Orca 2 de Oliveira do Conde).
Quanto às mamoas (nos casos em que as mesmas foram alvo de escavação), 
estas revelam uma grande homogeneidade nas soluções encontradas para 
a sua edificação: aos esteios, normalmente cravados em fossas abertas na 
rocha da base e calçados com pedras de médias dimensões, surge adossado, 
pelo exterior, um contraforte em pedra vã no qual, em alguns casos, é possível 
distinguir diferentes etapas construtivas; um enchimento (ou anel) de terras 
envolve o contraforte e é sustido por um anel exterior de pedra. Deste anel 
exterior parte uma carapaça de pedras que recobria a mamoa. A interrupção 
da mamoa na área frontal do monumento pode dar origem, como vimos, a um 
corredor intratumular e a um espaço de átrio empedrado.
Deste modo, também para a Beira Alta, e à semelhança do que acontece 
noutras áreas regionais peninsulares, as soluções construtivas apresentam, 
desde cedo, um marcado polimorfismo nas arquiteturas.
O cálculo das “massas tumulares médias”, efetuado para seis monumentos 
da Plataforma do Mondego (VENTURA, 1999b, Quadro 1), aponta para um 
valor médio de 71±10.8 m3, o que equivale a uma média de 223,5±44 horas 
de trabalho. Por outro lado, o mesmo cálculo efetuado para o peso da laje 
de maiores dimensões da estrutura megalítica (normalmente a tampa da 
câmara) forneceu um valor médio de 1,35±0.25 t, implicando a utilização de 
um número médio mínimo de 8±1.5 indivíduos para o seu arrastamento com 
roletes (Idem, Quadro 2). Estes valores indicam que a respetiva construção 
estaria ao alcance de uma comunidade familiar alargada ou de uma pequena 
aldeia.
O número relativamente reduzido dos elementos de espólio encontrados nos 
monumentos do Neolítico médio, sobretudo se tivermos em consideração o 
que sucede na etapa seguinte, no Neolítico final, pode querer dizer que nem 
todos os elementos da comunidade aí encontraram a última morada. 
Outras das realidades identificadas na plataforma do Mondego foi o reconhe-
cimento de que, nesta plataforma, estes monumentos têm como «horizonte 
organizador» a Serra da Estrela, acidente geográfico que, ao longo da história 
regional, desempenha um papel organizador da paisagem e da vida das gen-
tes do Mondego interior. 
A partir do Neolítico médio, esta apresentar-se-ia então como uma área im-
portante do espaço ocupado por estas comunidades, a um tempo fonte de 
recursos e local de deslocação sazonal obrigatória (fundamental pelos pas-
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tos de primavera/verão que oferecia) e “horizonte geográfico de referência”, 
dominando do alto as terras da plataforma do Mondego, sobre o qual as dife- 
rentes posições ocupadas pelo sol nascente ao longo do ano serviriam even-
tualmente de referência à organização do calendário sazonal de atividades.
Num momento de transição para o Neolítico final, começam a surgir monu-
mentos onde estão patentes técnicas construtivas complexas, não obstante 
manterem uma certa continuidade. A um tempo, surgem grandes monumen-
tos de corredor desenvolvido e diferenciado em altura em relação à câmara, 
agora de estrutura poligonal de nove esteios, como o caso da Orca dos Fiais 
da Telha, ou então, raramente, de sete esteios e com estruturas complexas na 
área frontal, com abandono/condenação de vários monumentos de menores 
dimensões e construção menos complexa da fase antecedente (por exemplo 
a Orca do Folhadal, cf. SENNA-MARTINEZ & VENTURA, 1999a).
Mas um dos elementos mais importantes desta evolução será a «nova vida» 
que alguns destes monumentos terão já no III milénio a.C. que, em alguns 
casos, parece estar associado a um processo de «desconstrução e recons- 
trução» de alguns monumentos.
No caso da Orca 1 de Troviscos, no limite norte do núcleo em apreço, a um 
monumento eventualmente do Neolítico médio ou mesmo das primeiras fases 
do Neolítico final, no qual mais uma vez se sobrepõem as estruturas de habi- 
tat anteriores, é apresentada uma câmara megalítica clássica de 7 esteios 
– até mais ver – e um corredor baixo, quase simbólico de cerca de 2 metros, 
associado a um curto corredor intratumular e a um fecho do mesmo na zona 
frontal.
Em momento ainda não determinado, o monumento é encerrado por uma 
estrutura de condenação, que parece associar-se a uma ampliação em di-
mensão da estrutura tumular, e assiste-se a uma remoção e recolocação 
de alguns elementos pétreos – esteios e tampas de corredor – sendo-lhe 
também adicionadas estruturas complexas, tipo «átrio» na zona frontal, onde 
ocorrem deposições de materiais de momentos coevos do III milénio a.C. 
regional.
A mesma situação parece também ocorrer, mais a norte, noutro núcleo no 
concelho de Nelas, na Orca do Pinhal dos Amiais, onde, numa estrutura de 
fecho que se expande em forma de «átrio empedrado» na zona frontal, foram 
sistematicamente identificadas deposições de materiais, maioritariamente 
cerâmicos, de um período que podemos situar também no III milénio a.C., 
momento esse, que julgamos estar associado à reativação do monumen-
to megalítico para algumas deposições funerárias, mas principalmente na 
sua manutenção como elemento monumental da renovação da reprodução  
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social de um determinado grupo social.

Carregal do Sal, 22 de julho de 2018.
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The dead at Escoural Cave (Montemor-o-Novo,  
Portugal): early farmer’s interactions in  
south-western Iberian Peninsula

Os mortos na Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo,  
Portugal): interações nas primeiras sociedades camponesas 
do sudoeste da Península Ibérica

ABSTRACT
The arrival of farmers to the south-western Iberian Peninsula was followed by a 
period of complex human interaction after 5500 BCE. This marked the arrival of 
new technologies and subsistence practices such as pottery, husbandry and do-
mestication of plants, but also the co-existence of diverse social structures and 
world-views in a territory populated by hunter-gatherers.
Biological and sociocultural interactions between local and migrant groups at 
the onset and establishment of the Neolithic in Atlantic Europe are poorly un-
derstood. The Neolithic funerary context in the Escoural cave, Montemor-o-Novo, 
Portugal, offers a research opportunity to examine these processes because it is 
uniquely well preserved and its use intersects key periods to understand multi-
layered human interaction. 
In this paper we present a synthesis of what is known about the Neolithic use of 
the cave complemented by new observations in the scope of a multidisciplinary 
project centred on the Escoural Cave started in 2018. 
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RESUMO
A entrada dos primeiros agricultores no SO da Penísula Ibérica, c. 5500 
BCE, foi acompanhada pela introdução de novas tecnologias e formas de 
subsistência. As interacções que se estabeleceram entre grupos locais e mi-
grantes nesta etapa do processo histórico, que marca o advento e a con-
solidação do Neolítico na Europa Atlântica, são mal conhecidas. O con-
texto funerário da Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) constitui uma 
oportunidade para investigar estes processos, não só devido ao seu grau de 
preservação, mas porque a sua utilização intercepta períodos-chave para a 
compreensão de múltiplos aspectos dessa interacção humana. Os materiais 
arqueológicos escavados na década de 1960 incluem restos humanos, arte-
factos em pedra e osso, cerâmicas e adornos. Apesar de a cultura material 
sugerir uma afiliação ao Neolítico Médio (c. 4500-3500 BCE), a datação 
de restos humanos sugere um intervalo de tempo mais tardio (c. 3500- 
-3000 BCE), marcado pela construção de monumentos megalíticos 
na região. O cruzamento de culturas de cronologia neolítica no Es-
coural é igualmente apoiado por cerâmicas cardiais e impressas, su-
gerindo uma utilização da cavidade no Neolítico Antigo (c. 5500- 
-4700 BCE).
Neste artigo apresentamos uma síntese dos dados conhecidos sobre 
a ocupação Neolítica da Gruta do Escoural, a par de novas observa- 
ções realizadas no âmbito de um projeto iniciado em 2018 e centrado 
nesta cavidade. O objectivo deste projecto é implementar uma perspec- 
tiva interdisciplinar ao estudo da Arqueologia da Morte, investigan-
do paralelamente as interacções humanas criadas com a introdução  
e consolidação de novas formas de vida na região (c. 5400-3000 BCE).
PALAVRAS-CHAVE: Gruta do Escoural, Neolítico, Arqueologia da Morte, 
Arqueociências

1. INTRODUCTION 
The arrival of farmers to the south-western Iberian Peninsula was fol-
lowed by a period of complex human interaction after 5500 BCE. This 
marked the arrival of new technologies and subsistence practices, such 
as pottery, husbandry and domestic plants, but also the co-existence of 
diverse social structures and world-views in a territory previously popu-
lated by hunter-gatherers. Also, recent studies suggest greater diversity 
among first farmers (DINIZ et al., 2016) adding layers of complexity to 
processes of sociocultural and biological interaction during the Neolithic 
in south-western Europe c. 5500 – 3000 BCE.
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Interactions between early farmers, as well as between first farmers and 
the last hunter-gatherers during the establishment of new ways of living 
and world-views are poorly understood. In this paper we argue that the 
Neolithic funerary context in the Escoural Cave offers a research oppor-
tunity to examine these processes in south-western Europe, because this 
archaeological site is uniquely well preserved and its use intersects key 
periods to understand multilayered human interaction.
The Escoural Cave is located in southern Portugal in Montemor-o-Novo in 
the Alentejo region (Fig. 1). The site is unique in the landscape because: 
1) it is the only karst system known in the interior of Alentejo; 2) it is lo-
cated on the interface of two key regions for human settlement in west 
Iberia, i.e. the Tagus and the Sado palaeoestuaries in the north and west 
(the most important regions of Mesolithic settlement in Iberia), and the 
Évora plains in the south-east (one of the main landscapes of Iberian 
megalithism); 3) it is naturally protected and strategically located at the 
edge of the Monfurado mountain range with a privileged view over the 
surrounding plains; 4) it offers easy access to water, making it a favour-
able place for early populations.
Escoural is the most south-western cave in Europe with Palaeolithic 
rock art, and was classified as National Monument since its discovery in 
1963. Despite its unique features, the site was not continuously used by  
hunter-gatherers. After the end of its long use during the Palaeolithic, 
the cave was abandoned, regaining its symbolic importance only several 
thousand years later with the placement of the dead in its underground 
space by Neolithic farmers, being largely ignored by Mesolithic hunt-
er-gatherers. 
The use of natural caves in south-western Iberia by Mesolithic hun- 
ter-gatherers is well attested in other regions (ARAÚJO, 2016), but open-
air sites were preferred for the placement of the dead during this phase 
(PEYROTEO STJERNA, 2016).  In contrast, the oldest evidence of Neo-
lithic funerary practices in south-western Iberia was identified in caves 
(e.g. BOAVENTURA, 2009; ZILHÃO, 1992). Neolithic human remains are 
relatively abundant in the karst landscapes of Portuguese Estremadura 
and coastal Alentejo. In Estremadura, one of the most remarkable sites 
is Algar do Bom Santo Cave (CARVALHO, 2014), and like Escoural it was 
sealed until its discovery, preventing the disturbance of original contexts 
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by post-Neolithic occupations. In this context, the Escoural Cave stands 
out as exceptional because exceptional because 1) the preservation of 
articulated human remains in association with material culture, such as 
complete vessels, offers a unique opportunity to investigate Neolithic fu-

Figure 1. Location of the Escoural Cave, Montemor-o-Novo, Portugal, in the context of 
Iberia (A) and Portugal (B).
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nerary practices; 2) the outstanding bone preservation (human remains, 
bone artefacts) provided by the karst environment is in contrast with the 
surrounding region where acidic soils inhibit organic preservation; 3) it is 
one of the few interior locations in south-western Iberia with cardial pot-
tery (e.g. DINIZ, 2007; ZILHÃO, 1992) – an exogenous ware introduced 
in Iberia by early farmers of Mediterranean origin c. 5400 BCE (ZILHÃO, 
2001); 4) current radiocarbon data show intensive funerary use of the 
cave c. 3500 – 3000 BCE (ARAÚJO & LEJEUNE, 1995), while megalith-
ic tombs were built in the region for the same function (BOAVENTURA, 
2009); 5) despite the late chronology of the dated human remains, the 
material culture parallels for the most part with Middle Neolithic contexts, 
such as Algar do Bom Santo c. 3800 – 3400 BCE (CARVALHO, 2014).  
The cave was surveyed and excavated in 1963–1968 and 1989–1992, 
while a project dedicated to the study of the rock art took off in 1977 
(ARAÚJO, 1995a; SANTOS et al., 1980). Most of the archaeological mate-
rial was excavated in the 1960s but the results were sparsely published 
and focused on selected artefacts (SANTOS, 1967a, b). In 1989–1992, 
A. C. Araújo and colleagues inventoried and examined for the first time 
the material excavated in the 1960s. The resulting monograph (ARAÚJO 
& LEJEUNE, 1995) presented an overview of the main finds and is the 
only comprehensive work about the Neolithic use of the cave, and was fol-
lowed by the first attempt to address issues related with the funerary ritu-
al practices (CAUWE, 1996). Thus, more than 50 years after its discovery, 
Escoural’s Neolithic population remains unknown. Standard analyses of 
the human skeletons remain to be done, such as estimate of the number 
of individuals, biological profile, or reconstruction of funerary practices. 
Moreover, the Neolithic activity in the cave intersecting key periods in the 
process of establishing the farming lifeway can be further explored, such 
as the penetration of pioneer farmers from the coast to the interior, as 
suggested by the cardial pottery in the cave, or the development of farmer 
groups in south-western Iberia using multiple architectures for the dead 
(e.g. caves, megalithic tombs of various types) suggesting a complex Neo-
lithic ideology.
The aim of this paper is to present a synthesis of what is known about 
the Neolithic use of the cave complemented by new observations in the 
scope of the ongoing project for the Escoural Cave started in 2018. 
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2. WHAT’S IN THE CAVE? 
The Escoural Cave was identified in April-17, 1963 during stone min-
ing work (SANTOS, 1964) as described in several documents in the ar-
chives of the National Museum of Archaeology (MNA/ Museu Nacional 
de Arqueologia, APMH/Arquivo Pessoal Manuel Heleno). Human crania 
and complete ceramic vessels were exposed on the floor of the cave, 
attracting the attention not only of the local population but also of the 
national newspapers who reported the discovery as extraordinary (MNA/
APMH/6/1/4/1). Original documentation in the museum’s archives 
(MNA/APMH/2/3/1/1) indicate that excavations started shortly after its 
discovery in April-28 by a small group of experienced field workers from 
the museum (Jaime Pereira Roldão, Dario de Sousa), later accompanied 
by the archaeologist Manuel Farinha dos Santos. Initial work was focused 
on documenting (photography, drawings) what was perceived as distinct 
concentrations of human remains and artefacts lying on the surface, as 
well as securing the entrance of the cave, and recovering artefacts re-
moved from the cave by locals. 
The exterior of the cave was also occupied during prehistoric times sug-
gesting an understanding of the ancestry of the place as demonstrated 
by the chrono-cultural succession of archaeological remains. A Chalcolith-
ic fortified settlement was built on top of the hill above the cave (GOMES, 
R.V. et al., 1983; GOMES et al., 2012–2013), as well as a megalithic 
tomb for the collective placement of the dead, tholos (SANTOS, 1967a; 
SANTOS & FERREIRA, 1969) – a type of monument generally dated to 
c. 3000 – 2500/2750 BCE, Late Neolithic/Chalcolithic (BOAVENTURA et 
al., 2014). An engraved outcrop was found under the structures of the 
settlement possibly dated to the Late Neolithic due to its stratigraphic po-
sition (GOMES, M. V. et al., 1983; 1994). Additionally, one human burial 
was excavated in the exterior of the cave at the south-eastern entrance, 
but its chronology remains unclear (ARAÚJO, 1995a, p. 16, 22; SANTOS, 
1971). Lithic material and abundant Pleistocene fauna dated to the Mid-
dle Palaeolithic were excavated in the cave in 1989–1992 (OTTE & SILVA, 
1996). However, spatial distribution analyses demonstrated that this ma-
terial was originally accumulated in the exterior of the cave and was trans-
ported to the interior by post-depositional events. The secondary position 
of artefacts found in the interior of the cave was observed in other areas, 
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such as in the archaeological context with impressed ceramics and other 
artefacts of Early Neolithic chronology found in the exterior and interior of 
the cave, which due to taphonomic processes became part of the filling 
of the cave (ARAÚJO, 1995a, p. 22; 1995b, p. 53). 
Despite the large number of well-preserved Neolithic human remains and 
artefacts found in the cave, the research has been traditionally focused 
on the Palaeolithic rock art (LEJEUNE, 1995; GLORY et al., 1966; GOMES 
et al., 1990; OTTE & SILVA, 1996; SANTOS, 1964; 1967b; SANTOS et al., 
1980; SILVA et al., 2017). 
2.1 Archaeological material in Neolithic context
The cave is made up of a network of several galleries in three distinct 
levels. The most important archaeological sector consists of a large room 
located immediately after the current entrance (room 1, sala 1), and con-
nected galleries. The archaeological material associated with the funer-
ary use of the cave during the Neolithic was found mostly on the floor of 
the cave, concentrated in room 1 and distributed along the galleries (6, 
7, and 11) (Fig. 2). Most material was completely or partially covered with 
calcite, and in extreme cases the funerary deposits containing human 
remains and artefacts became sealed under this layer (Fig. 3). 
Archaeological material consists of human remains, bone and stone ar-
tefacts, pottery, personal adornments, and other remains (ARAÚJO & LE-
JEUNE, 1995) (Fig. 4). The material is curated by MNA, although selected 
assemblages are on display in local exhibitions at Centro Interpretativo 
da Gruta do Escoural and Museu dos Amigos de Montemor-o-Novo.
The human remains excavated in the cave consist of complete and as-
sociated skeletons (Fig. 3), as well as disarticulated bones, commingled, 
and scattered elements, at different levels of preservation. A number of 
skeletons retained their anatomical topography and are in association 
with artefacts such as ceramic vessels (ARAÚJO, 1995a; CAUWE, 1996). 
These are clear examples of deposits in primary position, where the bod-
ies were placed on the floor of the cave after death while still retaining 
their anatomical integrity. Often, the bones were found scattered in sec-
ondary position. While in some instances scattering could be explained 
by taphonomic processes, in other cases it suggests post-depositional 
manipulation of the cadavers, such as in the case of the crania found in 
niches (ARAÚJO, 1995a; CAUWE, 1996). Secondary manipulation of hu-
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man remains could also be explained by the practice of reduction, entail-
ing the removal of the remains of a previous deposit to give place to new 
individuals. At present, the human osteological collection is considered 
to be of Neolithic chronology and there are no contextual or typological 
elements suggesting otherwise. The collection remains to be studied, al-
though some specimens were analysed from an osteometric perspective 
(ISIDORO, 1981). Preliminary estimates of the minimum number of indi-
viduals (MNI) suggest that more than 50 individuals were placed in the 
cave after death (Cidália Duarte, pers. comm.).
The bone industry consists of a small assemblage of bone points (n=18) 
made mostly from long bones of ovicaprid species. At least one point was 

Figure 2. Plan of the Escoural Cave, main and upper floors. Shade: highlights the 
archaeological areas with (A) Palaeolithic rock art, Early and Late Neolithic remains, 
(B) Middle Palaeolithic, Early Neolithic remains. G: gallery. Numbers 1–77: indicate 
locations with rock art. Adapted from ARAÚJO & LEJEUNE, 1995. 
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Figure 3. Human remains in association with material culture covered with calcite. Ex-
cavated in 1963 in the Escoural Cave and curated at the National Museum of Archae-
ology, Lisbon. Reproduced with permission. Copyright © José Pessoa, ADF, Arquivo de 
Documentação Fotográfica, DGPC.

Figure 4. Example of archaeological material excavated in the 1960s in the Escoural 
Cave. Reproduced with permission. Copyright © José Pessoa, ADF, Arquivo de Docu-
mentação Fotográfica, DGPC.
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carved from a red deer bone (Cervus elaphus) and was engraved with 
incisions. The study of this material is limited to preliminary description 
which includes location of the artefacts in the cave and individual draw-
ings (ARAÚJO et al., 1995). 
Lithic industry consists of knapped and polished stone tools. Prelimi-
nary description, drawings and the location of the finds in the cave has 
been published (ARAÚJO et al., 1995). Stone tools were knapped from 
non-local flint and consist of a relatively homogeneous groups of blades 
(n=34), knapped by indirect percussion, and pressure in some cases, and 
microliths made from elongated blanks (geometric trapezes, n=12). The 
assemblage contains three cores: one prismatic for blades (flint), one 
bipolar for bladelets (hyaline quartz), and one interpreted as a possible 
scrapper (hyaline quartz). The assemblage of polished stone tools is com-
posed by axes (n=6), adzes (n=10), and chisels (n=3). Macroscopic ob-
servation of the material suggests that most of these artefacts were not 
used (ARAÚJO et al., 1995). Other stone artefacts include polishers (n=3), 
and a sharpener (n=1) covered with red ochre. Preliminary analysis indi-
cates a non-local provenance of the raw material. 
Pottery in Escoural is composed by several complete or almost complete 
vessels. Because most of the assemblage consists of a large number 
of plain fragments it has been difficult to estimate the number vessels 
(ARAÚJO et al., 1995). First analyses of the assemblage (ARAÚJO et al., 
1995) indicate that clay matrices were homogenous, and surfaces were 
smoothed out and often polished. Vessel shape types include globular 
(19–23 cm in diameter), small globular (10–12 cm in diameter), oval 
mouth (9–16 cm in diameter), bowls, and a few carenated bowls. Some 
vessels have elements of suspension such as handles, mamelon, and 
plastic cordons. The few decorated fragments found in the cave were 
decorated with impressed techniques. Among these are the fragments 
with impressed cardial (n=9) which were found scattered in room 1 
and seem to belong to one globular vessel (ARAÚJO, 1995b). Other im-
pressed ware was found in the exterior of the cave at the south-eastern 
entrance as well as in the interior but in secondary position (see above). 
One group of impressed fragments (n=8) seem to belong to one large 
globular vessel with narrow opening. The second group of impressed 
ware (n=2) consists of one handle of a globular vessel and were found 
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in the exterior of the cave. 
Personal adornments were made of bone, stone and shell (ARAÚJO et 
al., 1995). The assemblage consists of bone (n=5) and stone (n=10) 
beads, one hair pin made of bone (SANTOS et al., 1991), a bracelet 
made from shell of dog cockle (Glycymeris sp.), and coin shaped objects 
(n=3) made from common cockle shell (Cerastoderma edule). 
Other objects found in the cave include one fragment of a ceramic 
spoon, and a fragment of what could be the base of a polished lime-
stone object. Two perforated sandstone plaques (SANTOS, 1971) are 
among the archaeological collection but the context of their excavation 
is unclear (ARAÚJO et al., 1995, p. 72). 
Other remains found in the cave in association with archaeological ma-
terial include a few large scallop shells (Pecten sp.), mussels (Mytilus 
edulis), and oysters (Ostrea sp.), as well as pebbles of various sizes 
foreign to the cave environment. Red ochre, charcoal and burnt sedi-
ments were also largely documented and collected during the 1960s 
excavations. 
2.2 Radiocarbon dates
Radiocarbon (14C) measurements on archaeological material found inside 
the cave were carried out in 1989–1995 (ARAÚJO & LEJEUNE, 1995). 
Samples consisted of human bone collected in 1989 (n=4) and in 1964 
(n=1) (Table 1). One sample revealed poor quality during laboratory anal-
ysis and the measurements were rejected (human tibia, 1963, gallery 7, 
group 18, OxA–4444: 5560 ± 160 BP) (MONGE SOARES, 1995, p. 111). 
The oldest dates on human bone collagen from the Escoural Cave are 
represented by two individuals in room 1 and gallery 4 (G.4.3) with a pos-
terior density estimate for the time of burial of 3618 – 3102 cal BCE (95% 
probability) and 3506 – 3107 cal BCE (95% probability) respectively. The 
other three 14C dates, obtained from burials found in galleries 4 and 12, 
cluster in the time span c. 3300 –3000 cal BCE (95% probability). The 
abundant human remains in galleries 6, 7, 11 have not been successfully 
dated.
Current 14C data predicts the start of the use of the cave for the depo-
sition of the dead to have been 3841 – 3124 cal BCE (95% probabili-
ty; start of funerary activity), and its end to have been in 3344 – 2708 
cal BCE (95% probability; end of funerary activity) (Fig. 5). The activity is 
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estimated to have continued for between 0 and 506 years (95% prob-
ability; site use for funerary activity). It is important to emphasize that 
these boundaries are date estimates which have not been dated directly 
by 14C measurements and were calculated by OxCal (BRONK RAMSEY, 
2009) from the dated human remains of the series. Model boundaries 
do not depend on any particular 14C date, but on the whole assemblage 
of considered dates (see BRONK RAMSEY, 2000; 2001). As discussed 
below, the current dataset has low resolution and new measurements will 
certainly refine current estimates. At present, Start and End boundaries 
were predicted based on five dates with relatively large uncertainties and 
should not be used to define the use of the Escoural Cave for funerary 
practices. However, while these boundaries must be used with caution, 
as they do not represent direct dates, they can be used as guidelines to 
inform further research and to test hypotheses, allowing refinement of 

Table 1. Human bone collagen samples (n=5) from the Escoural Cave (ARAÚJO & 
LEJEUNE, 1995).
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further and more robust chronologies. 

3. DISCUSSION
Despite the number of published papers, a monograph, and its status as 
a National Monument, the use of the Escoural Cave by Neolithic popula-
tions and how its use intersects key periods of the neolithisation of the 
territory are not well understood. 
The chronology of the funerary activity in the cave remains an open ques-
tion, and multilayered intersections of this occupation with key periods in 
the process of establishing farming lifeway should be investigated. 
The Early Neolithic (c. 5500 – 4700 BCE) presence in the cave is attest-
ed by impressed pottery but the nature of this occupation and its abso-
lute chronology are unknown. Fragments of impressed cardial ware were 
identified in room 1 where most human remains were found, however, 

Figure 5. Chronological model for the funerary activity at Escoural Cave based on 
14C dates on human bone collagen (n=5). Agreement index for each dated event is 
high (A≥75) and in good convergence (C≥98%). The model shows satisfactory overall 
agreement (Aoverall=85%) indicating that the 14C dates are in accordance with the 
prior information incorporated in the model, which does not assume phases and does 
not impose any relative order to the dated events. Calibrated with OxCal 4.3 (BRONK 
RAMSEY, 2009) using atmospheric curve IntCal13 (REIMER et al., 2013). 
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its exact provenance and association with funerary deposits is unclear. 
Whether this ceramic tradition was associated with funerary practices, or 
with other uses of the cave during the Early Neolithic, can only be tested 
by a systematic 14C dating programme of the human remains in the vari-
ous sections of room 1 and galleries. Testing the hypothesis of the use of 
the cave by early farmers as a place for the dead is particularly relevant 
because while Early Neolithic settlements are well known in the region 
(e.g. Valada do Mato, c. 10 km NE from the cave, DINIZ, 2007) the places 
for the dead remain unidentified. 
Current radiometric chronology is based on human bone remains found 
in room 1 (n=1) and in galleries 4 (n=2) and 12 (n=2). While these results 
are coherent with the funerary use of the cave during one main phase, 
further dates may refine this chronology in terms of additional phases 
masked by the limited number of dates. 
The material culture, i.e. plain globular pottery, axes, adzes and chisels, 
small blades and trapezes, and personal adornments such as the Pecten 
bracelet, suggest that the main phase of funerary activity in the cave was 
during the Middle Neolithic (c. 4500 – 3500 BCE, NEVES & DINIZ, 2014). 
However, the oldest dated human remains are more recent (ICEN-861, 
Lv-1923), ranging from c. 3600 to 3100 cal BCE (95% confidence), sug-
gesting either that the Middle Neolithic human remains have not been 
directly dated yet, and/or that the artefactual tradition associated with 
the Middle Neolithic persisted for a longer period of time, at least in fu-
nerary contexts, indicating conservatism and continuity in the Escoural 
Cave. The other available dates (Lv-1925, Lv-1924, Lv-1922), collected 
from individuals placed in different areas of the cave, cluster in the time 
span between 3300 and 3000 cal BCE. This Late Neolithic chronology is 
at odds with the bulk of the material culture, which parallels with Middle 
Neolithic contexts elsewhere. Although current estimates of the start and 
end of the funerary activity in the cave must be interpreted with caution, 
these highlight issues requiring further investigation. At present, there 
are no burials dated after c. 3300 – 3000 cal BCE. However, the extend-
ed end boundary predicted by the model (c. 3300 – 2700 cal BCE) may 
be plausible as it accommodates the typically later temporal framework 
attributed to a few artefacts also found in the cave, such as the carena- 
ted vessels, perforated sandstone plaques (n=2), and a fragment of po-
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lished limestone object (“idol”?). In the context of the whole assemblage, 
these elements are low in number and the context of excavation of these 
artefacts is not clear, however, the hypothesis of a later use of the cave 
must be investigated, and further 14C dating should provide direct data to 
confirm or reject this hypothesis. Understanding the use of the cave during 
the Neolithic may become more complex, but better defined, as more 14C 
measurements become available securely dating human activity over time. 
To investigate these intricacies, we need a dataset with greater resolu-
tion. This includes new dates with smaller uncertainties representative of 
the spatial distribution of the funerary depositions in the cave, allowing  
to effectively investigate when the funerary activity started and when it  
ended, as well as to estimate the frequency of mortuary depositions in the 
cave.
Analysis of the archaeological assemblage in the Escoural Cave raises se- 
veral important issues for larger scale research on Neolithic population 
interaction and funerary practices. Firstly, the material culture associated 
with Middle Neolithic funerary practices in natural caves seems to suggest at 
least two cultural traditions: i) a phase and/or tradition defined by the pres-
ence of flaked and polished stone tools such as blades, trapezes, axes and 
adzes, personal adornments on shells, such as Glycymeris bracelets, and 
few pottery vessels – as currently defined by recent research in Algar do Bom 
Santo Cave, c. 3800 – 3400 cal BCE (CARVALHO, 2014); ii) a phase and/or 
tradition characterized by the same votive package outlined above but with 
an important ceramic component, such as plain globular vessels in asso-
ciation with the dead, as observed in the Escoural Cave, which chronology 
remains to be refined. Whether these traditions are the result of different 
chronological phases or co-existing practices remains an open question. 
Secondly, the Escoural Cave was used as a funerary space while several 
megalithic architectures of funerary and non-funerary nature (e.g. dolmens, 
menhirs, stone circles) emerged in the area (c. 3600/3500 – 3000 cal BCE, 
BOVENTURA, 2009), raising interesting questions about sociocultural diver-
sity and interaction during the Neolithic. After death, while some individuals 
were placed in the Escoural Cave, others were placed in dolmens, or other 
megalithic structures. Escoural is the only cave in the interior of Alentejo, and 
even though its use for funerary practices may seem odd in a landscape po- 
pulated by megalithic architectures, this was common practice since the Early 
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Neolithic in the cave rich limestone areas of the Estremadura region. Natural 
caves, such as Escoural, were possibly prioritized by Neolithic populations for 
the placement the dead (BOAVENTURA, 2009). Thus, to understand this parti- 
cular place it is important to establish the origins of Escoural’s population, as 
well as to investigate contemporary funerary practices in relation with choice 
of containers (e.g. cave, megalithic structures). The main question that  
remains to be answered is: who were the people placed in the Escoural Cave 
after death? Were these people from a local population using the cave as a 
funerary space, or from non-local groups deliberately choosing the single nat-
ural cave in the area to reproduce a foreign funerary tradition? Or, were the 
dead at Escoural Cave an admixture of local and non-local groups performing 
and re-interpreting funerary traditions? 

4. FURTHER WORK
The funerary context in the Escoural Cave offers a unique research  
opportunity for in-depth analysis of how early farmers treated the dead; 
to establish more accurate chronotypologies for the Neolithic; for high- 
-resolution physical and biochemical analyses of Neolithic remains (hu-
man bone, artefacts);  to examine sociocultural and biological interaction 
within early farmer groups, as well as with past hunter-gatherer popula-
tions.
The key questions which need to be addressed are: 1) Who was placed 
in the Escoural cave after death? 2) Can we distinguish between farmer 
groups at biological and sociocultural levels? 3) Was the cave used by 
pioneer farmers for funerary practices? If so, how did these first farmers 
adapt to a new landscape and interact with local hunter-gatherers?
Traditional archaeological methods alone have not been able to resolve 
these questions. The aim of the current projected focused on the Escour-
al Cave is to implement an integrated interdisciplinary, high-resolution ap-
proach to understand human interaction at the onset and establishment 
of new lifeways in south-western Iberia (c. 5400 – 3000 BCE) through 
the explicit application of archaeological science to archaeology of death.
The dead at Escoural must be examined in terms of time, population, 
and practice by integrating several scales of analysis: osteoarchaeology, 
genomics, palaeodiet and subsistence, mobility, funerary practices, ma-
terial culture and chronological framework. With this approach we aim to 
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provide new knowledge from the exceptional archaeological assemblage 
already excavated in the Escoural Cave, contributing with new value to the 
museum collections of this National Monument.
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Building up the land: a new appraisal to the 
megalithic phenomenon in the Barbanza peninsula 
(Galicia, NW Spain)

Construindo o território: uma nova abordagem  
do fenómeno megalítico na Península do Barbanza  
(Galiza, NO de Espanha)

ABSTRACT
Funerary mounds, whether megalithic or not, feature prominently among  
the Galician archaeology and their sheer number and monumentality have 
attracted the attention of scholars ever since the end of the 19th century.  
The Barbanza peninsula (western coast of Galicia) stands out for its numer-
ous barrows, with a noticeable cluster of those on the high plateau, where  
spatial analyses were undertaken by researchers in the early 80’.
In the last decade, there has been a renewed effort at surveying the Barbanza 
peninsula leading to the discovery of scores of new mounds, thus significan- 
tly modifying the distribution of these monuments and breaking some-
what the paramount role of the high sierra. Moreover, by employing 
new methodologies, such as Geographical Information Systems and 
spatial statistics, we can observe that mounds are indeed associa- 
ted with transit routes and, at a local scale, with conspicuous areas more  
often than, for instance, rock art sites.
Therefore, an image surges forward where megalithic architecture does 
not act exclusively as a static milestone but, rather, as a dynamic agent 
linked to a cognitive geography developed by communities in the Late 
Prehistory that undertake the exploitation of different landscapes and 
resources, from the very coast to the uplands. In the framework of this 
process, however, a marked variability can be observed regarding the 
conspicuity that these monuments might have had in the prehistoric lands- 
cape. This may suggest a multiplicity of roles or audiences, ranging from 
those intended to be real landmarks to others apparently designed to go 
unnoticed. 
KEY WORDS: Prehistoric mounds, prehistoric mobility, perceptibility, GIS, spa-
tial statistics
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RESUMO
Os túmulos funerários, sejam megalíticos ou não, destacam-se dentro da ar-
queologia galega e o seu número e monumentalidade têm atraído a atenção 
dos estudiosos desde o final do século XIX. A península de Barbanza (costa 
ocidental da Galiza) destaca-se pelos seus numerosos túmulos, com um no-
tável agrupamento daqueles no planalto, onde as análises espaciais foram rea- 
lizadas por investigadores no início dos anos 80.
Na última década, houve um esforço renovado de examiner península  
de Barbanza, levando à descoberta de dezenas de novos túmulos, modifi-
cando significativamente a distribuição desses monumentos e quebrando um 
pouco o papel primordial da alta serra em relação a esse fenómeno fune- 
rário. Além disso, ao empregar novos métodos, como Sistemas de Informação  
Geográfica e estatísticas espaciais, podemos observar que os túmulos  
estão de facto associados a rotas de trânsito e, em escala local,  
com áreas conspícuas mais frequentemente do que, por exemplo, sítios de arte 
rupestre.
Portanto, surge uma imagem onde a arquitectura megalítica não atua  
como um marco estático, mas sim como um agente dinâmico  
ligado a uma geografia cognitiva, desenvolvida por comunidades na 
pré-história tardia que empreendem a exploração de diferentes paisagens e  
recursos, desde a costa às terras altas. No âmbito deste processo, no  
entanto, uma variabilidade acentuada pode ser observada em relação  
à conspicuidade que esses monumentos poderiam ter na paisagem préhistóri-
ca. Isso pode  sugerir uma multiplicidade de papéis ou audiências, variando 
daqueles destinados a ser marcos reais para outros aparentemente destinados 
a passar despercebido.
PALAVRAS-CHAVE: Túmulos pré-históricos, mobilidade pré-histórica,  
perceptibilidade, GIS, estatísticas espaciais

1. FOREWORD
The relationship between megaliths and movement has been tirelessly explored 
in the last three decades in almost every area of the Iberian Peninsula where 
these monuments are present. Galicia has not been an exception, the impact 
that “Landscape Archaeology” had in the area during the 90s, leading to the pub-
lication of numerous studies exploring the correlation between the mound loca-
tion and paths across the landscape (Criado & Vaquero, 1993; Criado & Fábre-
gas, 1994). Thus, Galician mounds have been systematically linked to what has 
been called the “geography of movement” (Infante & alii, 1992), with their loca-
tion analysed in terms of proximity to paths and key points for the transit across 
the prehistoric landscapes. In such a theoretical framework, monuments were 
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understood as agents humanising and structuring the space, shaping it accor- 
ding to the perceptions and beliefs of the groups responsible for the cons- 
truction of the monuments (Criado & Villoch, 2000).
The Barbanza peninsula (Figure 1) has been the paradigmatic sce-
nario of several of the most influential approaches of this kind (Criado  
& Villoch, 1998; 2000; Villoch, 1995) and the research in the area  
continues to the present, with work carried out after the genera- 
lization of the GIS (Llobera, 2015; Rodríguez-Rellán & Fábregas, 
I.P.). Still, several of these attempts share limitations from a metho- 
dological and archaeological point of view. A thorough review of the inventory 
of monuments -leading to the discovery of 29 new mounds- combined with the 
use of GIS and statistics, can help us to take a step forward towards the unders- 
tanding of the role that megaliths played within the landscape and the mobility 
patterns of the prehistoric human groups in the Barbanza peninsula.

2. MOUNDS IN THE BARBANZA PENINSULA
The most up-to-date inventory for the Barbanza Peninsula comprises a total of 
209 mounds, including 29 new monuments and discarding 6 sites mista- 
kenly catalogued as such but being –in fact–accumulations of earth of natural 
origin or recent chronology.  This inventory shows that while the highlands of 
the Barbanza peninsula follow the general distribution patterns of the funerary 

Figure 1. Top: Location of mounds with-
in the Barbanza Peninsula. Bottom: Al-
titudinal distribution of mounds (line) 
compared to that of the terrain in the 
study area (bars). 
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tumuli in north-west Iberia, which tends to show a noticeable concentration of 
these along medium-height plateaus and the flattened top of mountain ranges 
(Figure 1), barely 46 (22 %) of the reported 209 mounds are located above 
400 meters high, while 138 (66 %) are found on the coastal platform (0-200 
m.a.s.l.) (Bustelo & alii, I.P.). 
If we consider the relative presence of monuments against the weight of the 
different altitudinal ranges within the study area (Figure 1, bottom), the per-
centage of mounds in the highlands is higher than the terrain in that specific 
altitudinal range, but –again– so it is in the coastal platform. Moreover, the lat-
ter is densely populated and the landscape there has been much more altered. 
It is quite possible –therefore– that the initial number of mounds in the coastal 
platform were even greater, with a good proportion of monuments destroyed 
over the last two centuries due to agricultural and building activities. Signifi-
cantly, the 3 mounds that have been recently destroyed in the study area were 
located in the coastal area.
Regarding the density of monuments in the highlands, the highest values identi-
fied (1.85 mounds per km2) are not superior to the lower areas’s (2.39 mounds 
per km2). Finally, no significant statistical differences have been found between 
the mounds located at the top of the sierra and those in other areas of the Bar-
banza peninsula in terms of size (diameter, height or volume) or structural cha- 
racteristics (Bustelo & alii, I.P.).

3. PREVIOUS APPROACHES 
Despite recent analyses suggesting the absence of an altitudinal zonation of 
the megalithic phenomenon of the Barbanza Peninsula, many of the studies 
in the area have focused on the monuments located at the top of the Sierra 
(Criado & Villoch, 1998; Llobera, 2015). These approaches have remarked the 
existence of an alleged link between mounds and highlands (Criado & Fábre-
gas, 1994; Criado & alii, 1991), opposing the distribution of these monuments 
to that of other archaeological sites, such as petroglyphs and settlements 
(Fábregas & Rodríguez, 2012). These proposals have contributed to promote 
a –somehow– dualistic vision of the landscape in which the highlands would 
have been a territory with a high symbolic content and partially devoid of po- 
pulation (Criado, 2005). 
The reason why these works have focused almost exclusively on the highland 
tumuli is difficult to determine, but it seems to be more aesthetic than strictly 
archaeological. The landscape on the top of the Serra do Barbanza has been 
significantly less transformed by the pass of time, apparently retaining a more 
“prehistoric” appearance. The absence of buildings, trees, etc…, makes the 
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mounds more easily perceptible and its monumentality seems to be some-
what increased, therefore providing a good framework for testing hypotheses 
about the role of these monuments in the creation and organization of terri-
tories. However, the results of these approaches are, in our view, dangerouly 
skewed, given the reduced size and low variability of the sample used during 
the analysis. 
Although the results achieved by some of the traditional studies in the area are 
undoubtedly useful (e.g. Criado & Villoch, 1998; Villoch, 1995), they tend to 
show some of the limitations typical of these pioneering approaches, such as 
the “gratuity” of many of the statements made regarding complex processes 
such as movement and perception (Llobera, 2001). Thus, in most cases, the 
paths and routes through which the movement would have been implemented 
were defined in an ad hoc manner, based on field observations conducted only 
in the proximity of the sites subjected to analysis (Bradley & alii, 1994; Criado & 
Villoch, 1998). As it happens, the resulting path networks do not actually connect 
different places in the landscape, but rather different clusters of monuments (Cri-
ado & Villoch, 2000) and –as such– they have little in common with the tradition-
al road network (Figure 2). This kind of approaches increase the risk of artificially 
overestimating the spatial relationship between mounds or other sites (such as 
petroglyphs) and transit routes. 
The surge of the GIS technology has drastically changed the analysis of move-

Figure 2. A: Paths as proposed by Criado & 
Villoch (1998). B: Historic paths across the 
Barbanza (orange: The Way of Saint-James, 
according to Nárdiz & alii, 1999; red: roads 
in D. Fontán’s map). C: Least-Cost-Paths net-
work and density kernel derived from it.



90 | 

ment and perceptibility, allowing the calculation – in a quick and relatively simple 
manner – of potential routes across the landscape, based on the economy of 
effort and the energy consumption of the virtual walkers. Thus, least cost path 
(LCP) analyses have become routine in the archaeological studies. Among the 
numerous works applying this kind of simulations, some have included innova-
tive solutions trying to solve the limitations of the LCP analysis, such as those 
derived from the impact of the election of different points of origin and destina-
tion on the final outcome (Fábrega-Álvarez, 2006; White & Barber, 2012, among 
many others).
The Barbanza peninsula has been also the subject to attention by other research-
ers using GIS (Rodríguez, 2012; Rodríguez & Fábregas, 2015). Among them, we 
must highlight the recent work by Llobera (2015), which shows the existence of a 
link between the mounds located –again– in the highlands of the Barbanza and 
the transit corridors connecting different parts of the peninsula.

4. ONE MORE APPROACH FROM THE GIS
In this paper, we have taken into account variables such as altitude, slope, 
distance to the nearest LCP, density of LCPs, topographic prominence (Llobera, 
2001), cumulative viewsheds, horizon height (Hofierka & alii, 2007) and sky-
view factor (Zakšek & alii, 2011), registering their values in the locations of 
the 209 mounds known in the Barbanza. In order to determine whether they 
are different from those of any other place within the study area, the same 
variables have been analysed in the location of 209 (the same number as the 
mounds) points randomly distributed across the Barbanza peninsula. These 
calculations have been conducted over a 5-metre resolution DEM and using 
GRASS GIS (version 7.4). Aiming to detect the existence of significant differenc-
es regarding the aforementioned variables, the mounds and random points 
have been analysed together using a generalised linear model (GLM). Such 
statistical analyses have been conducted on R, version 3.5.0 (R Core Team, 
2018).
In order to contextualise the monuments within the general movement net-
work across the study area, we have used a simple approach based on the 
calculation of a dense net of LCPs connecting those points in the study area 
where prehistoric settlements have been documented (Fábregas & Rodríguez, 
2012) that may be coetaneous with the construction and use of the megaliths 
and thus may have belonged to the same communities, those areas that may 
have played a significant role in getting in and out of the Barbanza peninsula; 
and –finally– random points located in both the Northern and Southern shores 
of the Barbanza.
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The selection of these areas as points of origin and destiny of our LCP has  
allowed us to calculate the movement network independently from the mounds, 
contextualising these monuments in the general transit network across the 
study area, which connected the settled zones with both shorelines and with 
the paths in and out of the Barbanza peninsula. This network probably reflects 
some of the everyday movement patterns of the local groups during the prehis-
tory in a reasonably realistic way.
Thus, 5,800 LCPs have been calculated across the Barbanza peninsula. The 
sum of all the routes – despite being sensibly lower in number than those cal-
culated by Llobera (2015) – allowed us to estimate the potential transit intensi-
ty for the study area, identifying those places with a higher probability of having 
acted as nodes or key points in the transit network (Figure 2C). The results 
identify several areas that would have higher probabilities of being walked, 
some of which closely match some of the historical routes in the Barbanza, 
such as the local branches of the Way of St. James (Nárdiz & alii, 1999) (Figure 
2A) or the roads featuring in the map by Domingo Fontán (1817-1834) (Figure 
2B), thus suggesting that this method might be useful for approaching the tra-
ditional movement strategies across the landscape.
The interaction between mounds, petroglyphs and the prehistoric landscape 
was probably not only determined by the remoteness or proximity to important 
transit routes, but also by their capacity of being noticed from the surroundings. 
However, while remoteness is relatively easy to approach from a GIS perspec-
tive, the simulations of the level of perceptibility of a given spot/monument 
have not yet been implemented in a satisfactory manner. Regarding the Gali-
cian prehistoric monuments, their perceptibility has only been addressed spo-
radically (Bradley, 2009), usually being confused with the “visibility” exerted 
from the monuments (Fábregas & Rodríguez-Rellán, 2015).
The specific location, size or the presence of a cairn made of quartz cobbles or 
other shining stones would have acted as important elements for modulating 
the perceptibility of a given mound (Bradley & alii, 2000). However, it is impor- 
tant to remember that the capacity to be noticed is not entirely (or even mainly) 
based on physical factors: the social or ritual significance of a specific mound 
might have multiplied its perceptibility, regardless of its remoteness or size. 
However, this kind of socially-based factors can hardly be managed by either 
Archaeology or –more specifically– spatial and GIS studies (Gaffney & Leusen, 
1995). Nonetheless, very interesting approaches have been carried out trying 
to determine the possible significance of specific places within the landscape 
(Rennell. 2012; Wheatley. 2000). Most of them are based on similar concepts: 
those areas more noticeable from the surroundings are more likely to have 
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acted as landmarks and thus might have played a significant role within the 
cognitive and symbolic geography of the human groups living nearby. 
A recurrent setting of archaeological sites in those prominent or conspicuous 
areas might imply that these were purposely built in those places where they 
would have had a higher chance of being noticed and they also shared the im-
portance and/or symbolism of the place. One of the approaches to analyse the 
potential significance of a given area within the local landscape is the “topo-
graphic prominence”, described as the percentage of locations that lie below a 
specific location within a certain radius (Llobera, 2001). 
Another important characteristic for ensuring the perceptibility of a given mo- 
nument is whether it is located in an open space where it could be easily seen 
from the surroundings. In his work analysing the mounds of the Sierra del Bar-
banza, Llobera (2015) remarked upon the tendency of mounds to be located 
in places that would have acted as local horizons, as a circumstance that he 
relates with the will of modulating the perceptibility of these monuments, either 
making them patent or restricting their view to certain areas (Ibid.).
We have also approached this variable, albeit in a much simpler way. For this 
purpose, we have calculated the horizon height (Hofierka & alii, 2007) in the 
areas where mounds, petroglyphs and random points are located.  A type of 
calculation with outcomes similar to these is the sky-view factor, a value deter-
mining the portion of the visible sky from each area as limited by the surround-
ing relief (Zakšek & alii, 2011). The higher this factor, the higher the openness 
of the area where the monument is located, thus increasing its possibilities of 
being noticed. 
The next step in attempting to measure the perceptibility of mounds and petro-
glyphs of the Barbanza peninsula was to calculate the level of conspicuity of 
their specific locations. The calculation of such a variable can be very difficult 
to implement, although several approaches such as the “visual affordances” 
or “visualscapes” have proven quite useful (Llobera & alii, 2010). These simu-
lations are based on calculating either a cumulative viewshed for a significant 
number of points unevenly distributed across the area of interest or a total 
viewshed in which a viewshed analysis is conducted for each of the cells in the 
study area. In our case, we have created a cumulative viewshed from points 
generated every 500 metres along the 5.800 routes crossing the study area, 
5.400 points randomly generated and 2193 points forming a grid separated 
by 500 metres. 

5. RESULTS
The distribution of the 209 mounds known in the Barbanza peninsula suggests 
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that mounds are not specially linked to higher altitudes. As we have already no- 
ted, only 22% of these are located above 400 meters high, while the 66 % are 
found in the coastal platform.  While the GLM suggests that the altitude may have 
had some statistical significance in explaining the location of mounds (Table 1), 
the Estimate points to a decrease in the probability of finding mounds as the al-
titude increases, clearly indicating that the traditional link between mounds and 
highlands in the study area should be qualified. 
In fact, the results of the GLM show that -rather than altitude- slope gradient 
is much more powerful as explanatory variable (Table 1), suggesting that the 
mounds were preferentially located in places with no or gentle slopes rather than 
in areas with a specific altitude. This circumstance may explain also the altitu-
dinal distribution of megaliths in the Barbanza Península, since mounds tend 
to cluster in the ranges between 0 and 200 m.a.s.l. and –again– between 500 
and 650 meters. Meanwhile, monuments are very scarce in those intermediate 
altitudes, which –in the Barbanza peninsula– are characterized by the presence 
of strong slopes. 
The analysis of the monuments in our inventory suggests the existence of a 
strong relationship between mounds and LCPs, especially in the case of the 

Table 1. Generalized Linear Model showing the comparison between mounds and 
random points. (*Significant at 0.1 level,  **Significant at 0.001 level).

Figure 3. Detail of the den-
sity of Least-Cost-Paths and 
accumulative viewsheds in 
the mounds at the top of Ser-
ra do Barbanza. 
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cluster located at the top of the Sierra del Barbanza (Figures 2 and 3) –where 
all the megaliths located on or immediately adjacent to those areas have a 
higher probability of being walked, as Llobera (2015) has already reported- and 
also in several areas of the coastal platform. The results of the GLM specifically 
comparing mounds and random points show that the variable LCP density is 
significantly different and thus the proximity to areas that are more likely to 
have played an important role in the movement across the Barbanza peninsu-
la would be a useful predictor for the position of barrows (Table 1). This is not 
the case for the variable “distance to LCP”, which –unlike in former analyses 
(Rodríguez-Rellán & Fábregas, I.P.)– does not seem to be statistically relevant.
The distribution of mounds regarding the other variables considered in this 
paper shows how mounds tend to be mainly located in those places with a low 
horizon height and a high sky-view factor: that is, in open spaces with no ma-
jor topographic obstacles hampering their conspicuousness (Figure 3). Being 

Figure 4. Classification of mounds according to the sum of accumulative viewsheds 
of their locations.
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built in these areas, mounds may have been able to act as local horizons and 
thus become significant landmarks. Likewise, the analysis of the relationship 
between mounds and topographic dominance points towards a trend of these 
monuments to being located in places with a higher prominence than the im-
mediate surroundings (Rodríguez-Rellán & Fábregas, IP). 
However, the GLM shows that the difference between mounds and random 
locations is significant in the case of the topographic prominence (Table 1), but 
not for the variables, horizon and sky-view and viewshed, suggesting that the 
latter have a low predictive power regarding the location of mounds within the 
study area. Such a circumstance does not exclude the possibility of mounds 
sometimes being preferentially located at open places where they could have 
acted as local horizons and therefore being widely seen, as it seems to happen 
in the clusters analysed in detail in this paper or previous ones (Llobera, 2015), 
although our analyses suggest that this is not a characteristic widely shared by 
the barrows in our area.
As a result, the analysis of mounds in the Barbanza peninsula seems to sug-
gest an important variability regarding the location of these monuments, with 
monuments located near major routes or easily perceptible from the surroun- 
dings, while others seem to have been conceived to go almost unnoticed  
(Figure 4), resembling the relationship with the landscape shown by the rock 
art (Rodríguez-Rellán & Fábregas, IP).

6. CONCLUSIONS
A case has been made for mounds in NW Iberia acting not as simple land-
marks but rather as reference points in a social landscape presided by a no-
ticeable degree of mobility. This seems to be fit among communities whose life 
was not altogether settled until well into the Copper Age and groups or individu-
als moved about relatively ample distances and exploited different sections of 
the landscape, which included both high- and lowland or coastal areas. Assu- 
ming this circumstance, we have tried to ascertain and objectify the relation-
ship between mounds and mobility across the landscape, choosing an area – 
the Barbanza peninsula – that has been well studied in recent decades.
The results of the calculations made using the GIS and statistical tools suggest 
that the mounds of the Barbanza peninsula tend to be located near those ar-
eas that might have played a significant role as keypoints or nodes in the mo-
bility across the study area. Such a circumstance seems to endorse the results 
of both the traditional approaches and previous GIS analyses implemented in 
this area and it reinforces the notion of the Galician megaliths as monuments 
linked to the movement between different sectors of the landscape.
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However, at the same time, our results convey the idea that the levels of percep-
tibility or conspicuity of the monuments’ settings are highly variable, with mounds 
placed in areas that may have acted as local landmarks and others situated in 
spots that – at least apparently – would have made them less noticeable from the 
surroundings. Such diversity calls for a qualification of the automatic consideration 
of these monuments as landmarks intended to be seen. Although such a wish is 
indubitable for some barrows in the study area, there would be other monuments 
that may be intended to pass as unnoticed as possible. This variability is only un-
derstandable for a cultural phenomenon that – in NW Iberia – comprises several 
thousand tumuli and lasted for more than 2,500 years.
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RESUMEN
En relación con su puesta en valor, se llevan a cabo una serie de actua-
ciones de conservación y rehabilitación de los conjuntos megalíticos de 
Chan de Castiñeiras, Outeiro de Ombra y Chan de Armada, en los ayun-
tamientos de Vilaboa y Marín, en la península del Morrazo, suroeste de 
Galicia. Se actúa en un total de doce túmulos de un ámbito total que in-
tegra a veinte, si bien con distinto grado de intensidad. En tres de ellos se 
llevan a cabo intervenciones de excavación, con el objeto de rehabilitar 
sus cámaras funerarias. En este texto nos centraremos en la descripción 
de las intervenciones y resultados para los dos primeros conjuntos cita-
dos, que han permitido mejorar las condiciones de conservación y legibi-
lidad de los monumentos funerarios al tiempo que un registro preciso de 
su morfología y nuevos datos sobre sistemas constructivos que permiten 
un mejor conocimiento de la arquitectura megalítica del NW peninsular.
PALABRAS CLAVE: Mámoa, rehabilitación, arquitectura

 
ABSTRACT
In relation to its enhancement, a series of conservation and restoration 
actions are carried out on the megalithic groups of Chan de Castiñeiras, 
Outeiro de Ombra and Chan de Armada, in the municipalities of Vilaboa 
and Marín, on the Morrazo peninsula, southwest of Galicia. The actions 
were carried out on a total of twelve mounds of an area that integrates 
twenty, although with different degrees of intensity. In three of them exca-
vation interventions are carried out, in order to rehabilitate their burial 
chambers. In this text we will focus on the description of the interventions 
and results for the first two sets, which have allowed  for the improvement 
of the conditions of conservation and readability of the funeral monu-
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ments while providing an accurate record of their morphology and new 
data on construction systems that allow for a better knowledge of the 
megalithic architecture of the NW peninsula.
KEY WORDS: Mámoa, restoration, architecture

INTRODUCCIÓN
Los trabajos de campo de las actuaciones arqueológicas y de rehabilitación 
objeto de este texto, tuvieron lugar en varios túmulos funerarios de los ayun-
tamientos de Vilaboa, Marín y Moaña, situados en la Península del Morrazo, 
entre las rías de Vigo y Pontevedra, provincia de Pontevedra, en el suroeste 
de Galicia. 

Las intervenciones se encuadraron en un proyecto de puesta en valor de 
un conjunto de monumentos megalíticos. Estas mámoas1  están situadas 
entre los lugares de Chan de Castiñeiras y Chan de Arquiña, y se define una 
ruta de poco más de 7 kilómetros que permite visitar un total de 20 túmu-
los. Promovidos por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de 
Galicia (en adelante DXPC), se redactan en 2005 de forma coordinada dos 
proyectos; el de acondicionamiento físico y ambiental de una senda, y el de 
actuaciones arqueológicas y de conservación a llevar a cabo en todo el ám-
bito (redactado este por quien suscribe).
No será hasta 2008 cuando las actuaciones se ejecuten, siendo las arqueo- 
lógicas financiadas por los ayuntamientos de Vilaboa (las que centran este 
texto), Marín, la DXPC y la Comunidad de Montes de Domaio (Moaña). El 
objetivo principal de las intervenciones era rehabilitar las estructuras intra-
tumulares de algunas de las mámoas, y hacer reconocibles los túmulos en 
todas ellas, toda vez que algunos de ellos tenían una capa de humus sobre 
su superficie que modificaba considerablemente su fisonomía. En el caso 
de las estructuras megalíticas, la rehabilitación estaba condicionada por los 
resultados de la excavación arqueológica previa. Tiene esto que ver con las 
1 Topónimo más extendido en Galicia para hacer referencia a un túmulo funerario prehistórico.

Fig. 1: Localización del ámbito 
de estudio en el NW peninsular
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conocidas alteraciones generalizadas de los túmulos funerarios de Galicia, 
debido a acciones furtivas en busca de los tesoros que la tradición oral decía 
que se escondían bajo tierra o el aprovechamiento de las propias losas que 
conformaban el megalito. En última instancia se trataba de facilitar a los visi- 
tantes la legibilidad de cada túmulo, en el marco de la puesta en valor de los 
yacimientos. Es por lo anterior que desde el proyecto inicial se establecieron 
distintos grados de intervención; desde limpiezas de cubierta vegetal hasta 
excavaciones en área.
Las excavaciones aportaron mucha información relativa al proceso con-
structivo de los megalitos, a las cimentaciones de los ortostatos y en general 
sobre la arquitectura de estos monumentos. Esta información fue poste-
riormente incorporada a las rehabilitaciones, que en general siguieron los 
procesos, técnicas y materiales documentados, aunque no los medios em-
pleados. Esto último hubiera sido de enorme interés para avanzar aún más 
en el conocimiento de la arquitectura megalítica, pero como es obvio habría 
requerido de mayor disponibilidad económica y de tiempo, y desde el prin-
cipio no se contemplaba esta opción.
El precedente de este proyecto fue la rehabilitación de la “Mámoa do 
Rei” (Chan de Castiñeiras 1), ejecutada entre los años 2001-03 (Castro y 
Vázquez, 2006, p. 205-211). Aquella actuación tuvo como objetivo principal 
mejorar las condiciones de conservación del monumento megalítico de cara 
a su futura puesta en valor, y la intensa rehabilitación se concibió como un 
proyecto experimental y privilegiando los aspectos didácticos. Quince años 
después de concluido, con la perspectiva del uso de este espacio por el pú-
blico en general y el conocimiento de sus reacciones, consideramos que la 
actuación fue acertada y funciona plenamente desde los puntos de vista de 
conservación y didáctico; el visitante tiene en este monumento la opción de 
entrar en una tumba, de comprender en toda su complejidad la arquitectura 
megalítica, y así luego visitar el resto de los túmulos con una idea más pre-
cisa de los elementos presentes y ausentes, y la variabilidad que caracteriza 
a estos monumentos.
Centraremos este artículo en las intervenciones realizadas en el tramo 
norte de la ruta, con 13 túmulos a lo largo de 2 kilómetros de senda, en las 
necrópolis de Chan de Castiñeiras y Outeiro de Ombra. 
Comentaremos también la intervención puntual en la mámoa situada en 
el extremo sur de la ruta (Chan de Arquiña) y citaremos la realizada en una 
de las de mayor entidad del conjunto, Chan de Armada 1, que debido a su 
complejidad resulta imposible abordar aquí. El objetivo es aportar una visión 
general de las actuaciones realizadas, centrándonos más en los aspectos 
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vinculados a la rehabilitación que en los estrictamente arqueológicos.
En su conjunto la actuación fue un trabajo interdisciplinar, como no podía 
ser de otro modo, en el que además de arqueólogos participaron especialis-
tas en diversas disciplinas, bajo la dirección de quien suscribe2.
Contexto arqueológico. La península del Morrazo es un espacio geográ- 
fico de gran riqueza arqueológica, con una notable concentración de  
yacimientos catalogados, y como han puesto en evidencia las numerosas 
intervenciones arqueológicas realizadas y sus resultados. Existe en el Mor-
razo un buen número de “mámoas”, pero destaca el grupo que se localiza 
en la parte alta de su eje central, en el extremo norte, por el gran número de 
cámaras megalíticas conservadas, algunas de corredor, incluso con presen-
cia de arte parietal (Carrera, 2011, pp. 385-404).
En el extremo norte del ámbito de actuación se localiza el conjunto fune- 
rario más numeroso, el de “Chan de Castiñeiras”. Este grupo está emplaza-
do entre las cotas de 405-425 m., en los términos municipales de Vilaboa y 
Marín, y está compuesto por 8 túmulos. Todos ellos tienen vestigios visibles 
de cámara funeraria, con distinto grado de conservación, pero en general 
afectados por expolios y en varios casos con excavaciones arqueológicas 
de los años 50 del pasado siglo. Nos referimos a los trabajos de Ramón 
Sobrino Lorenzo-Ruza, si bien su prematura muerte nos dejó sin gran parte 

2 Al margen del equipo de arqueólogos, auxiliares y topógrafos, formaron parte del equipo en la fase de rehabilitación: Rosa 
Benavides García e Iria López Baltar (restauradoras); José Luis Basanta (arquitecto); A. Otero y Miguel Á. Fandiño Gondar 
(canteros); y María Formoso Beloso (ingeniera forestal y de montes). Contamos además con el asesoramiento y participación  

Fig. 2: Localización de las mámoas del ámbito de actuación. Con número rojo aquellas 
en las que se intervino

F
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de los datos que aportaron sus investigaciones (Sobrino, 1956a). Intervino 
en las mámoas de Chan de Castiñeiras 1, 2, 3 y 4, Pedralonga, en Chan de 
Armada 1 y 2, y en Chan de Arquiña (Sobrino, 1956b), y existen dudas sobre 
algunos de los otros túmulos. En general estos túmulos tienen diámetros de 
entre 11-15 m., alturas entre 0,50-1,10 m., con presencia de coraza en la 
mayoría. Del conjunto sobresale la “Mámoa do Rei”, que haciendo honor a 
su topónimo tiene un diámetro de 26 m. y una altura de 2 m., con cámara 
poligonal con corredor de acceso, y con gravados y restos de pintura en uno 
de sus ortostatos. También tiene gravados en su cámara la mámoa de Pe-
dralonga.
El otro conjunto del que daremos cuenta es el de Outeiro de Ombra, situado  
aproximadamente a 1 kilómetro al SW del anterior, y compuesto por 5 túmu-
los. Cuatro de ellos están muy cercanos entre sí, a una cota en torno a 410 
m., y fue en ellos en los que se intervino. Son túmulos con diámetros de 
entre 13-18 m. y alturas entre 0,80-1,45 m., con presencia en todos ellos 
de vestigios de cámara funeraria y coraza pétrea. El quinto túmulo del grupo 
tiene dimensiones algo inferiores y también se aprecian restos de cámara 
funeraria, está situado a unos 250 m. al SW de los anteriores, a una cota 
más baja.
Relacionamos en la tabla que sigue los monumentos que forman parte de 
la ruta en su mitad norte, que fue donde se actuó, con el añadido de Chan 
de Arquiña situada en el extremo sur. Están numerados de norte a sur (1ª 
columna, que es el número con el que se identifican en el plano de la Figura 

puntual del Dr. Fernando Carrera Ramírez, arqueólogo y restaurador, especialista en arte parietal megalítico(Escuela Superior 
de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Galicia); y del Dr. Antonio Martínez Cortizas, edafólogo (Departa-
mento de Edafología y Química Agrícola, Universidad de Santiago de Compostela), a quienes agradecemos su desinteresada 
colaboración.
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2), con fondo en gris en aquellos en los que se intervino en las actuaciones 
de las que damos cuenta. En la segunda columna relacionamos la clave con 
la que figuran en el Inventario de la DXPC.
Los 4 túmulos restantes son los dos de Chan de Fonteseca y los otros dos de 
Lagocheiras, en S. Tomé de Piñeiro (Marín), situados a escasa distancia al SW 
del conjunto de Chan de Armada. En todos los casos la propiedad es privada 
comunal. En total se intervino en 12 túmulos, que se suman a la actuación 
previa en la “Mámoa do Rei” (Chan de Castiñeiras 1), si bien sólo en tres de 
ellos se rehabilitó la cámara funeraria.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
- Garantizar la reversibilidad de la intervención, permitiendo así la posibilidad de 
una eventual corrección y mejora futura.
- Identificación de los nuevos elementos que se incorporen, a fin de que sea 
posible diferenciar original de añadido.
- La restitución volumétrica del túmulo deberá disponer de una base arqueo- 
lógica solvente, para evitar una reconstrucción artificiosa non deseable.
- La exposición nunca pondrá en riesgo la conservación del monumento, siendo 
un objetivo la compatibilización de ambos fines.
- En la rehabilitación de las cámaras se respetan las técnicas constructivas ori- 
ginales, empleando técnicas actuales tan solo cuando es imprescindible garan-
tizar la estabilidad de la estructura pétrea, cuestión que se considera prioritaria. 
La consecución de este fin no debe suponer una alteración de las características 
arquitectónicas del monumento.
- La excavación arqueológica deberá aportar todos los datos necesarios para 
permitir llevar, en su caso, los ortostatos desplazados a su posición original. Así 
mismo, aportará los datos que se utilizarán en la elección del sistema que garan-
tice la estabilidad de la estructura.
- La rehabilitación de la estructura intratumular tendrá como prioridad garan-
tizar su solidez evitando así posibles problemas en el futuro. Este objetivo deberá  
alcanzarse en coherencia con la estética y arquitectura original del monumento.
- Será necesario reconstruir el suelo original para volver a abrir las fosas de  
cimentación de las losas caídas. Para esto, ese suelo reconstruido deberá tener 
la compactación necesaria para garantizar la estabilidad de la pieza.
- Si a los efectos de garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura intra-
tumular o de facilitar la comprensión del monumento por el público fuese preci-
so reponer alguna pieza, esta se obtendrá mediante las técnicas constructivas  
originales, y su condición será reconocible en el monumento original y en la  
totalidad de la documentación que se elabore.
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- En la restitución volumétrica de la masa tumular, el volumen a restituir será 
cubierto con geotextil, que actuará como un elemento diferenciador, separando 
las partes intervenidas del túmulo de aquellas no intervenidas.
- En los trabajos de cubierta vegetal no se empleará ningún tipo de herbicida, a 
fin de evitar cualquier contaminación de las muestras que, eventualmente, se 
pudieran recoger. La revegetación no podrá afectar a la conservación del monu-
mento ni alterar el paisaje en el que se inserta.

ACTUACIONES REALIZADAS EN CADA MÁMOA
Describimos ahora la actuación realizada en cada uno de los túmulos en los que 
se intervino, volviendo después con más detalle sobre aquellos en los que se 
realizó una rehabilitación del dolmen. La descripción de los trabajos realizados 
es necesariamente somera para adaptarnos al espacio del que disponemos.
Comentamos a continuación brevemente algunos aspectos comunes a todas 
las actuaciones.
Elemento diferenciador en tumulación. Se utilizó siempre geotextil para cubrir 
las superficies del túmulo donde se detuvo la excavación, tanto planta como 
perfiles, antes de comenzar su restituación volumétrica.
Cubierta vegetal. Sobre el túmulo y contorno inmediato se sembró una fórmula 
cespitosa similar a la existente de forma natural, si bien privilegiando especies 
de crecimiento más lento y de mayor resistencia, a fin de facilitar el manten-
imiento. En los túmulos en los que la coraza quedaría a la vista (los de Outeiro de 
Ombra), se utilizó otra especie, la festuca ovina. Fue la elegida por ser tapizante 
(crece muy poco), cubriendo con tierra los huecos entre las piedras de la coraza, 
de manera que evita la erosión. Tiene un sistema radicular potente pero no tanto 
como para mover las piedras de las corazas. Ya la habíamos empleado unos 
años antes en la coraza de la “Mámoa do Rei” de Chan de Castiñeiras, y los 
resultados en los años posteriores a su implantación fueron excelentes.
En todos los casos se llevaron a cabo las siguientes intervenciones, que relacio-
namos ahora y ya no lo citaremos en cada una de las actuaciones:
§Documentación topográfica, fotográfica y planimétrica.
§Limpieza en detalle de la cubierta vegetal sobre el túmulo y su contorno inme-
diato.
§Revegetación del túmulo.
Estas intervenciones básicas fueron las únicas realizadas en las actuaciones 
llevadas a cabo en Chan de Castiñeiras 5, Chan de Castiñeiras 8 y Chan de 
Castiñeiras 7. 
En las demás mámoas se realizaron otras intervenciones a mayores de 
las básicas, que pasamos a describir. 
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Chan de Castiñeiras 4 
§Definición de la morfología del túmulo (mediante sondeos y posterior retirada 
de rellenos de época contemporánea identificados).
§Excavación arqueológica en área, centrada en la cámara.
§Rehabilitación de la cámara.
§Restitución volumétrica de la masa tumular. Se llevó a cabo en los siguientes 
sectores:
- Los excavados con metodología arqueológica en esta intervención.
- Los excavados en intervenciones antiguas.
- Los excavados por furtivos y/o animales.
- Huecos dejados por tocones de árboles.

Chan de Castiñeiras 3
§Limpieza y documentación de los perfiles de la excavación de los años 50.
§Reconstrucción del cráter de expolio central, como medio de devolver la fi-
sonomía del túmulo a una situación anterior a su excavación arqueológica en 
los años 50 del pasado siglo, al tiempo que constituía la mejor manera de 
“sujetar” el único ortostado conservado y proteger la masa tumular visible en 
los perfiles que dejó la excavación de los años 50.

Fig. 3: Chan de Castiñeiras 8 a la finalización de la intervención, desde S
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Fig. 4: Outeiro de Ombra, limpieza cubierta vegetal, desde SE

Chan de Castiñeiras 2 
§Definición de la morfología del túmulo (mediante sondeos y posterior retirada 
de los rellenos de época contemporánea identificados).
§Excavación arqueológica en área, centrada en la cámara.
§Rehabilitación de la cámara.
§Restitución volumétrica de la masa tumular. Se llevó a cabo en los siguientes 
sectores:
  - Los excavados con metodología arqueológica en esta intervención.
  - Los excavados en intervenciones antiguas.
  - Los excavados por furtivos y/o animales.
  - Huecos dejados por tocones de árboles.

Outeiro de Ombra 1, 2, 3 y 4
§Acondicionamiento espacio entre piedras de las corazas, a fin de facilitar el 
crecimiento de la cubierta herbácea y de este modo asegurar la coraza al ti-
empo que se deja visible.
§Revegetación de la masa tumular y coraza.
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Fig. 5: Outeiro de Ombra, al finalizar la intervención, desde SE. En primer término la 10, 
detrás la 11 y al fondo la 12 (según numeración de Fig. 2)

Chan de Armada 1
Como dijimos y debido a su gran complejidad, no podremos tratar en este 
texto la actuación realizada en este megalito, pero sí queremos apuntar las 
líneas básicas que la caracterizaron. La excavación dio a conocer un mo- 
numento complejo, en el que se advierten reformas y distintas estructu- 
ras además de la intratumular previamente conocida (cámara poligonal 
con corredor); sin duda el principal hallazgo es una cámara pétrea anterior 
al monumento conocido, y aún otra estructura anterior insuficientemente  
caracterizada. La rehabilitación fue muy compleja y delicada, condicionada 
por la ausencia de un suelo interior y por las patologías de los ortostatos. La 
actuación realizada consistió en:
§Definición de la morfología del túmulo, mediante sondeos y posterior retira-
da de los rellenos de época contemporánea identificados.
§Excavación arqueológica. Se centró en la estructura intratumular, pero se 
realizaron sondeos complementarios3 en distintos puntos del túmulo debido 
a los hallazgos que se dieron en los sondeos previos de definición.
§Rehabilitación de la cámara.
§Restitución volumétrica de la masa tumular.
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Fig. 6: Chan de Arquiña, al finalizar la intervención, desde S

Chan de Arquiña (Castro, 2008) 
§Aporte de tierra vegetal entre las piedras de coraza descubiertas por la 
erosión.
§Revegetación de la masa tumular y coraza.

La excavación y rehabilitación de Chan de Castiñeiras 4
De todas las intervenciones de este proyecto esta fue sin duda la más com-
pleja en lo que a la cámara megalítica se refiere, no así en cuanto al túmulo; 
que fue la de Chan de Armada 1.
Antes del inicio de la intervención, en la parte central del túmulo se apre-
ciaban cinco ortostatos y restos pertenecientes a otros dos, además de 
una losa de función indeterminada. Los ortostatos estaban caídos en casi  
todos los casos, como probable consecuencia de su apeo con maderas en 
la excavación de los años 50 (que finalmente acabaron pudriendo) y por la 
acción furtiva posterior, dando un aspecto de caos al conjunto.
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Fig. 8: Chan de Castiñeiras 4, previo retirada ortostatos, desde W

Se planteó la excavación de una superficie rectangular de 6,50 x 4,00 m. 
que la incluía completamente la cámara. Dentro de esta superficie, se optó 
por excavar sólo el nivel superficial en una franja de 3,50 x 1,00 m., a fin de 
proteger y garantizar la estabilidad de los 2 ortostatos que conservaban su 
posición original.

Fig. 7: Chan de Castiñeiras 4, estado inicial
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Fig. 9: Chan de Castiñeiras 4, tras retirada ortostatos y antes de completar la excavación 
de las fosas de cimentación, desde W

Al finalizar la excavación se retiraron las piezas caídas y las desplazadas, 
para poder así definir el sistema de cimentación, compuesto por fosas in-
dividuales para cada ortostato, calzos y una preparación del terreo previo 
a la excavación de las fosas. Sólo dos de las piezas permanecieron in situ, 
al encontrarse en la ubicación original, aunque con los calzos del interior a 
la vista. Esto también nos permitió estudiar su morfología y disposición. No 
entraremos en los detalles de los resultados de esta excavación, sólo apun-
tamos que aportó una caracterización muy completa de la planta del mo- 
numento, que permitió así proceder a la rehabilitación. Todos los ortostatos 
fueron inspeccionadas con luz natural y artificial, a fin de verificar la eventual 
existencia de grabados o restos de pintura.
Al disponer de todos los datos necesarios que permitían la restitución de los 
ortostatos a su posición original, se pudo realizar una rehabilitación científi-
camente rigurosa; de otra manera no se hubiera hecho. La excavación 
nos aportó la planta de la cámara, de forma que la fase de rehabilitación 
comenzó en gabinete con la elaboración de un modelo digital. Se trabajó en 
base a las dimensiones de las piezas originales, los giros de las dos piezas 
que todo el tiempo permanecieron in situ, y la geometría y las distintas op-
ciones de ángulos de giro de cada pieza retirada, que obviamente debían ser 
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Fig. 10 Chan de Castiñeiras 4, cámara restituida, desde E. En el ortostato de la izquierda 
se aprecia un grabado, pero es de hace unas décadas

coherentes con las improntas de cimentación documentadas y compatibles 
con las piezas conservadas in situ. Una vez concluido el trabajo de gabinete 
se replanteo en campo y se comenzó la restitución.
Las piezas previamente retiradas fueron restituidas a su posición original, 
a la fosa previamente definida en la excavación arqueológica. Con respecto 
a la cubierta, la ausencia de restos de la/s losa/s que suponemos tuvo la 
cámara imposibilitaba que la rehabilitación abordara este aspecto. Para la 
única pieza que planteaba dudas finalmente la interpretamos como ortosta-
to de cierre de la cámara por el este, como luego comentaremos.
Una vez restituidas ortostato de cabecera y los dos que apoyan en aquel, 
se procedió a asegurarlos en su base por dentro y por fuera, con el material 
elegido como sustituto del suelo original; la zahorra. Tras compactar conve-
nientemente continuamos con la colocación de piezas hasta completar la 
cámara, a excepción de la pieza que faltaba. 



| 113

| 2018

Fig. 11 Chan de Castiñeiras 4, aspecto final, sólo a falta de la revegetación del túmulo

Luego se comenzó la tumulación, utilizando el mismo sedimento previamente 
extraído en la fase de excavación.
Antes de concluir la restitución volumétrica del túmulo, se colocó un ortostato 
nuevo por la ausencia del original en el lateral sur de la cámara. Una vez co-
locado, se continuó y finalizó la tumulación, para después concluir la rehabi- 
litación con la revegetación del túmulo. También se restituyeron a su posición 
original varias piezas de coraza pétrea, que habían sido retiradas al inicio de la 
excavación no sin antes registrar su posición tridimensional para que la poste-
rior restitución fuera precisa.
Por su ubicación y morfología, interpretamos una de las piezas como la “puer-
ta” de la cámara, que cerraría su acceso por el este. Antes de tumular, compro-
bamos que esta pieza es fácil de mover girándola sobre si misma para permitir 
el acceso a la cámara; y para ello fueron suficientes dos personas.
El ortostato nuevo se elaboró siguiendo la morfología de los originales, ya que 
no teníamos siquiera un fragmento del ausente. Su introducción estaba justifi-
cada por la necesidad de dar solidez a la estructura y evitar su futuro deterioro, 
y también para evitar confusión en la lectura del visitante, para que el hueco 
existente no pareciera el acceso que no era.
La cámara rehabilitada es poligonal y la conforman 8 ortostatos, todos originales 
excepto el antes citado. 
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La planta tiene unas dimensiones de 2,40 x 1,70 m. (en cota de uso), y los  
ortostatos tienen dimensiones de entre 1,60-1,90 x 0,80-1,00 m., con un espe-
sor en su parte media de en torno a 30 cm.
Hay que señalar también que se actuó sobre el túmulo para mejorar su apre-
ciación, retirando tierras acumuladas puntualmente. En este sentido fue 
relevante la identificación (mediante un sondeo) y posterior retirada de una 
escombrera de tierra sobre el túmulo, que interpretamos se generó en la  
excavación de los años 50.

La excavación y rehabilitación de Chan de Castiñeiras 2
Esta mámoa fue excavada en los años 50 del pasado siglo y en 1982 se llevó a 
cabo una intervención de limpieza y registro planimétrico por parte del Museo 
de Pontevedra (bajo la dirección de A. de la Peña Santos). El aspecto que nos 
encontramos era el que ya tenía en esta última intervención, con las dos losas 
del lateral sur caídas contra las dos del lateral norte, que permanecían en su 
ubicación original.

Fig. 12: Chan de Castiñeiras 2, estado inicial, desde NW
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Fig. 13: Chan de Castiñeiras 2, estado al final de la excavación, desde NW

Pese a esto, destacaba la fuerte deformación del túmulo, por estar cortado por 
el norte por una carretera y por el depósito sobre él y su contorno inmediato, 
de tierras procedentes del acondicionamiento de la cuneta de esa carretera y 
de un cortafuegos cercano.
La definición del túmulo resultó muy laboriosa, con sondeos previos que nos 
ayudaron a diferenciar el original de los aportes recientes, y con la posterior 
retirada de todos ellos. Con todo se trata de un túmulo de pequeñas dimen-
siones, poca altura y muy poco resaltado en el terreno. No se identificó ni cora-
za ni anillo lítico perimetral.
En cuanto a la cámara, se planteó la excavación de una superficie rectangular 
de 5,50 x 2,50 m. que la incluía completamente, y una serie de sondeos com-
plementarios que en conjunto permitieron caracterizar convenientemente su 
sistemas de cimentación y constructivo. Una vez excavada, pudimos compro-
bar que la construcción de la cámara no se realizó por fosas individuales de 
cimentación para cada ortostato, sino que se excavó en el terreno una única 
fosa, para luego instalar en su interior las losas y rellenarla construyendo así 
un nuevo suelo. La definición de este sistema de cimentación encontró poco 
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después un paralelo en la misma provincia de Pontevedra, en el túmulo de 
Chousa Nova 1 (Bóveda y Vilaseco, 2015), con una cámara además muy pare-
cida a la que nos ocupa. Sin duda el tamaño relativamente pequeño de los 
ortostatos y su verticalidad, unido al trabajo estructural de las losas de cubier-
ta (desparecidas), le daba al conjunto estabilidad suficiente. Además de estas 
losas de cubierta que suponemos existieron, ya que no quedaba ningún vesti-
gio, también faltaba el ortostato de cabecera. La excavación permitió definir la 
estructura de cierre del acceso a la cámara, orientada al sureste, constituida 
por una suerte de “tapón” conformado por varias piedras de formas irregu-
lares apiladas y con tierra entre medias.
La rehabilitación centró los trabajos en:
- Restitución a su posición original de las dos losas caídas.
- Elaboración de una nueva losa de cabecera. Esta pieza resultaba impres- 
cindible, no tanto para la comprensión de la cámara como por su estabilidad, 
ya que las dos siguientes que conforman los laterales ya apoyan en ella, y 
las siguientes en las anteriores. Si bien las cargas y empujes no son las mis-
mas que en una estructura megalítica al uso, con unos giros más acusados, la 
función de este ortostato de cabecera es la misma en el funcionamiento como 
estructura de la cámara.
- Restauración de una de las losas laterales, a la que fue preciso unirle un 
fragmento roto, empleando para ellos varilla de fibra de vidrio y resinas. Tam-
bién se siguió la misma metodología para unir los dos fragmentos en los que 
estaba rota una de las piezas del cierre del acceso.
- Reconstrucción del suelo interior de la cámara, con aporte de zahorra y pos-
terior compactación.
- Tumulación y compactación de la masa tumular restituida.
- Revegetación del túmulo.
La estructura intratumular tiene planta rectangular, con aspecto de cista, con-
formada por 4 losas en los laterales (2 en cada uno) y una losa en la cabecera. 
En el extremo SE se encuentran dispuestas varias piedras de tamaño pequeño 
y mediano a modo de cierre del acceso. Una vez rehabilitada presenta una 
longitud máxima de unos 2,55 m. en su eje longitudinal (excluido el cierre) y 
ancho máximo de unos 1,43 m., mínimo de unos 0,52 m. (extremo SE) y 1,20 
m. (extremo NW). Las dimensiones interiores son de 2,10 m. x 0,85 m., si bien 
a penas 0,50 m. en el extremo SE. Las losas laterales tienen una longitud de 
entre 1,40-1,70 m., altura entre 1,00-1,30 m. y espesor en torno a 10 cm., si 
bien una de ellas es más gruesa y llega a superar los 20 cm. Todas las piezas 
fueron inspeccionadas con luz artificial y natural, a fin de verificar la eventual 
existencia de grabados o restos de pintura.
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VALORACIONES
Desde una perspectiva arqueológica, hay que señalar en primer lugar que 
las intervenciones realizadas permitieron disponer de unos datos precisos de 
las dimensiones de túmulos, estructuras intratumulares y otros aspectos de 
estas construcciones, gracias a la limpieza en detalle de la cubierta vegetal 
de los túmulos. Fue un trabajo más laborioso de lo previsto, por el espesor 
del manto vegetal que en general cubría cada túmulo, pero al tiempo el resul-
tado superó los objetivos. Se mejoró considerablemente la percepción de los 
túmulos en el paisaje, cuestión especialmente destacable ya que en general 
son túmulos de poca altura, y se registraron características significativas de la 
morfología general que no habían sido registradas con anterioridad (existencia 
de estructura intratumular, coraza, anillo lítico perimetral, dimensiones de or-
tostatos, etc.). Sirvan de ejemplo los casos de Chan de Castiñeiras 7 y 8, que 
sólo después la retirada de una muy espesa capa de humus (con abundantes 
restos vegetales consecuencia del aprovechamiento forestal de la zona du-
rante décadas), dejaron ver los vestigios de cámara y coraza. También en el 
caso de los 4 túmulos intervenidos en Outeiro de Ombra, en los que sin duda 
llama la atención las imponentes corazas pétreas que quedaron a la vista, en 
particular en Outeiro de Ombra 2 y 3, que recubren toda la superficie tumular.

Fig. 14: Chan de Castiñeiras 2, estado final, con su nueva cubierta vegetal creciendo, 
desde NW
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Aunque no tratamos la cultura material en este texto, sí haremos un breve 
apunte, sólo relativo a las dos excavaciones en área. A pesar de que estas se 
centraban en las cámaras, ya excavadas en los años 50 y objeto además de 
expolio, fue aún posible el registro de materiales cerámicos (muy escaso el 
prehistórico) y líticos. Tanto en Chan de Castiñeiras 2 como 4, la mayor parte 
de los registros son de líticos, con predominio de las lascas de cuarzo. También 
se documentaron en ambas mámoas manos de molino, y un cierto número de 
prismas de cuarzo, mayoritariamente semicristalino.
Desde la perspectiva de conocimiento de la arquitectura megalítica, las 
rehabilitaciones han aportado una gran cantidad de datos acerca del com-
portamiento de las cámaras como estructuras, la lógica de su geometría, los 
sistemas de cimentación, la preparación del terreo previo al inicio de la erec-
ción de los ortostatos, o la configuración de los túmulos, en este última caso 
tanto desde una perspectiva constructiva como simbólica. La metodología de 
rehabilitación de estructuras intratumulares empleada implica un impres- 
cindible proceso continuo de investigación sobre arquitectura megalítica, 
a nivel general y en lo particular sobre aspectos relativos al sistema con-
structivo; los giros de las piezas y su grado de empotramiento en el suelo, 
funcionamiento de los calzos, aprovisionamiento y acondicionamiento de 
ortostatos, construcción de contrafuerte de la cámara, coraza, etc. El re- 
gistro fue minucioso, con el dibujo de todos los ortostatos de las cámaras 
rehabilitadas, dimensiones, ángulos de giro o fracturas de preparación.
Resultan muy interesantes los datos que aportó Chan de Castiñeiras 2 en 
relación a la cimentación de las losas. A diferencia de lo que es habitual, 
no se excavó una zanja continua o fosas de cimentación para cada orto-
stato, sino que se excavó una gran fosa y se metieron dentro las losas, en 
posición vertical, para luego sujetarlas mediante un relleno que convenien-
temente compactado sirvió para dar estabilidad a la estructura, conjunta-
mente con las losas de cubierta que suponemos tuvo. También el períme- 
tro exterior de la cámara tuvo un relleno con una composición que facilita-
ba su compactación y contribuía a su solidez.
Desde la perspectiva de la conservación, lo primero que hay apuntar es 
que las intervenciones de rehabilitación en las cámaras permitieron fre-
nar su deterioro, solucionar patologías existentes y facilitar su legibilidad 
al visitante, cuestión importante en el marco de un proyecto de puesta 
en valor del conjunto. Los datos arqueológicos que proporcionaron las 
excavaciones previas permitieron restituir con rigurosidad las piezas a su 
posición original, devolviendo a la estructura la solidez que tuvo gracias a 
esa restitución y la introducción de una pieza ausente (una en cada caso, 
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en Chan de Castiñeiras 2 y 4) o extremadamente deteriorada (en Chan de 
Armada 1). También mediante la reconstrucción de un suelo original que 
había desaparecido por las excavaciones de los años 50. La utilización de 
zahorra como material para dicha reconstrucción ya se había contrastado 
anteriormente en rehabilitaciones que habíamos acometido, como la de 
Mámoa do Rei de Vilaboa, siendo los años transcurridos sin ningún tipo de 
problema el mejor aval para su elección.
Esa misma perspectiva temporal avala la metodología empleada y la bue-
na ejecución de los trabajos realizados, ya que no se han producido de-
splazamientos o caídas de ortostatos, ni asentamientos/hundimientos de 
la masa tumular restituida. En cambio si debemos decir que hubo prob-
lemas con la revegetación de la cubierta vegetal en el caso de las mámoas 
de Outeiro de Ombra (en parte por el tránsito de motos y bicicletas sobre 
ellas, una vez vandalizada la valla de protección que se había instalado), 
que requieren de una nueva actuación que garantice la visualización de 
las corazas sin comprometer su conservación, cuestión esta factible como 
demuestra el caso de la “Mámoa do Rei” de Chan de Castiñeiras. Otro 
caso de revegetación de cubierta vegetal que no funcionó fue el de Chan 
de Arquiña. La actuación trató sólo de reforzar esa cubierta vegetal de 
pradera natural a fin de que “sujetara” la masa tumular y la coraza con la 
que cuenta el monumento, en particular en los sectores erosionados. La 
intervención no resultó efectiva porque el denso arbolado a penas dejaba 
pasar el sol, impidiendo así que la hierba se recuperase en las zonas más 
pisadas por los visitantes.
Como es habitual en actuaciones de puesta en valor el principal proble-
ma una vez concluidas es el mantenimiento; en general no fue distinto en 
este caso. Los trabajos sobre la cubierta vegetal fueron esporádicos, sin 
la necesaria regularidad que además permite que el terreno empradice. 
Tampoco hubo esa regularidad en el mantenimiento de las estructuras in-
tratumulares, si bien estas aguantaron bastante bien. Por fin en 2016 en 
Chan de Castiñeiras se realizó un desbroce general del área entre Chan de 
Castiñeiras 5 y 2, por iniciativa de la Comunidad de Montes propietaria4,  
y se intervino en “Mámoa do Rei”, que desde su rehabilitación no había 
tenido una intervención de mantenimiento sobre su coraza y estructura in-
tratumular, en este caso promovida por la DXPC (Castro, 2016). Confiemos 
en que estas actuaciones tengan continuidad y se extiendan a todo el ám-
bito, ya que su regularidad es la mejor garantía de conservación y correcta 
exposición del conjunto arqueológico, además de que a la larga conllevará 
un menor coste de mantenimiento. 
4 Se realizó una supervisión de estos trabajos por quien subscribe, y se instaló un panel interpretativo.
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A INVULGAR LOCALIZAÇÃO DE UMA ESTRUTURA 
EM NEGATIVO NA MAMOA DE EIREIRA 
(AFIFE, VIANA DO CASTELO)

“The unusual location of a negative structure 
of Eireira’s Mound (Afife, Viana do Castelo”

Fábio Soares, Arqueólogo. Universidade do Minho
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo dar a conhecer a localização  
invulgar de uma estrutura em negativo aberta no substrato rochoso, na 
área do corredor, detetada no decurso das duas últimas campanhas 
de escavação levadas a cabo na Mamoa de Eireira (Afife, Viana do 
Castelo) por Eduardo Jorge Lopes da Silva, na segunda metade da  
década de 80 do século passado. Tendo em conta que a mesma em mo-
mento algum foi referida, quer nas parcas publicações sobre o imóvel 
em causa, quer nos relatórios entregues à tutela; e que da sua esca- 
vação resultou espólio significativo, de acordo com as gentis infor-
mações facultadas por Horácio Faria que, na época, teve a oportuni-
dade de participar voluntariamente nos trabalhos arqueológicos; é 
nosso objetivo analisá-la de forma mais detalhada. Neste sentido, 
em julho de 2013, de modo a cumprir o objetivo atrás descrito, pro-
cedemos em primeiro lugar à limpeza desta estrutura, dado que se 
encontrava repleta de vegetação herbácea e de escassos sedimen-
tos e, de seguida, efetuamos o seu registo gráfico e fotográfico com 
vista à sua possível interpretação. 
PALAVRAS-CHAVE: Neolítico, Contextos e práticas funerárias, NW de 
Portugal, Mamoa de Eireira

ABSTRACT
The present paper presents and discusses the unusual location 
of an open negative structure on the rocky substrate in the cor- 
ridor area detected during the last two excavation campaigns car-
ried out at Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo) by Eduardo 
Jorge Lopes da Silva, in the second half of the eighties of last centu-
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ry. In view of the fact that it has not been mentioned at all in the few  
publications on the monument in question or in the reports submitted  
to the DGPC; and that from its excavation come several artefacts,  
according to the kind information provided by Horacio Faria, who at the 
time had the opportunity to participate voluntarily in the archaeologi-
cal digg; it is our goal to analyse it in more detail. In this sense, in July 
2013, in order to fulfill the objective described above, we first cleaned this 
structure, since it was full of herbaceous vegetation and scarce sediment, 
and then we recorded it graphically and photographically with a view to 
its possible interpretation.
KEY WORDS: Neolithic, Contexts and funerary practices, NW of Portu-
gal, Mamoa de Eireira

1. INTRODUÇÃO
A Mamoa de Eireira foi alvo de quatro campanhas de escavação, entre 1986 
e 1989, por Eduardo Jorge Lopes da Silva no âmbito do projeto de investi-
gação “O Estudo do Megalitismo Minhoto e a sua Correlação com o Douro 
Litoral e Beiras”. No entanto, a publicação monográfica dos resultados não 
foi levada a cabo, tendo o monumento sido apenas referido parcialmente 
em alguns artigos (SILVA, 1988, 1991, 1992, 1997) e em capítulos de atas 
de congresso (Idem, 1994, 2003). Desconhecem-se, assim, as caraterísti-
cas construtivas deste imóvel, a matéria com que foi erigido e a sua contex-
tualização no espaço em que se insere. Trabalhos de limpeza efetuados em 
julho de 2013, no âmbito do projeto ENARDAS, permitiram detetar novos 
motivos de arte megalítica, gravada e pintada; precisar a sua localização, 
identificar esteios com tons alaranjados/avermelhados de origem natural 
(SOARES, 2013), assim como detetar uma estrutura em negativo de loca- 
lização invulgar no interior da estrutura dolménica, a qual foi escavada, 
mas em momento algum referenciada por Eduardo Jorge Lopes da Silva e 
que aqui pretendemos dar a conhecer. 

2. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO FÍSICO E AMBIENTAL
A Mamoa de Eireira localiza-se no distrito e concelho de Viana do Castelo, 
freguesia de Afife, no lugar da Eireira ou Madorro. O monumento encon-
tra-se a uma altitude de cerca de 30 m, numa plataforma da vertente no-
roeste da Serra de Santa Luzia, a cerca de 400 m para nascente da linha 
de costa e nas imediações de um vale bem irrigado que lhe fica a sul. As co- 
ordenadas geográficas em graus decimais, no sistema WGS 84, são: La- 
titude 41. 792883º N. e Longitude -8 867022º W. (Fig. 1). O substrato 
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Fig. 1. Localização da Mamoa de Eireira na Carta Militar de Portugal 27 na escala 1:25000

Fig. 2. Vista geral da Mamoa de Eireira, a partir de W, com o esteio de cabeceira deslocado
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geológico é composto por granitos de duas micas de grão médio a fino, por 
vezes com turmalina e raras granadas que afloram em alguns locais (TEI- 
XEIRA et al., 1972). Também ocorre, mas com menor expressão, um grani-
to de duas micas, porfiroide, de grão médio a fino (Idem, 1972).

3. DESCRIÇÃO DO MONUMENTO
A Mamoa de Eireira apresenta um tumulus de contorno ovalar com 24,50 m 
no sentido E-W e 19,90 m no sentido N-S. A estrutura dolménica, orientada 
no sentido W-E, tem uma câmara e um corredor duplamente indiferenciados 
– em planta e alçado – (SILVA, 1988b:129), preservando, ainda, 16 esteios 
in situ, embora o esteio de cabeceira esteja deslocado. Todos os esteios que 
configuram a estrutura dolménica apresentam a mesma altimetria e estão 
acentuadamente inclinados para o interior, embora alguns também estejam 
ligeiramente deslocados (Idem, 1988:129-130). Não se encontrou qualquer 
laje de cobertura (Fig. 2). Junto à cabeceira foi encontrado um pilar derruba-
do, que, por conter pinturas bem preservadas encontra-se depositado no 
Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo. 

Fig. 3. Fotografia da câmara e corredor da Mamoa de Eireira 
podendo observar-se, ao fundo do corredor, uma estrutura 
em negativo (SILVA, 1992)
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Fig. 4. Plano da estrutura 
em negativo na área do 
corredor. Registo gráfico 
elaborado à escala 1:20

Fig. 5. Perfil sul da estrutura em negativo na área do corredor. Registo gráfico elaborado à 
escala 1:20
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Fig. 6. Perfil oeste da estrutura em negativo na área do corredor. Registo gráfico elaborado 
à escala 1:20

Fig. 7. Secção AB da estrutura em negativo na área do corredor. Registo gráfico elaborado 
à escala 1:20
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4. A ESTRUTURA EM NEGATIVO
Na área do corredor, entre os esteios n.os 7, 6 e 5 – do alçado norte – e 
os esteios n.os 10, 11 e 12 – do alçado sul, respetivamente, foi detetada e 
escavada, em profundidade, uma estrutura em negativo nas últimas duas 
campanhas de escavação levadas a cabo na Mamoa de Eireira. Em momen-
to algum Eduardo Jorge Lopes da Silva faz referência à mesma, quer nos 
relatórios entregues à tutela, os quais tivemos a oportunidade de consultar; 
quer nas publicações onde refere este monumento. Sabemos que foi en-
contrada aquando das escavações, porque aparece na fotografia final dos 
trabalhos que se publicou num desdobrável de divulgação (Fig. 3) (Idem, 
1992), como nos foi referida pelo Engenheiro Horácio Faria, funcionário da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo e membro do NAIAA, que com cerca 
de 20 anos, participou na escavação deste monumento e na escavação da 
referida estrutura. Segundo este erudito de arqueologia, terá sido desta área 
que resultou o material mais significativo, tal como “pontas de seta de sílex 
e xisto”, “louça grosseira” e “um fragmento osteológico que talvez perten-
cesse a um maxilar inferior”. Neste sentido, em julho de 2013, procede- 
mos à limpeza desta estrutura, registo gráfico e fotográfico com vista à sua 
possível interpretação. Esta apresenta um contorno grosseiramente ovalar, 
tendo cerca de 2,50 m de comprimento por 1 m de largura máxima, com 
um estrangulamento no meio, num dos lados, como se tivesse resultado de 
duas fossas (Figs. 4, 5 e 6). A sua profundidade máxima aproxima-se dos 

Fig. 8. Secção CD da estrutura em negativo na área do corredor. Registo gráfico elaborado 
à escala 1:20
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Fig. 9. Estrutura em negativo na área do corredor vista a partir de W.
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0,40 m. Atualmente, há uma acumulação de calhaus e de blocos de granito 
e de quartzo e de um seixo rolado no interior W desta estrutura que não 
sabemos se era original, motivo pela qual não os retiramos. A secção longi-
tudinal desta estrutura, que se orienta no sentido W-E (Fig. 7), mostra que a 
sua base era aplanada mas com diferentes profundidades. Já a secção N-S 
mostra uma maior irregularidade (Figs. 8). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em conta as afirmações de Horácio Faria, assim como as dimensões 
que a referida estrutura apresenta, apenas podemos colocar a hipótese 
desta ter servido originalmente para um enterramento individual, na qual 
o cadáver estaria numa posição de decúbito lateral com o crânio voltado 
para leste, acompanhado, claro, de oferendas simbólicas que poderiam, ou 
não, refletir as suas atividades em vida. No entanto, a localização desta no 
seio da estrutura dolménica, em pleno corredor, não é algo usual. Também 
não podemos descartar um outro dado incontornável, isto é, grosso modo 
os monumentos funerários megalíticos foram alvo de violações e atos de 
vandalismo durante o período romano e em épocas posteriores, na ânsia 
de encontrar “tesouros”. Contudo, e para deceção destas comunidades, 
muitas vezes os “tesouros” eram inglórios e não valiam sequer o esforço/
empenho nos atos deliberados de saque e vandalismo. Ainda assim, estes 
atos afetaram indubitavelmente os monumentos funerários megalíticos. A 
Mamoa de Eireira não foi exceção. Assim, e tendo em conta que da estru-
tura em negativo resultou “louça grosseira”, houve necessariamente um 
revolvimento das terras que até então cobriam o espaço sepulcral, o que, 
por conseguinte, fez com que muitos artefactos se deslocassem das suas 
posições originais. Neste sentido, e de acordo com o que atrás foi descri-
to, colocamos muitas aspas em qualquer tentativa de categorização desta 
estrutura. 
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Muerte y ritual en el Neolítico del noroeste ibérico: 
El megalitismo y otras manifestaciones del 
comportamiento funerario de las sociedades de los 
milenios V y IV a.C. en la región cantábrica y Galicia

Death and ritual in the Neolithic of the Iberian North 
West: Megaliths and other pieces of evidence of the 
funerary behaviour of the 5th and 4th millennia cal BC 
in Cantabrian Spain and Galicia 

RESUMEN
El noroeste de la península ibérica es un ámbito geográfico particularmente 
interesante para estudiar la evolución del comportamiento funerario durante 
el Neolítico. Desde el mismo proceso de neolitización se observan transfor-
maciones muy relevantes en el registro sepulcral. Los cazadores-recolecto-
res del VI milenio cal BC realizaban inhumaciones individuales en cuevas, 
en ocasiones agrupadas. Sin embargo, en la primera mitad del V milenio, 
en un contexto de continuidad con el Mesolítico final, se observa un brusco 
abandono de estas prácticas. Los testimonios del comportamiento funerario 
en esta fase se limitan a algunos restos humanos aislados en cueva.
En el segundo tercio del V milenio se inicia en toda la región la construcción  
de monumentos megalíticos. Estos, no obstante, muestran una gran 
variabilidad regional, y en algunos casos ciertas evidencias de conti- 
nuidad con la tradición mesolítica, sugiriendo que la adopción del mega- 
litismo se debe considerar como una serie variada y heterogénea de inter-
pretaciones del nuevo universo funerario por parte de comunidades neolíti-
cas diversas. 
En torno a 4000 cal BC se produce en el NO peninsular una verdade-
ra explosión del fenómeno megalítico. La región se cubre de millares de 
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monumentos, configurando un auténtico paisaje simbólico. El registro 
funerario del IV milenio cal BC presenta una enorme complejidad. Des- 
taquemos entre sus rasgos más sobresalientes el desarrollo de construc-
ciones megalíticas más convencionales, como cámaras ortostáticas o se- 
pulcros de corredor, la destacada presencia de expresión gráfica en el  
interior de las cámaras o los indicios de relaciones a larga distancia, de los 
que son un ejemplo particularmente notorio la presencia en los ajuares 
de hachas pulimentadas en rocas exóticas. No obstante, los dólmenes no 
eran la única opción para disponer de los cuerpos de los difuntos, pues hay  
evidencia de otras prácticas, como la utilización de cuevas sepulcrales. 
PALABRAS CLAVE: Simbolismo, Neolitización, Arqueología de la Muerte, 
Península Ibérica

ABSTRACT
The Northwest of the Iberian Peninsula can be considered a particularly interes- 
ting area for the study of the evolution of the funerary behaviour during the  
Neolithic. Since the very process of transition from the Mesolithic, outstanding  
changes in the sepulchral record can be observed. The 6th millennium cal BC hunter- 
-gatherers produced individual, occasionally clustered, burials in caves. Yet during 
the first half of the 5th millennium, in a cultural context of continuity with the late  
Mesolithic, a sharp abandonment of those practices can be observed. The evidence 
of funerary behaviour in this stage is limited to some loose human remains in caves. 
Building of megalithic monuments starts along the region during the second 
third of the 5th millennium. However, they display a large regional variability 
and, in some cases, indices of continuity with the Mesolithic tradition, sugges- 
ting that the adoption of megalithism should be considered to be the result of va- 
ried and heterogeneous interpretations of the new funerary realm by diverse Neolithic 
communities.
Around 4000 cal BC a real explosion of the megalithic phenomenon occurred 
in Northwestern Iberia. The region was covered by thousands of monuments,  
shaping a real symbolic landscape. The funerary record of the 4th millen-
nium cal BC is particularly complex. Let us highlight the development of 
more conventional megalithic buildings such as polygonal dolmens or pas-
sage graves, the outstanding presence of pieces of  graphic expression in the 
inside of the chambers, or the evidence of long distance contacts, of which 
a particularly noticeable example are the presence among the grave goods 
of polished axes made in exotic rocks. However, dolmens were not the only  
option to dispose of the deceased’s bodies, as evidence of other practices, 
such as the use of burial caves, exists.
KEY WORDS: Symbolism, Neolithisation, Archaeology of Death, Iberian 
Peninsula
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo expondremos y discutiremos la documentación ar-
queológica disponible para el Neolítico del norte y el noroeste de la penínsu-
la ibérica durante los milenios V y IV, intervalo cronológico que corresponde 
aproximadamente al Neolítico regional, entendiendo como tal el período 
comprendido entre la adopción de la agricultura y la ganadería y la aparición 
de los primeros testimonios de la metalurgia, que en esta área es aproxi-
madamente simultánea de cambios en los sistemas sociales que parecen 
relacionados con una mayor complejidad social (Arias 1991, Alonso Mathias 
y Bello 1997, Ontañón 2003, Cubas et al. 2016). La zona de estudio inclu-
irá Galicia y la región cantábrica, comprendiendo ésta Asturias, Cantabria, 
Vizcaya, Guipúzcoa y la parte atlántica de Navarra, aunque se tendrá en 
cuenta la documentación de las zonas vecinas (norte de Portugal y vertiente 
meridional de la cordillera cantábrica). Previamente, presentaremos de for-
ma sucinta los precedentes inmediatos, la información disponible para el 
Mesolítico avanzado. 

LOS PRECEDENTES: EL COMPORTAMIENTO FUNERARIO DE LOS  
ÚLTIMOS CAZADORES
El norte de España es una de las regiones más ricas en testimonios arque-
ológicos del ritual funerario mesolítico en la península ibérica (Arias et al. 
2009, Arias 2012a, 2012b, 2014). La mayor parte se sitúan  en la parte 
oriental de Asturias (destaquemos Los Canes, El Molino de Gasparín o Tito 
Bustillo), aunque también se conocen algunos en Cantabria (El Truchiro), el 
País Vasco (J3, Linatzeta) y las montañas de León (La Braña-Arintero). En 
Galicia, hasta el presente no se dispone de información de este tipo, pues 
los restos humanos de Chan do Lindeiro (Lugo) no parecen corresponder a 
un depósito funerario sino a una muerte accidental (Vidal et al. 2017). 
Todos los contextos funerarios del Mesolítico cantábrico conocidos hasta 
el presente se localizan en cuevas y abrigos que, por lo general, presentan 
indicios de asentamiento del período. No obstante, en muchos casos parece 
que el uso sepulcral no fue simultáneo del habitacional, o al menos existió 
una separación espacial entre las áreas domésticas y las funerarias.
En lo que se refiere al tipo de estructura sepulcral, se observa un claro pre-
dominio de la inhumación individual en fosas. A diferencia de otras áreas del 
Mesolítico europeo, no se conocen enterramientos múltiples o dobles, pues, 
aunque existen algunos casos en los que se han encontrado restos de más 
de un individuo en la misma estructura, parecen corresponder a la remoción 
de tumbas anteriores para practicar nuevas sepulturas individuales o a su 
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reutilización, tal como sucede en la compleja tumba II de Los Canes. 
No obstante el predominio de la inhumación individual, se constata una 
cierta variabilidad en la morfología sepulcral. Si bien lo más frecuente es la 
existencia de fosas rellenas de sedimento, conocemos al menos un caso de 
un sepulcro hueco, a modo de sarcófago (de nuevo Los Canes II) y otros en 
los que el cadáver fue depositado en el suelo de una galería interior de la 
caverna, sin enterrar, como sucede en La Braña-Arintero y en Tito Bustillo. 
Una interesante información adicional se ha obtenido en El Truchiro, donde 
se constató que el cadáver estaba colocado sobre una estructura de corteza 
de roble. Desde otro punto de vista, se observa una considerable regulari-
dad en la posición de los cuerpos, que suelen estar tumbados de espalda, 
con las piernas fuertemente flexionadas. 
Al igual que en otras zonas de Europa, en buena parte de las sepulturas no 
aparece nada más que el esqueleto de la persona inhumada. No obstante, 
hay varios casos de asociación con objetos que parecen corresponder a una 
ofrenda funeraria. En su mayor parte, consisten en objetos de uso cotidiano, 
en ocasiones aparentemente no usados, como sucede con los picos astu- 
rienses de El Molino de Gasparín (Arias 1991), y restos de fauna, probable-
mente relacionados con piezas de carne depositadas junto al esqueleto o 
con restos de banquetes rituales. También se encuentran frecuentemente 
elementos de adorno, en su mayor parte conchas perforadas, que parecen 
corresponder a la vestimenta y los ornamentos personales del difunto. En al-
gunos casos se documentan ajuares de considerable complejidad, tal como 
sucede con la tumba II de Los Canes (fig. 1), uno de los casos más notables 
del sur de Europa, con diversos objetos interpretables como objetos de pres-
tigio (un bastón perforado, un gran punzón de hueso, un canto rodado con 
restos de pintura, una posible figurilla antropomorfa), decenas de conchas 
perforadas y uno de los pocos casos en la península ibérica de depósito fu-
nerario de testuces de animales, un comportamiento bien representado en 
el Mesolítico de la Francia atlántica y el norte de Europa (Arias 2016).
La presencia de indicios de sepulturas infantiles en contextos del VII y VI 
milenios cal BC (Los Canes, Linatzeta) sugiere que, al igual que sucede en 
otras zonas de la península ibérica,, el tratamiento funerario de los niños 
era análogo al de los adultos (Arias y Álvarez Fernández 2004). Se constata 
también otra tendencia general del Mesolítico peninsular y en general del 
continente europeo (Arias y Álvarez Fernández 2004, Grünberg 2000): el in-
cremento de los testimonios funerarios durante el Mesolítico final, algo que 
probablemente se relacione con la tendencia al comportamiento territorial y 
con el conocido fenómeno de los cementerios.
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Fig.1 - Sepultura II de la cueva de Los Canes (Cabrales, Asturias)

Conviene indicar también que en el Mesolítico cantábrico se han documen-
tado bastantes casos de huesos humanos aislados (Poza l’Egua, Balmori, 
Mazaculos, Cuartamentero, Arangas). Es este un fenómeno de difícil inter-
pretación, pues podría explicarse por el desmantelamiento de tumbas du-
rante el propio período mesolítico, pero también como testimonio de otras 
prácticas funerarias (descarnado de los esqueletos, descomposición al aire 
libre, conservación de reliquias de los ancestros…). De hecho, la aparición 
de huesos humanos sueltos (etiquetados frecuentemente con las siglas in-
glesas LHB) es relativamente frecuente en el  Paleolítico final y  el Mesolítico 
europeo (Meiklejohn et al. 2009,  Osterholtz et al. 2014, Hellewell y Milner 
2016).

UNA ÉPOCA OSCURA: LA PRIMERA MITAD DEL V MILENIO 
A pesar de la intensa actividad investigadora acerca de los inicios del Neolíti-
co regional desde la década de 1980, la introducción de la economía de 
producción únicamente se puede explorar a partir de un reducido número 
de yacimientos arqueológicos diseminados a lo largo del territorio (Cubas et 
al. 2016). Frente al relativamente abundante registro funerario mesolítico, 
los restos humanos datados en el V milenio cal BC son muy escasos y vaga-
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mente permiten una reconstrucción del comportamiento funerario ligado a 
la introducción de las prácticas agrícolas y ganaderas. 
La evidencia funeraria más occidental procede de la ya mencionada cueva 
de Los Canes. El inicio del V milenio cal BC está representado por la unidad 
estratigráfica 7, en la que se han documentado restos de varios individuos. 
Las dataciones radiocarbónicas reflejan que algunos de ellos proceden de 
estructuras mesolíticas del VI milenio desmanteladas; sin embargo uno se 
ha datado directamente en la primera mitad del V milenio cal BC (TO-11219: 
5980 ± 65 BP). 
A esta misma época se puede adscribir un peroné humano procedente de 
Lumentxa (Lequeitio, Vizcaya) datado directamente en el segundo cuarto 
del V milenio cal BC (OxA-18236: 6122 ± 38 BP), aunque su adscripción es-
tratigráfica es problemática. Las intervenciones arqueológicas en la cavidad 
fueron dirigidas por Telesforo de Aranzadi y Jose Miguel de Barandiarán en-
tre 1926 y 1929 (Aranzadi y Barandiarán 1935), quienes documentaron un 
nivel neolítico por encima de la secuencia pleistocena. La datación radiocar-
bónica permitiría situar este resto humano en el Neolítico inicial; sin embargo 
la ausencia de un contexto arqueológico claro impide precisar con seguridad 
su atribución cultural. La información proporcionada por el análisis isotópico 
(δ13C, δ15N) evidencia una elevada contribución de proteínas de origen ma-
rino que, tradicionalmente, se han relacionado con una alimentación carac-
terística de grupos de cazadores-recolectores. Sin embargo, la información 
isotópica disponible en la península ibérica entre el ca. 8000 y el 3000 cal 
BC refleja la gran heterogeneidad de la base de subsistencia de las pobla-
ciones mesolíticas, que presentan una mayor contribución de proteínas de 
origen marino frente a las posteriores comunidades neolíticas, aunque ésta 
no está completamente ausente (Cubas et al. en prensa). 
También está datado en este momento un hueso humano de El Portillo del 
Arenal (Piélagos, Cantabria) (AA-20043: 5743±111 BP). Procede de una 
prospección superficial en una cueva en la que se han recuperado restos 
de, al menos, dieciséis individuos junto con indicios arqueológicos de di-
versas cronologías desde la Prehistoria reciente a la Edad Media (Muñoz y 
Morlote 2000). La datación por termoluminiscencia de una cerámica (MAD-
667: 5193 ± 405 BP) sugiere que parte de los materiales se podrían asociar 
al posible enterramiento. Las dataciones absolutas permiten reconocer una 
cierta actividad sepulcral de la cavidad durante la primera mitad del V mile- 
nio cal BC.
Como acabamos de exponer, el registro funerario adscrito a la primera  
mitad del V milenio cal BC en la región está compuesto por restos humanos 
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aislados cuyo contexto arqueológico no permite realizar inferencias sobre el 
comportamiento funerario asociado, ya que, o bien los conjuntos son muy 
escasos, o bien se trata de hallazgos superficiales. Hasta el momento, no 
se ha identificado ninguna estructura sepulcral como las que se conocen 
en el valle del Ebro y la Meseta (Rojo et al. 2016): fosas con enterramientos 
primarios en cuevas (Chaves) o al aire libre (El Prado, Paternanbidea, Los 
Cascajos) (García Gazólaz 2007, García Gazólaz y Sesma 2007, Rojo et al. 
2016, Alonso Fernández 2017). 

MONUMENTOS FUNERARIOS EN EL PAISAJE: EL MEGALITISMO 
Los monumentos megalíticos constituyen la parte fundamental del registro 
funerario del Neolítico del NO peninsular (Teira 1994, de Blas 1997b, Fábre-
gas y Vilaseco 2004, 2006, 2016, Arias et al. 2005, 2006). La región es 
particularmente rica en este tipo de sepulcros. Aunque no existe un catálogo 
fiable, y contamos con numerosos testimonios de destrucciones, en oca- 
siones masivas (Martinón-Torres 2001, 2002, Suárez 2001), en época 
histórica, se puede estimar mínimo de 4000 monumentos para Galicia y 
unos 1400 para la región cantábrica. Por su abundancia, y por su tendencia 
a localizarse en sitios muy destacados del territorio (lugares elevados, re- 
ferencias topográficas, vías de comunicación…) (Criado y Vaquero 1993,  
Teira 1994), constituyen hitos fundamentales, que han articulado el paisaje 
de la región desde el Neolítico. 
Como sucede en otras zonas de la fachada atlántica europea, no es fácil 
establecer la cronología de su inicio, pues la datación de los monumentos 
megalíticos es un problema muy arduo, debido a la complejidad del uso 
de estas construcciones y a la deficiente conservación de la mayor parte 
de ellas. No obstante, tanto en Galicia como en el Cantábrico (y en zonas 
vecinas como el norte de Portugal o el alto Ebro) la evidencia disponible per-
mite constatar la existencia de megalitos en torno al 4300 cal BC (Scarre et 
al. 2003), e incluso existen indicios, aunque problemáticos, que permitirían 
adelantar la cronología a algún momento del segundo tercio del VI milenio. 
Se observa, no obstante, un importante incremento en el número de data-
ciones situadas en el tránsito del V al IV milenios. Todo apunta a que, en 
torno a 4000 a.C., se produjo una verdadera explosión en la construcción 
de monumentos megalíticos, que en poco tiempo debieron de cubrir toda la 
región, desde la costa hasta las más altas montañas (hay monumentos en el 
sector central del Cantábrico a más de 1800 msnm), proporcionando la pri-
mera evidencia clara de colonización humana en el conjunto la región. Esta 
fiebre constructiva parece haberse prolongado a lo largo de la primera mitad 
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del IV milenio. A partir de ahí, la situación es más confusa. Ciertamente, en 
los últimos siglos del IV milenio y durante el III, e incluso ocasionalmente en 
la primera mitad del II, existen indicios de la construcción de monumentos 
megalíticos, pero las referencias cronológicas disponibles en muchos casos 
apuntan en mayor medida a la utilización y, en ocasiones, la transformación 
de monumentos erigidos anteriormente que a la construcción ex novo. El 
caso mejor estudiado es el del famoso monumento de Dombate, en Cabana 
(La Coruña), donde se ha documentado una larga secuencia, que se inicia 
verosímilmente en el V milenio cal BC, con la construcción de una pequeña 
cámara poligonal, que es derruida y sustituida por un gran sepulcro de corre-
dor en torno a 3700 cal BC, el cual se mantuvo en uso hasta su clausura 
ritual en torno a 2800/2700 cal BC (Bello 1992/93, Alonso Mathias y Bello 
1997); en total, en torno a milenio y medio de actividad funeraria y ritual.  
Las investigaciones de los últimos años han puesto de relieve que la reali-
dad arqueológica del megalitismo del NO peninsular es mucho más comple-
ja que lo que suponía la visión monolítica que predominaba hasta no hace 
mucho tiempo. En realidad, bajo el término “megalitismo” cubrimos una 
enorme variedad de soluciones constructivas y de actividades funerarias y 
rituales, dotadas de relativa unidad, además de por la aparente uniformi-
dad exterior proporcionada por las masas tumulares en forma de casquete 
esférico, por la noción de la monumentalidad aplicada al comportamiento  
funerario. Sin embargo, si profundizamos en la realidad arqueológica con-
creta, constatamos una gran variabilidad. Esto es particularmente notorio 
en la propia fase de constitución del fenómeno megalítico regional, en la 
que, junto a construcciones que podríamos calificar de convencionales, 
como las pequeñas cámaras ortostáticas poligonales sin corredor que pare-
cen caracterizar esta etapa en Galicia, y que también encontramos en el 
Cantábrico, también se documentan otras soluciones, como espacios defini-
dos por losas de pequeño tamaño, empedrados, estructuras de madera, 
simples agujeros excavados en el suelo natural, postes o estelas pétreas 
hincadas. Podemos citar ejemplos como Cotogrande 1 (Abad 1992-93) o  
Illade 0 (Vaquero 1995) en Galicia, los monumentos V y XII de Monte Areo 
(de Blas 1999) y el túmulo 24 de Sierra Plana de la Borbolla (Arias y Pérez 
1990) en Asturias, Hayas I en Cantabria (Serna 1997) o Trikuaizti I en el País 
Vasco (Mujika y Armendariz 1991).
Este fenómeno no es exclusivo de la parte atlántica del NO peninsular, pues, 
si dirigimos la mirada al Alto Ebro, nos encontramos un panorama similar, 
con algunas estructuras  datadas en el V milenio, como Valdemuriel o Fuen-
tepecina II (Delibes et al. 1993), bien distintas de los grandes sepulcros de 
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Fig.2 - Sierra Plana de la Borbolla. Túmulo SV 24. Estructura megalítica no dolménica 
datada en el V milenio cal BC

corredor que serán característicos de la zona más tarde. Esto apunta a que 
la extensión del megalitismo por la fachada atlántica se explica de forma 
más satisfactoria por la difusión entre comunidades neolíticas diversas de 
una serie de ideas y nociones simbólicas rituales (la monumentalidad en 
las construcciones funerarias, la inhumación colectiva) que por otro tipo de 
explicaciones que se han propuesto, como la expansión démica de determi-
nados grupos (González Morales 1992) o el proselitismo religioso. 
En relación con lo anterior, cabe preguntarse si, en algunos casos, las comu-
nidades que levantaron estos monumentos podrían considerarse herederos 
de algunos aspectos de la tradición funeraria de los cazadores-recolectores 
regionales. A ello parece apuntar la compleja documentación de la Sierra 
Plana de la Borbolla (Llanes, Asturias), donde, además de algunas construc-
ciones “atípicas” como la del monumento SV24, donde se levantó una gran 
estela hincada frente a un arco de pequeñas lajas, con un hoyo entre ellas 
(fig. 2) (Arias y Pérez 1990), o las enigmáticas estructuras descritas por J. F. 
Menéndez en los años 1920 (Menéndez 1927), cabe destacar la aparición 
en los megalitos de picos asturienses, la misma ofrenda funeraria obser-
vada en la vecina sepultura mesolítica de el Molino de Gasparín (Carbal-
lo 1926). La inusual circunstancia de que los picos de ambos yacimientos 
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carezcan del característico desgaste en la punta (Arias 1991) refuerza la 
hipótesis de que se trate de una ofrenda deliberada, que establecería un 
puente simbólico a través del proceso de neolitización. También cabe pre-
guntarse si la antiquísima datación de Monte Areo VI, situada en torno a 
4700 cal BC (de Blas 1999), se debe considerar necesariamente un outlier 
o, por el contrario, nos proporciona un indicio de ensayos muy tempranos 
de monumentalización en pleno proceso de transición al Neolítico, bien do- 
cumentado en la comarca del cabo Peñas a través de los estudios paleo-
ambientales (López Merino et al. 2010). A este respecto, conviene reseñar 
que en el NO peninsular también se ha encontrado algún indicio de que las 
construcciones megalíticas se erigieron sobre ocupaciones anteriores, tal 
como sugieren los datos de Illade 0 y tal vez la presencia, repetida en varios 
dólmenes gallegos, de polen de cereal en los paleosuelos datados en el 
VI milenio que éstos cubren (Barbanza, As Rozas, Parxubeira, As Pereiras) 
(véanse comentarios al respecto en Arias 2007).
Es interesante reseñar que la variabilidad arquitectónica no es exclusiva de 
las fases tempranas. En la época de apogeo del fenómeno megalítico, en 
la primera mitad del IV milenio cal BC, se constata también una marcada 
regionalización. Ciertamente, en toda la región parece asistirse a una ten-
dencia a una mayor monumentalización, a la construcción de estructuras 
más grandes, en ocasiones realmente enormes, como la propia segunda 
fase de Dombate, los túmulos gallegos de A Mota Grande (Chao 2000) y A 
Madorra da Granxa (Chao y Álvarez Merayo 2000) o el cántabro del Cotero 
de la Mina (Armendariz y Teira 2000). No obstante, es notable la existencia 
de soluciones distintas en unas zonas y otras. Así como en Galicia la opción 
preferida parece haber sido la erección de grandes sepulcros de corredor, 
en el Cantábrico este tipo arquitectónico está totalmente ausente, sustitui-
do, en cualquier caso, por grandes cámaras poligonales que en ocasiones 
tienen una especie de pórtico marcado - caso del dolmen de la capilla de 
Santa Cruz (fig. 3) (Vega del Sella 1919, de Blas 1979) o de Monte Areo XV 
(de Blas 1999) y quizá del Cotero de la Mina -, aunque lo más frecuente 
son cámaras de planta rectangular o trapezoidal de pequeño tamaño (Tei-
ra 1994, Arias et al. 2005, 2006). Al sur de la cordillera Cantábrica, en la 
vecina región del Alto Ebro y en la submeseta septentrional, volvemos a en-
contrarnos, desde al menos la constitución en torno a 4000 cal BC de la lla-
mada “facies funeraria Miradero-San Martín” (Delibes et al. 1987), grandes 
construcciones que, ciertamente son definibles como sepulcros de corredor, 
pero que, en realidad, son bastante distintas de las gallegas, con cámaras 
de tendencia circular con una cubrición indeterminada (posiblemente de 
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Fig.3 - Planta y repre-
sentaciones gráficas 
del dolmen de la capilla 
de Santa Cruz (Cangas 
de Onís, Asturias) (A 
partir de Blas 1979)

madera). Parece, por tanto, que las comunidades neolíticas del NO penin-
sular continúan interpretando de maneras muy diversas la noción de monu-
mentalidad y las tendencias evolutivas generales, extendidas por la fachada 
atlántica europea, del comportamiento funerario.
Escasa es la información que tenemos sobre la disposición de los cadá-
veres, pues el predominio en el área de estudio de suelos ácidos hace que 
raramente se conserven los restos óseos. No obstante, en los pocos casos 
(sobre todo en la parte oriental del territorio) en que se han conservado, 
parece que se confirma la asociación de los monumentos megalíticos a la  
inhumación colectiva, tal como se constata en Larrarte (12 individuos, a 
pesar del reducido tamaño de la cámara), en Jentillari (27 individuos) o  
en Igaratza Sur (30 individuos), así como la presencia de personas de am-
bos sexos y de todas las edades. Por otra parte, en el mencionado dolmen 
de Larrarte se ha constatado una práctica que debió ser frecuente y ha sido 
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certificada también en cuevas sepulcrales de la región, consistente en el 
reacondicionamiento del sepulcro para dejar espacio a nuevas inhuma-
ciones (Mujika y Armendariz 1991).
Un aspecto particularmente notable del megalitismo de la región es el gran 
desarrollo de la expresión gráfica. De hecho, el NO de la península ibéri-
ca es uno de los grandes núcleos del arte megalítico europeo (Shee-Two-
hig 1981). En los últimos años se ha constatado que este fenómeno está 
mucho más extendido en la península ibérica de lo que se presumía (Bueno 
y Balbín 2006, 2009, 2012, Bueno et al. 2013). Esto no obsta para corrobo-
rar que el NO peninsular, y muy en particular Galicia, es una de las áreas de  
mayor densidad de manifestaciones gráficas megalíticas, con la particulari-
dad, además, del uso sistemático de la técnica pictórica, muy rara, aunque 
no totalmente ausente, en otras zonas de Europa (Bueno et al. 2016). El 
núcleo galaico se extiende hacia el Cantábrico (de Blas 1997a), donde las 
manifestaciones en esta región son mucho más escasas, si bien incluyen 
un importante núcleo en el valle del Sella, con dos monumentos muy rele-
vantes: los dólmenes de Santa Cruz (fig. 3) y Abamia (de Blas 1979, 1997a). 
Aunque existe alguna problemática datación más antigua (Anta do Serramo, 
Coto dos Mouros, Monte dos Marxos), la cronología de las manifestaciones 
parietales parece situarse en un segmento temporal relativamente restrin-
gido, ca. 3900-3600 cal BC (Carrera y Fábregas 2006). Parecen coetáneas, 
por tanto, de la fase de apogeo caracterizada por la construcción de grandes 
sepulcros de corredor y, de hecho, se asocian por lo general a este tipo de 
sepulturas (Bello y Carrera 1997). Es evidente que las pinturas y grabados 
parietales de los dólmenes tienen una relación directa con el universo fune- 
rario. Más complejo es acercarse a su papel en el simbolismo y el ritual. De 
hecho, la iconografía no es fácil de interpretar. Los motivos representados, 
describibles como formas geométricas, son de difícil lectura, y se han pro-
puesto diversas alternativas de problemática contrastación (casas mortuo-
rias, ofidios…) No obstante, en los últimos años, parece abrirse camino una 
hipótesis que a nuestro juicio abre perspectivas muy interesantes, la inter-
pretación de algunos ortostatos como representaciones antropomorfas, en 
las que los motivos geométricos pintados y grabados tratarían de sugerir la 
vestimenta, de forma análoga a la de objetos mobiliares como las placas 
decoradas. Un caso claro sería el de Santa Cruz  (fig. 3), en el que a la forma 
vagamente antropomorfa de la gran laja de cabecera se le unirían motivos 
en zigzag y triángulos que encontramos en representaciones interpretables 
como personas vestidas (Bueno 2010).  
La importancia simbólica de la figura humana se confirma por la existen-
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Fig.4 - Representaciones 
antropomorfas esquemáti-
cas del megalitismo galle-
go (según Fábregas y Vila-
seca 2004, parcialmente 
basadas en Rodríguez 
Casal 1988).

cia en numerosos monumentos megalíticos, particularmente gallegos, pero 
también algunos cantábricos, de representaciones de bulto redondo va- 
gamente antropomorfas, como cantos con escotaduras (Fábregas 1993, 
Fábregas y Vilaseco 2006) o estelas (fig. 4). Se ha constatado su presencia 
en los corredores, tal como sucede en Dombate, donde estaban colocadas 
en hilera en el umbral de la sepultura (Bello 1994). Otro caso notable es 
el del dolmen coruñés de A Mina de Parxubeira, en el que se encontraron,  
alineados en una zona exterior denominada “área santuario”, cuatro es-
telas antropomorfas y dos betilos (Rodríguez Casal 1988). En el caso del 
Cantábrico, cabe mencionar la estela recuperada en la cámara de Larrarte  
(Guipúzcoa) (Mujika y Armendariz 1991) o, en un contexto más tardío, ya 
Calcolítico, la estela hincada ante el dolmen de Col.lá Cimera, en Asturias 
(de Blas 1992). Posiblemente quepa incluir también aquí algunos objetos 
muebles vinculados al megalitismo asturiano, como los cantos con líneas 
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pintadas o grabadas de El Baradal y Las Paniciegas, comparables a los 
ejemplares gallegos mencionados más arriba.
Finalmente, quedan por considerar los ajuares que acompañaban habitual-
mente a los individuos inhumados. Aparecen compuestos por elementos 
de índole muy diversa, como corresponde a las presumiblemente variadas 
tradiciones culturales en un área tan extensa, y al largo intervalo cronológi-
co en que se desarrolla el fenómeno megalítico. A pesar de ello, se obser-
van algunas pautas comunes. Una parte importante se compone de ciertos 
utensilios líticos, estandarizados y en ocasiones elaborados con el único fin 
de su depósito en las sepulturas. Se trata de microlitos geométricos que, a 
partir de fines del IV milenio, son sustituidos por puntas de retoque plano, 
y hojas que se elaboran en sílex de excelente calidad. Junto a ello, son tam-
bién frecuentes las hachas de piedra pulimentada. La presencia de objetos 
de evidente valor simbólico, como las armas y las hachas, muy vinculados 
con los nuevos modos de vida neolíticos parece evidente (Bradley 1990). 
Por su parte, las cerámicas de los megalitos neolíticos son por general muy 
simples, formas globulares sin decoración o con decoración muy sumaria, 
lo que contrasta visiblemente con la aparición en los ajuares del III milenio 
de producciones ricamente decoradas, sobre todo en Galicia, donde apare-
cen vasijas con esquemas inciso-metopados y cerámicas campaniformes 
(Fábregas y Vilaseco 2004), relativamente frecuentes estas en esta región 
y en el País Vasco. 
Mención aparte merece la aparición de materiales exóticos, como las  
hachas pulimentadas realizadas en materiales exóticos, entre los que desta-
can unos pocos casos de jadeíta alpina (Fábregas et al. 2017), la magnífica 
hacha de silimanita del dolmen de la capilla de Santa Cruz (elaborada en 
una roca, aunque probablemente ibérica, de origen lejano), el azabache de 
Dombate (Bello 1995), o la mayoría del  sílex de buena calidad que aparece 
en los dólmenes gallegos y buena parte de los asturianos.

OTRAS PRÁCTICAS FUNERARIAS
La introducción y apogeo del megalitismo en la región no supone el fin de 
los enterramientos en cueva, que se mantienen a lo largo del IV milenio cal 
BC. A esta cronología se adscriben evidencias funerarias de distinta entidad. 
En la mayor parte de los casos, la ausencia de publicaciones completas o el 
carácter del depósito funerario provoca una imagen claramente fragmenta- 
ria. En cualquier caso, la documentación de estos restos aislados en cueva 
denota una perduración de esta práctica funeraria. 
Posiblemente, el caso más conocido en la bibliografía sea el enterramiento 
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Fig.5 - Esquema de la sepultura neolítica 
en cueva de Marizulo (Guipúzcoa) (según 
Laborde et al 1967).

de Marizulo (Urnieta, Guipúzcoa) datado en torno a 4000 cal BC. Se trata 
de un individuo adulto masculino, en posición flexionada y cuyo espacio fu-
nerario estaba configurado por tres grandes rocas de caliza, abierto hacia el 
este y aparentemente asociado a los restos de un perro y una oveja (fig. 5) 
(Laborde et al. 1967). La inhumación apareció en la base del nivel I en cuya 
parte superior se documentaron numerosos restos adscritos al Calcolítico y 
la Edad del Bronce (Alday y Mujika 1999).
A esta misma cronología corresponden los restos humanos recientemente 
documentados en la cueva de Linatzeta (Deba, Guipúzcoa) aún no publica-
dos en detalle (Tapia, et al. 2008) y una mandíbula humana hallada en la 
cueva de Ekain (Deba, Guipúzcoa) (Altuna 2009). En este último caso se 
trata de un fragmento de mandíbula infantil asociada a algunos fragmentos 
cerámicos con decoración impresa a base de ungulaciones y digitaciones. 
La datación directa del fragmento mandibular permite adscribirlo al IV milen-
io cal BC (Ua-36855: 4960±60BP). 
Un hueso humano procedente del Portillo del Arenal (Piéla-
gos, Cantabria)  (Muñoz y Morlote 2000) está datado directa-
mente a finales del IV o inicios del III milenio cal BC (AA-20044:  
4443±104BP). El número de huesos humanos adscritos a estas 
cronologías ha aumentado exponencialmente gracias a la excavación de 
nuevos yacimientos arqueológicos, como El Carabión (Voto, Cantabria) 
o El Toral III (Llanes, Asturias), o a la revisión y datación de otros tradicio- 
nalmente conocidos, como, por ejemplo, Los Avellanos (La Busta, Canta-
bria) (Vega y González Morales 2016) o Las Cáscaras (Ruiloba, Cantabria).   
En el primero de los yacimientos, se documentaron seis fragmentos de 
cráneo de un individuo juvenil en el nivel I, cuya datación (Poz-30592: 
5440±40BP) permite adscribirlo a esta cronología. La UE 3 del yacimiento 
de El Toral III también ha registrado un fragmento humano datado a finales 
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del Neolítico (Noval 2013). 
Como se puede observar la evidencia funeraria neolítica en cuevas de la 
región cantábrica es muy pobre, y aun lo es más en Galicia donde la única 
datación de un enterramiento de esta cronología procede de Pala do Rebolal 
(Vidal et al. 2017). Sin embargo, la presencia de estas evidencias funerar-
ias aisladas nos permiten sostener una cierta continuidad en las prácticas  
rituales de las poblaciones asentadas en la región cantábrica, que no se ven 
interrumpidas con la introducción y apogeo del megalitismo. 
La documentación de restos humanos en cuevas y monumentos megalíti-
cos refleja una dualidad en las tradiciones funerarias difícil de valorar  
adecuadamente ante la falta de información detallada sobre el ritual fune- 
rario (Ontañón y Armendariz 2005/2006).

REFLEXIÓN FINAL
Como acabamos de ver, el noroeste de la península ibérica es una de las 
áreas más relevantes para el estudio del comportamiento funerario de las 
comunidades neolíticas de la península ibérica. La región posee una ele- 
vadísima densidad de sitios (probablemente cerca de 5000, en su mayor 
parte monumentos megalíticos) y un registro funerario bastante completo. 
Se constata la brusca extinción del ritual funerario característico del Me-
solítico final y su sustitución a mediados del V milenio cal BC, tras una etapa 
mal documentada en la fase de neolitización, por la inhumación colectiva en 
monumentos megalíticos. Estos muestran una gran variabilidad regional, y 
en algunos casos ciertas evidencias de continuidad con la tradición mesolíti-
ca, sugiriendo que la adopción del megalitismo se debe considerar como 
una serie variada y heterogénea de interpretaciones del nuevo universo fu-
nerario por parte de comunidades neolíticas diversas. 
En la primera mitad del IV milenio cal BC, la región se cubre de millares de 
monumentos, configurando un auténtico paisaje simbólico. El registro funer-
ario de este período presenta una enorme complejidad. Destaquemos entre 
sus rasgos más sobresalientes el desarrollo de construcciones megalíticas 
más convencionales, como cámaras ortostáticas  simples o sepulcros de 
corredor, la destacada presencia de expresión gráfica en el interior de las 
cámaras, o los indicios de relaciones a larga distancia, de los que son un 
ejemplo particularmente notorio la presencia en los ajuares de hachas pu-
limentadas en rocas exóticas. No obstante, los dólmenes no eran la única 
opción para disponer de los cuerpos de los difuntos, pues hay evidencia de 
otras prácticas, como la utilización de cuevas sepulcrales. 
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AS COMUNIDADES NEOCALCOLÍTICAS 
DE TRÁS-OS-MONTES: PENSAR A SUA TRADIÇÃO 
CERÂMICA NUMA PERSPECTIVA DE PERENIDADE

The Neolithic and Calcolithic communities of 
Trás-os-Montes: thinking their pottery tradition  
in a perspective of perennity

RESUMO
As comunidades neocalcolíticas de Trás-os-Montes Oriental deixaram-nos evi-
dências de uma longa continuidade da sua cultura material, na qual a repro-
dução repetida de motivos decorativos nos recipientes cerâmicos ao longo do 
IV e III milénios a.C. nos leva a equacionar os mecanismos mentais que condi- 
cionam a sua produção artesanal. Mais que uma simples manifestação artística 
ou preocupação estética, estas decorações fazem parte de um estilo próprio, cons- 
truído através de uma repetição de gestos condicionada, que, entre outras pos-
sibilidades, poderá traduzir um posicionamento destas comunidades perante o 
passar do tempo, distinguindo-se o longo do curto, cada um com investimentos 
diferentes e pautado por continuidades ou mudanças.
Procuramos, assim, perceber se esta sua cultura material é, portanto, um mar-
cador de dinâmicas de perenidade e continuidade, tal como está inerente ao 
próprio conceito de megalitismo como construções que são feitas para durar por 
muito tempo na paisagem.
PALAVRAS-CHAVE: Neocalcolítico; Cultura Material; Decoração Cerâmica; Trás- 
-os-Montes

ABSTRACT
The Neolithic and Calcolithic communities of Eastern Trás-os-Montes region 
have left us evidence of a long continuity of their material culture, in which, the 
repeated reproduction of decorative motifs in the ceramic vessels throughout the 
IV and III millennia BC leads us to equate the mental mechanisms that condition 
said production. More than a mere artistic manifestation or aesthetic concern, 
these decorations are part of a style of their own, built through the repetition of 
conditioned gestures, which, among other possibilities, can infer a positioning of 
these communities towards the passage of time, distinguishing between long and 
short conceptions of time, each with different investments and based on conti- 
nuities or changes.

Elsa Luís e Telma Susana O. Ribeiro 
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We aim thus, to question if this material culture is, therefore, a marker of peren- 
nial dynamics and continuity, akin to the very concept of megalithism as  
constructions that are made to last perpetually in the landscape. 
KEY WORDS: Neolithic; Chalcolithic; Material Culture; Pottery Decoration; 
Trás-os-Montes 

1. INTRODUÇÃO
Tomando como pretexto a aparente homogeneidade e padronização dos reci- 
pientes cerâmicos das comunidades neolíticas/calcolíticas de Trás-os-Montes 
Oriental, equacionamos um problema aparentemente simples na sua cons- 
trução mas que enuncia uma enorme complexidade que dificilmente conse-
guiremos explorar na sua plenitude,  as concepções que estarão subjacentes a 
esta padronização da cultura material. Assumimos que determinado comporta-
mento material das sociedades camponesas neocalcolíticas é recorrente na cro-
nologia e que essa própria recorrência é significante quanto às estruturas sociais 
e mentais que lhes subjazem. Cumpre-nos, assim, discutir, problematizar, ainda 
que de forma superficial, as possíveis razões subjacentes a esse comportamen-
to repetido. 

2. A PRODUÇÃO CERÂMICA DAS SOCIEDADES NEOCALCOLÍTICAS DE 
TRÁS-OS-MONTES ORIENTAL
Trás-os-Montes Oriental é considerada uma região geográfica com limites claros, 
situada entre a cadeia montanhosa das serras da Brunheira, Padrela, Falperra a 
Oeste (Lemos, 1993, p. 98), a fronteira com Espanha a Norte e Este e o rio Douro 
a Sul, correspondendo, genericamente, ao distrito de Bragança e à parte Leste 
do distrito de Vila Real. No que respeita às suas sociedades camponesas do IV e 
III milénios a.C., o estado actual dos conhecimentos ainda se encontra longe do 
desejável e do que já está disponível para outras áreas regionais, faltando, nes-
ta região, uma concentração da investigação na recolha de dados, sobretudo 
através da escavação arqueológica de sítios já identificados e o desenvolvimen-
to de projectos de investigação. Seria igualmente fundamental conduzir novas 
escavações que permitissem obter uma estratigrafia mais fina e, consequen-
temente, uma melhor caracterização da evolução diacrónica dos materiais e 
estruturas, idealmente pautadas com uma bateria de datações radiométricas. 
São vários os sítios identificados com ocupações desta cronologia, relativa-
mente fáceis de identificar em contexto de prospecção pela homogeneidade 
da sua produção cerâmica, ainda que, quanto a estruturas, sejam muito pouco 
visíveis na paisagem.
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Figura 1 – Mapa de localização dos sítios arqueológicos:  1. Xaires; 2. Alto da Mador-
ra; 3.Cunho; 4. Barrocal Alto; 5. Quinta do Rio 16; 6. Monte da Poia [base cartográfica 
de Rui Boaventura, adaptado]

Figura 2 – Tabela de 
formas neocalcolíticas 
(segundo Luís, 2016)



158 | 

Os conjuntos cerâmicos aqui considerados provêm, na totalidade, de sítios in-
terpretados como sendo de habitação, concentrando-se nos actuais concelhos 
de Mogadouro, Torre de Moncorvo e Macedo de Cavaleiros, coincidindo com 
os territórios que foram alvo de mais intervenções e projectos de investigação. 
Muitos dos sítios sofreram intervenção sob a forma de sondagem ou várias 
sondagens, dificultando o cruzamento de informação dentro do mesmo sítio 
ou a compreensão da estrutura interna dos povoados. Consideramos aqui os 
conjuntos cerâmicos provenientes de Xaires, em Talhas, Macedo de Cavaleiros 
(Carvalho, Ventura e Pinheiro 2009; 2010; 2011; Luís, 2016); Alto da Madorra, 
em Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros (Carvalho et alli, 1997; Luís, 2016); Cu- 
nho (Sanches e Marcos, 1985; Sanches, 1992; Luís, 2016) e Barrocal Alto (San- 
ches, 1992; Luís, 2016), ambos em Peredo da Bemposta, Mogadouro; Quinta 
do Rio 16 (Gaspar et al., 2014; Luís, 2016) e Monte da Poia  (Martins, 2009; 
Luís, 2016), ambos em Cardanha, Torre de Moncorvo. 
Na generalidade, trata-se de sítios com posição de destaque na paisagem, com 
domínio visual e controlo territorial das áreas envolventes, nomeadamente sítios 

Figura 3 – Tabela de organizações 
decorativas (segundo Luís, 2016)
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em topos de cabeço e aproveitando, em muitos casos, os afloramentos rocho-
sos para apoio de estruturas ou protecção do povoado relativamente a ventos. 
Em nenhum dos sítios intervencionados e aqui considerados, se identificaram 
vestígios de estruturas de carácter defensivo. As estruturas habitacionais iden-
tificadas são sempre arquitecturalmente simples, recorrendo a uma maioria 
de materiais perecíveis e o recurso à pedra faz-se apenas para estruturas de 
pequena dimensão como lareiras, buracos de poste, alinhamentos e empedra-
dos, por vezes recorrendo ao complemento de fragmentos cerâmicos e argila 
para os preenchimentos. Em vários sítios detectou-se a presença, em quanti-
dades diferentes, de barro de revestimento indicando que as paredes das estru-
turas habitacionais seriam revestidas a argila. Não parece existir um grande in-
vestimento construtivo para estabilidade e durabilidade, sendo necessária uma 
renovação periódica das estruturas. 
A análise particular e comparativa dos conjuntos cerâmicos destes sítios arqueo- 
lógicos permitiu verificar que existe uma tendência para a homogeneidade da 
produção, dos aspectos formais e das estratégias decorativas dos recipientes 
cerâmicos, com variações de menor significado estatístico (Luís, 2016). Enten-
demos assim que estamos perante uma produção cerâmica organizada, com 
a reprodução de traços e elementos estruturantes que se repetem nos vários 
contextos considerados. Apesar das dificuldades de reconstituição das formas 
e das organizações decorativas, devido ao quase sempre elevado grau de frag-
mentação dos recipientes, verifica-se que se trata, na esmagadora maioria dos 
casos, de recipientes de bases convexas, raramente englobando elementos 
de preensão, com bordos quase sempre direitos ou exvertidos, cujas formas 
predominantes são, por ordem de importância, as taças, os globulares e os 
esféricos. 
As decorações encontram-se bem representadas nos conjuntos (aproximada-
mente 20% das formas reconstituíveis), situando-se na esmagadora maioria 
dos casos no lado exterior do recipiente e, quando é possível aferir, na sua parte 
superior, onde seria mais visível. Dentro das técnicas decorativas, sobressai a 
impressão simples, seguida da incisão simples, depois a combinação da im-
pressão com incisão, o boquique e a incisão penteada. Nos motivos decorativos, 
em quase todos os contextos domina a organização decorativa III, as sequên-
cias horizontais de impressões, com excepção do sector B do Alto da Madorra 
e o Monte da Poia, em que predomina a organização V. A segunda organização 
melhor representada é a II, os triângulos preenchidos, na generalidade dos sí-
tios. Nos contextos onde os motivos a incisão penteada (organização V) estão 
identificados, esta tende a ser a segunda opção atrás da organização III, em 
detrimento da II. Por outro lado, as organizações menos representadas são as 
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restantes, dentro das quais a I (organização metopada); a VII (linhas incisas ho 
rizontais paralelas); a X (banda em ziguezague); a XII (linhas incisas largas em 
ziguezague) e a XL (banda de impressões circulares associada a espiga incisa).
A ocupação destes sítios terá ocorrido, de uma forma geral, entre os finais do 
IV e meados/finais do III milénio a.C., podendo, em alguns contextos particu-
lares, ter-se estendido aos finais do III milénio a.C. ou inícios do II milénio a.C., 
subsistindo a dificuldade de uma cronologia mais fina e de situar as diversas 
ocupações numa diacronia. As datações disponíveis são muito escassas e mes-
mo a comparação dos conjuntos com outros provenientes de sítios arqueológi-
cos de outras áreas regionais com maior quantidade de dados, não permitiram 
avançar substancialmente num esboço de comportamento diacrónico da pro-
dução cerâmica. Algumas inferências importantes foram feitas para os contex-
tos com predomínio da organização decorativa V, associada à técnica da incisão 
penteada, verificando-se que será a partir de meados do III milénio a.C. que se 
tornará progressivamente na organização decorativa predominante (Luís, 2016, 
p. 202-203), ou seja, estamos perante uma modificação na decoração dos  
recipientes introduzida já numa época mais avançada de uma tradição oleira 
genericamente designada de neocalcolítica. 
Ora, esta dificuldade de definição diacrónica decorre, essencialmente, de um 

Figura 4 – Gráfico de representatividade das formas por contexto (segundo Luís, 
2016)
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problema de amostra arqueológica, mas deverá também relacionar-se com 
uma grande perduração no tempo dos mesmos modelos de produção cerâmica 
com a repetição constante das mesmas formas e das mesmas organizações 
decorativas, ainda que com pequenas variações estatísticas. 

3. INFERÊNCIAS SOCIAIS A PARTIR DE UMA MODA OLEIRA
A produção cerâmica das sociedades transmontanas do IV-III milénios a.C., 
apesar do muito que nos falta ainda conhecer e compreender, aparenta demons- 
trar uma manutenção no tempo e no espaço de formas concretas de saber faz-
er e uma reprodução constante de elementos considerados estruturantes (pelo 
menos por nós). Não parece, neste sentido, existir uma liberdade criativa, ainda 
que este seja um conceito provavelmente demasiado contemporâneo para a 
produção artesanal, concretamente neste âmbito para a produção oleira. E a 
questão que se impõe vem exactamente nesta sequência: quais são as razões 
que subjazem a esta reprodução artesanal (e cultural?) controlada que aparen-
temente não deixa espaço e liberdade para a criação particular ou individual. 
A produção artesanal nestas sociedades pré-históricas, como vimos nos casos 
acima referidos, e como é já substancialmente conhecido (Lemonnier, 2002; 
Shanks e Tilley, 1987; Lima, 2011; Sanches, 1997; Plog, 1980; Dietler e Her-
bich, 1998), está embutida de formas de fazer específicas, de escolhas que as 
comunidades tomaram nos modos de produção, que consideram eficazes, e 
que assumem como suas e como expressão de si mesmas e das suas estrutu-
ras mentais e culturais, ou seja, têm um estilo próprio que é ensinado e repetido 
ao longo de um tempo variável. A estandardização da cultura material ou o seu 
estilo “provides a coherence consistency to the fabric of everyday existence that 
promotes social living” (Sackett, 1977, p. 372), e é também parte activa de uma 
identidade de grupo, e porque presente e observável, garante o sentimento de 
pertença (ou, por oposição, de diferença) a um grupo e a um conjunto de nor-
mas e prerrogativas sociais que enquadram a vida do indivíduo e, igualmente, a 
sobrevivência identitária do grupo. Portanto, a cultura material “is in no sense to 
be regarded as a product of unmediated individual intentionality but as a produc-
tion of the intersubjective social construction of reality. Individuals are structured 
in terms of the social and, concomitantly, material culture is socially rather than 
individually structured” (Shanks e Tilley, 1987, p. 97-98).
Neste mesmo sentido, a cultura material assume estrutura de comunicação 
dentro das comunidades, como vários autores têm apontado (Jones, 2007; 
Shanks e Tilley, 1987; Karacan, 2016; Rowlands, 1993; Ames, 1980), sendo 
assim os recipientes cerâmicos similarmente recipientes de mensagens e de 
códigos com significado social. Dificilmente conseguiremos ‘traduzir’ essas  
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mensagens na sua plenitude contextual, no  que realmente cada organização 
decorativa ou cada fusão entre forma/decoração e até função/contexto de uti-
lização representa, mas podemos discutir concepções mais abstractas subja-
centes a estes códigos sociais. Um sentido mais imediato é o de que a cultura 
material constitui parte de um sistema geral de depósito de memória colectiva, 
pelo menos a dois níveis. Um deles é a transmissão do saber fazer antigo e 
instituído, que funciona tecnicamente, a mais fácil transmissão de ferramentas 
do dia a dia porque implica pouco tempo de conceptualização e experimentação 
técnica, agilizando o quotidiano e criando poucas tensões sociais em eventuais 
alturas de premência dos próprios objectos. Este nível entrará no campo do en-
raizamento de práticas sociais, pouco pensadas, muitas vezes até inconscientes 
da sua origem ou justificação prática, mas que, por habitus (segundo P. Bordieu, 
apud García Borja, Molina Balague e Bernabeu Aubán, 2005) são ensinadas e 
reproduzidas “porque sempre se fez assim” ou, numa melhor descrição, porque: 
“a central part of social memory and the transmission of cultural knowledge is 
associated with repeated, habitual actions such as learning to hunt, learning to 
make poterry etc.” (Lucas, 2005, p. 77).
Um segundo nível em que a cultura material pode ser considerada de repositório 
da memória colectiva é talvez mais difícil de conceptualizar, que será o de en-
carar a cultura material como forma activa de transmissão cultural e de conhe-
cimento social (Jones, 2007), especialmente utilizado em sociedades orais ou 
não literatas, como “a symbolic medium for orientating people in their natural 

Figura 5 – Gráfico das organizações decorativas por contexto (segundo Luís, 2016)
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and social environment because of the relative permanence of material culture 
vis a vis speech acts.” (Shanks e Tilley, 1987, p. 96-97). Sendo uma forma de 
linguagem, utilizamo-la para “organize, transfer and understand ideas, notions 
and values of group members, which makes it a precondition for a collectively 
constructed past” (Karacan, 2016, p. 34), tendo ainda a “capacity to evoke and 
to establish with past experience […] because, as a material symbol rather than 
verbalized meaning, they provide a special form of access to both individual and 
group unconscious processes” (Rowlands, 1993, p. 144). Neste particular, os 
objectos, a cultura material, servem como uma mnemónica, como um elemento 
activador da memória colectiva, e, provavelmente, remetem para um sentido de 
passado comum, conferindo estabilidade ao colectivo e à identidade individual 
e do grupo. 
No entanto, da mesma forma que a presença da cultura material e a sua re-
produção controlada remetem para um passado colectivo, quer enquanto  
elemento agregador, quer enquanto transmissor de valores e práticas sociais, 
podem também traduzir uma forma particular de estar no mundo, de enca- 
rar o seu próprio devir social e cultural. Referimo-nos, concretamente, à forma  
destas sociedades encararem o passar do tempo: “how a society views the 
world is inextricably linked to their material relations with the world; that material 
culture encapsulates the conceptual, symbolic or cognitive structure of a society 
as much as its technology or economy” (Lucas, 2005, p.67). Desta forma, po-
demos admitir que a produção material tem sempre em si implícita a noção de 
“tempo” e as estratégias temporais da sociedade em que se insere. Como Lucas 
(2005, p.68) afirma, “Indeed, not only will certain activities be structured in a 
temporal manner (e.g. harvesting the crop at a certain time, burying the dead on 
a certain day), the temporal perceptions associated with the activity form an inte-
gral part of the nature of that activity.” Através da repetição de gestos e práticas 
e de histórias e objectos, estas comunidades poderiam querer evocar, até de 
forma inconsciente, um sentido de continuidade com o passado, conferindo es-
tabilidade na vida quotidiana que, em última análise poderá ser encarada como 
eventual mecanismo de resposta a inseguranças e ser uma forma de lidar com 
as preocupações do futuro. Inerentemente, presumimos um sentido de previsi-
bilidade no quotidiano, justificado pela repetição de ensinamentos antigos, que 
confinará uma maior confiança ao futuro e às novas gerações. E, neste sentido, 
a cultura material pode ser encarada também como uma ponte de ligação entre 
o passado, as origens, a tradição, a estabilidade do grupo e o próprio futuro na 
transmissão desses mesmos valores e sobretudo da passagem de um testemu-
nho, uma herança cultural antiga mas actual, conferindo continuidade e esta-
bilidade. A forma de olhar para o tempo é, de certa forma, um acto continuado 
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entre o passado e o futuro.
Da mesma forma que a cultura material móvel, como os recipientes cerâmicos 
que aqui destacámos, os próprios monumentos megalíticos, realidade pre-
sente em Trás-os-Montes Oriental (Sanches, 1992; Sanches e Nunes, 2005), 
servirão “como repositórios mais visíveis das memórias identitárias” (Sanches 
e Nunes, 2005, p. 60), que, dentro dos seus múltiplos significados e funciona-
lidades, enunciam uma marca na paisagem construída para a longa duração, 
novamente, remetendo para dinâmicas de continuidade e perpetuação de es-
truturas sociais. Poderemos, então, equacionar, como Shanks e Tilley (1987, 
p.103-104), diferentes escalas e meios de transmissão, renovação e garante 
de continuidade cultural, sendo o megalitismo o meio de maior escala física, de 
maior visibilidade e até o testemunho de uma preocupação pela passagem de 
um longo tempo; por outro lado, a cerâmica e a sua decoração podem aqui ser 
entendidos como meios de menor escala física e temporal mas que vêm ain-
da assim reforçar a ideia de perenidade, pois “(…)os artefactos ou construções, 
são mais ou menos duráveis ou renováveis, de acordo não somente com as 
suas propriedades físicas, mas essencialmente em função do valor cultural de 
que são imbuídos. É esse valor ou carga simbólica que determina a sua atem-
poralidade (ou longevidade). […] Sendo renováveis, conduzem, em princípio, à 
repetição, ou fabrico segundo “um certo estilo” conforme ao anterior, pois deste 
modo assegurarão a continuidade entregeracional desejada” (Sanches, 1997, 
p.158).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste breve ensaio pretendemos aflorar a problemática dos significados da ma-
nutenção da cultura material, tomando como ponto de partida as sociedades 
neolíticas e calcolíticas de Trás-os-Montes Oriental. De facto, apesar da carência 
de dados e investigação, é possível identificar-se nestes contextos uma repro-
dução recorrente de um estilo cerâmico, com poucas variações de significado 
estatístico, que nos sugere uma intencionalidade e um controlo social da pro-
dução artesanal. 
Pensamos que esta homogeneidade da cultura material estará relacionada com 
a função social desses mesmos objectos, o de constituírem expressão activa 
destas comunidades como forma de linguagem, de materialização de elemen-
tos socialmente importantes e como repositório de memória social, portanto, e 
como tal, passíveis de enorme controlo social da sua reprodução. A cultura ma-
terial, incluindo as formas de a saber fazer e o próprio objecto terminado são ele-
mentos de memória, de registo identitário que é preciso manter e colocar como 
legado histórico e ancestral para as próximas gerações. A forma como essa 
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mensagem é transmitida poderá ter diferentes meios e escalas de repetição 
dentro de uma esfera de continuidade, como parece acontecer com a produção 
cerâmica e sua decoração e, claramente, com a construção de monumentos 
megalíticos. 
Por outro lado, a própria reprodução cultural parece ter inerente um sentido de 
tempo de longa duração, que aproxima, através da repetição continuada de ges-
tos e materialidades, o passado e as origens, do futuro, conferindo estabilidade 
e segurança ao todo social. 
As especificidades e contingências de cada grupo, especialmente destas socie-
dades transmontanas, serão muito mais complexas do que esta aproximação, 
necessariamente abstracta e superficial, porém, pelo menos, procurámos criar 
linhas de pensamento e de análise que possam encaminhar-nos no progressivo 
conhecimento das dinâmicas sociais e culturais destes seres humanos que, tão 
distantes no tempo, continuam a manter vivas, tenuemente, a sua história e as 
suas mensagens. 
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A Shrine in the Neolithic? Orca da Lapa do Lobo, 
Nelas (c. 5000-3000 BC)

Um Santuário no Neolítico? A Orca da Lapa do Lobo, Nelas 
(c. 5000-3000 a. C.)

ABSTRACT
The Orca of Lapa do Lobo is already mentioned in a medieval document (1303), 
as defining one of the limits of the then “Canas de Senhorim” county. In 1905 
Leite de Vasconcelos mentions it as a megalithic monument in the place of Lapa 
of Lobo, near the geodesic landmark of “Orca” and that would have been de-
stroyed by the construction of the current EN-234 (Vasconcelos, 1905: p.313). 
As early as 1966, Irisalva Moita again refers to it as being lost. Similarly we could 
not find it during the regional surveys we conducted in the summer of 1985.
It was necessary to wait until October 2013 so that a cut of vegetation on the site 
would reveal what appeared to be the remains of a tumulus, buried under scrub 
and very close to the place where, in previous editions of the CMP sheet 211, we 
can read the place name “Orca”.
During a vegetation clean-up action on April 23, 2014, on the initiative of the 
County’s Council and with the presence of the regional representative of the 
DGPC, it was possible to confirm that it looked like a tumulus, which led to its 
study during four excavation campaigns in 2015, 2016, 2017 and 2018.
In this paper we present and discuss the surprising results of these campaigns, 
namely the existence of a stratigraphically underlying Early Neolithic habitat and 
the fact that more than a grave site it looks like a “Sanctuary”. Finally we address 
the regional implications of these findings to our understanding of the regional 
Neolithic ways of life.
KEY WORDS: Megalithism; Mondego Platform; Neolithic; Symbolic Practices
 

RESUMO
Mencionada já num documento de 1303 como definindo um dos limites dos 
“coutos de Canas de Senhorim”, a Orca da Lapa do Lobo volta ser referida em 
1905 por Leite de Vasconcelos como tratando-se de um monumento megalítico 
sito no lugar da Lapa do Lobo, próximo do marco geodésico da “Orca” e que te-
ria sido destruído pela construção da actual EN-234 (Vasconcelos, 1905: p.313). 
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Já em 1966, Irisalva Moita volta a referir-se-lhe como perdido. Do mesmo modo 
não a conseguimos encontrar durante prospecções efectuadas no verão de 1985.
Foi preciso esperar por Outubro de 2013, para que um corte de matos no local 
viesse revelar o que pareciam ser os restos de uma mamoa, sepultada sob mata-
gal e muito próximo do local onde, em anteriores edições da folha 211 da CMP, 
se pode ainda ler o topónimo “Orca”.
Alvo de uma acção de limpeza da vegetação em 23 de Abril de 2014 de iniciativa 
da Autarquia e com a presença da representante regional da DGPC, foi possível 
confirmar que se tratava de uma mamoa, o que conduziu ao seu estudo de que 
se efectuaram já quatro campanhas de escavações em 2015, 2016, 2017 e 2018.
São os surpreendentes resultados dessas campanhas, nomeadamente a existên-
cia de um habitat do Neolítico Antigo subjacente ao monumento e o facto de 
este se configurar mais como um “Santuário” do que uma sepultura que aqui se 
discutem nas suas implicações regionais. 
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo; Plataforma do Mondego; Neolítico; Práti-
cas Simbólicas

Fig. 1 – Orca da Lapa do Lobo, location in Sheet 211 of the Carta Militar de Portugal, scale 
1/25000.
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1. GEOGRAPHICAL SETTING AND SITE BACKGROUND
The Orca da Lapa do Lobo (ORLL – CNS34620) is located in the homonymous 
village in Central Portugal, on a flat terrain, occupied by olive trees, bordering 
the 9th July Avenue, part of the EN234 that connects the Counties of Nelas 
and Carregal do Sal (Latitude 40.470802; Longitude -7.922419 - Sheet 211 of 
CMP 1/25000, 1992 edition – Fig.1).
The Orca of Lapa do Lobo is already mentioned in a medieval document 
(1303), as defining one of the limits of the then “Canas de Senhorim” county .
Leite de Vasconcelos refers the existence of a megalithic monument in the 
place of Lapa do Lobo, near the geodetic vertex Orca, concluding that it would 
have been destroyed by the construction of EN-234 (Vasconcelos, 1905: 
p.313).
In turn, in 1966, Irisalva Moita describes it as “... Completely destroyed ...” (Moi-
ta, 1966).
When, in the summer of 1985, we carried out a survey in the region, for the 
preparation of our PhD thesis and in the framework of the “Archaeological 
Study Program for the Middle and Upper Mondego Basin (PEABMAM)”, in vain 
searching for traces of this monument, we came to wonder if there would be 
any confusion with the Orca do Outeiro do Rato, relatively close (Senna-Marti-
nez, 1989: p.70).
It was necessary to wait for October 2013 when, a local co-worker Horácio 

Fig. 2 – Location of the toponim Orca in 1866 Carta Corografica.
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Fig. 3 – Orca da Lapa do Lobo, elevated view from SE at the end of 2014 clean-up: in grisé 
the remains of the surface carapace; [3] emplacement of pit SU.[2]; [27] emplacement of 
pit SU.[28]; ORLL-1460 emplacement of the stela-menhir ORLL-1460.

Fig. 4 – Orca da 
Lapa do Lobo, upper 
interface of the earth 
level [SU.9] under the 
dolmen tumulus, cut by 
the post-holes of four 
huts (CABANA 1, 2, 3, 
and 4) and the base of 
a fire-pit of Cabana 1, 
belonging to the Early 
Neolithic habitat.
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Peixoto, relocated it, buried under shrubs and near the place where, in old edi-
tions of the Portu-guese 1:25000 Military Map (Fig.1) as well as in the Choro-
graphic Chart 1/100000 of 1886 (Fig.2), one can still read the toponym “Orca” 
referring to the respective geodetic vertex, but lying 700m further east and in 
the northern side of the road.
In 2014, our colleague Gertrudes Branco (DGPC-DRC), after a vegetation 
clean-up, was then able to confirm that it was a seemingly ruined tumulus cor-
responding to the lost monument.
At the Nelas County invitation we began the first of our four excavation seasons 
in the monument (20015-2018)  in July 2015.

2. RESULTS OF THE 2015-2018 CAMPAIGNS: THE FIELD DATA
The archaeological site of ORLL has revealed a long and complex stratigraphic 
story. 
After the 2014 clean-up (Fig.3), we could see that the south-western quarter 
of the tumulus, as well as its central areas, were well preserved, while most of 
the northern parts were partially destroyed by previous earth removing which, 
in some places, reached the inner stone buttress [SU.26]. In the south-western 
quarter of the tumulus even the cover-ing carapace of quartz pebbles [SU.4] 
was partially preserved. The remaining preserved tumulus surface showed a 
uniform brown-yellowish earth level [SU.1] that was cut by two pits [SUs.2 and 
28] seemingly filled by stones. On the south-eastern corner of the tumulus we 
found a stela-menhir lying down on its decorated face (ORLL-1460).
So we started by a clean-up of the previously destroyed parts of the tumulus.
The Early Neolithic Habitat – After cleaning the destruction areas of the 
south-western quarter of the tumulus we discovered, partially underneath it, 
traces of the first human occupation of the site, represented by evidence (a few 
post-holes) of a habitat stratigraphically underlying its construction.
As we did previously at Orca do Folhadal (ORFOL – Senna-Martinez and Ventu-
ra, 1999), we decided to extend the clean-up of the area where we found evi-
dence of a first hut that encompasses the area outside of the full south-eastern 
quarter of the tumulus (Fig.4). This was we were able to recover the complete 
layout of an ellipsoidal hut (Cabana 1) of about 4,6m x 3m, with 19 peripheral 
post-holes  and 3 interior ones , probably to support a thatched roof. In its 
north-eastern half we found the scorched bottom of a fire pit [SU.22].
As can be seen in Fig.4, we were also able to expose the partial floor plan of 
another three huts (cabanas 2, 3 and 4) and of a smaller pentagonal structure 
made with three posts, probably to sustain an elevated silo.
Since the depth of the recovered post-holes averaged only 8cm, we interpreted 
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Fig. 5 – Orca da Lapa do Lobo, 
stone artefacts from the Early 
Neolithic habitat, remobilized 
into the earth [SU.1] of de 
dolmen tumulus: 1718- prox-
imal end of a silex bladelet; 
1803- quartz cortical bladelet; 
1795- scraper; 2774- geomet-
ric microlith (triangle) in quartz, 
shown both sides.

Fig. 6 – Orca da Lapa do Lobo. The 
stela-menhir ORLL-1460 after it was 
redressed.

Fig. 7 – Orca da Lapa do Lobo, “idol-like” 
quartz pebbles from the tumulus cara-
pace: 881, 1233 and 3598, pentagonal 
type; 1087, 1120 and 1337 anthropomor-
phic type.
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this habitat, as we did with the Folhadal one, as being composed of pole and 
daub ellipsoidal huts (we actually found some pieces of daub-like burnt clay 
in the excavation) from witch only remained the lower part of the post-holes 
and the basis of one of the inner fireplaces. The upper two-thirds of the huts 
floor were surely removed and we found evidence of the removed earth being 
reused in the building of the dolmen tumulus, together with some Early Neo-
lithic stone artefacts like it happened at ORFOL (Fig.5 – Senna-Martinez and 
Ventura, 1999: 24) and other nearby megalithic tombs excavated by our team.
As no further evidence of this habitat was recovered in the rest of the exposed 
tumulus periphery, we suppose it extended south-westwards to the area now 
occupied by olive trees which prevented further excavation to expose it.
So with the ORLL habitat we have the second confirmed finding of an Early 
Neolithic habitat site having a Middle Neolithic dolmen built over its remains 
ever found in this region.
The “Stelae Sanctuary” – After discovering the stela-menhir ORLL-1460 
(Fig.6) we were already aware that something different from a regional stan-
dard Middle Neolithic dolmen was awaiting us. So, after exposing the huts of 
the Early Neolithic habitat we registered and removed what was left of the mon-
ument carapace [SU.4] paying close attention to what stones were laying there. 
That is how we noticed that six of the revetment pebbles we recovered (Fig.7) 
had shapes that reminded us of the Stelae previously found in several mega-
lithic monuments in Iberia – as in the dolmen of Lagunita III (Bueno Ramírez, 
Barroso Bermejo and Balbín Behrmann, 2012: fig.14) and systematised by 
Marta Díaz-Guardamino (2010) – we consider them to be idoliforme pebbles 
specially chosen by their anthropomorphic shape like in other known cases. 
The laying place o the stela-menhir also could be significant, perhaps marking 
the front of the monument. It has the shoulders cut to enhance the head and, 
in the front, two crude arms can be found in relief (Fig.6) giving it an unmis- 
takable human shape.
As no other disturbances could be found at the monuments surface we exca-
vated next the two pits that cut it, beginning by [SUs.2]. After cleaning up the 
surface earth filling the pit it become apparent a situation where two granite 
Stelae were lying as they were left within two small to medium stones circles, 
thus enabling us to redress them upright to be photographed in what we sup-
pose to be their original position (Fig.8). After registering and securing these 
first two stelae, as we excavated further down the infillings of pit [SUs.2] we 
found successive stelae lying down one upon another, complete but some-
times broken into two fragments, either in pairs or alone (33 in total), till the 
bottom of the pit, as well as three idoliforme pebbles.
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Fig. 8 – Orca da Lapa do Lobo. Stelae 271 and 353 in their supposed original places after 
being redressed.
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Fig. 9 – Orca da Lapa do Lobo. The second phase interface of the “stelae-shrine” exposed 
after removal of [SU.1]: [26] the inner buttress spreading like an U and opening to South-
East around the shrine area; [141, 154,156] second phase pits with stelae and “idol-like” 
quartz pebbles; [163] support structure for stele-monolith 4387 in the inner buttress; 
3627 stele-monolith fixed into [UE.140].

Fig. 10 – Orca da Lapa do Lobo. Vertical drone photo of the whole site at the end of 2018 
fieldwork, showing the reconstructed tumulus and the musealization of part of the Early 
Neolithic habitat on the lower left corner.
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Fig. 12 – Orca da Lapa do 
Lobo. Geometric Microliths, 
trapezes

Fig. 11 – Orca da Lapa 
do Lobo. Vertical drone 
photo of the central 
area at the end of 2018 
campaign: [157] the third 
phase interface of the 
“stelae-shrine” exposed 
after removal of infillings 
of [SU.141] and [SU.158]; 
E1, E2, E3, E4 four stone 
uprights probably from the 
chamber of the original 
dolmen
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From the other pit [SU.28], a very shallow one, only one stele was found (2199).
In order to further understand what the central layout of the monument was 
we then started to excavate the upper level of the tumulus [SU.1] which we 
proceeded to remove in a square area of 8m X 6m.
Thus we exposed what we interpreted as the upper interface [SU.140] of the 
“stelae-shrine” building middle phase featuring (Fig.9):
- Three new pits [SUs.141, 154, 156] filled with stones making support struc-
tures for stelae and “idol-like” quartz pebbles (49 stelae and 11 “idol-like” 
quartz pebbles, in total).
- The upper part of the inner buttress [SU.26] with a supporting structure [163] 
for the stele-monolith 3627, and another stele-monolith in the top northwest of 
the excavated area (3627).
- Another stele (3982) was found laying in the surface of [SU.140].
So we excavated the infillings of the new three pits, starting by [SU.141]. We 
were thus able to recover:
- From pit [SU.141] infillings [SUs.139, 142, 144, 146, 148, 150]: 42 stelae 
and 11“idol-like” quartz pebbles.
- From [SUs. 153, 155] six other stelae.
The bottom of pit [SU.141] is constituted by the superior interface of a new 
earth level [SU.157] into which a smaller pit was cut [SU.159] filled with brown-
ish-dark earth [SU.158] containing five stelae and five “idol-like” quartz peb-
bles. At the lower inter-face of [SU.158] we found a layer of small to medium 
quartz pebbles and granite stones, and protruding from it the upper part of four 
stones upright, probably from the previous megalithic chamber but rearranged 
to be one in front of another from what would have been the back of the cham-
ber (Figs.10, 11).
The Middle Neolithic Dolmen – Accordingly to the situation at the end of 
campaign 4(2018), it seems that, probably in the Middle Neolithic, a megalithic 
monument (the Orca) is constructed that seems to have had a small polygonal 
chamber without corridor. To the use of this funerary space may correspond 
to two geometrics made on flint blade fragments, and recovered this year in 
[SU.158] in a probably remobilized situation (Fig.12).

3. THE STRATIGRAPHIC STORY OF THE SITE OF ORCA DA LAPA DO LOBO 
AS WE UNDERSTAND IT AT THE END OF CAMPAIGN 4(2018)
In this archaeological site we are facing a complex story that we are trying to 
reconstruct from the recovered stratigraphic sequence:
- In a first moment an Early Neolithic habitat occupied the site, in a situation 
simi-lar to what we found at Orca do Folhadal, Orca 2 do Ameal, and Orca 2 de 
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Oliveira do Conde (Ventura, this volume).
- Then, somewhere in the Middle Neolithic, a megalithic monument was built 
over it with probably a small polygonal orthostatic chamber. To it would belong 
the four orthostats we found remobilized at the end 2018 campaign, and the 
two geometric microliths made on flint blade fragments.
- In a third moment, what initially would have been a burial monument was 
transformed into an “ancestor’s sanctuary”. The chamber was dismantled and 
the four orthostats were rearranged, one packed against the other, in where 
the headstone of the chamber would have been. Then the tumulus was raised 
three times with successive earth levels accumulation, each corresponding to 
the structuring of a pit in the middle of the monument, with “stone nests” built 
to support granite stelae and/or “idol-like” quartz pebbles (Senna-Martinez 
and Carvalho, this volume). In the middle tumulus rising, the central pit was 
complemented with two smaller ones with equal function and, in the upper 
phase with one more with identical function.
As seen in Figs. 9 and 11, the rearrangement of the chamber orthostats, the 
central pit and the two complementary ones, belonging to the middle tumulus 
rising, are in alignment NW-SE as the axis of a regional megalithic monument 
would be. 
The modern place name of the local, “Cruz Alta”, hints at a Christianization of 
a previous sacred place, of an ancient “memory place”. So what do we have 
in this site?
Our proposed interpretation is as follows: (1) the Middle Neolithic dolmen was 
built in a chosen high place in order to be central to the settlements and other 
contemporary monuments dispersed around it; (2) at the end of the Middle 
Neolithic or the beginnings of the Late Neolithic the chamber of the dolmen 
was rearranged in order to transform a previous “place of memory” (for the first 
lineage ancestors?) into an “ancestors sanctuary” where further rituals would 
be practiced by laying new ancestors representations (the granite stelae and 
the “idol-like” quartz pebbles) in successive moments. In this way the place 
would function as an axis mundi for the surrounding populations to con-gre-
gate. This could have happened in a simpler but not so different way from the 
South-western Portugal’s enclosures (Valera, 2016).

4. CONCLUDING...
So, once again we face a situation that can validate our previous assumption 
that “... the megalithic monuments would take on a multifunctional and orga-
nizer character of the life of these communities that would absolutely surpass 
the role of a simple formal area of deposition of the dead...” (Senna-Martinez, 
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1996: 72; Senna-Martinez, López Plaza e Hoskin, 1997.: 671).
This assumption is both right for the first megalithic monuments of the Mon-
dego’s Platform, almost always of modest dimensions, and the later Late Neo-
lithic big dolmens with large chambers and corridors differentiated in height. 
In both cases we think dolmens constitute, at the same time, first funerary 
architectural monuments and true anchors in the landscape for populations 
that, on the other hand, maintain a great seasonal mobility.
Our hypothesis that the food-economy with acorn-intensive recollection and 
roasting, proved regionally, by archaeologically recovered data, from the Late 
Neolithic to the Late Bronze Age (Senna-Martinez and Ventura 2000b, Sen-
na-Martinez and Pedro 2000) can be associated with the whole old peasant 
societies (from the Early Neolithic to the Late Bronze Age) of our work region – 
recently discussed and reinforced by Ventura (this volume) – can probably help 
to explain the behavior behind their symbolic practices.
We think that the Neolithic saw a change both of territorial behavior and terri-
torial awareness for which the implantation of the megalithic necropolis would 
provide the legitimatizing of increasing territorial appropriation of space. Acorn 
recollection probably being one of the critical economic resources behind it. 
This practice can thus justify the frequent founding of manual grinding stone 
quern parts incorporated into megalithic structures (as in the present case of 
ORLL) or even, as in the case of Orca de Pramelas (Senna-Martinez and Valera, 
1989), deposited as an offering.
Fall acorn and other winter fruits gathering and processing seems to go to-
gether, in sev-eral Iberian regional areas, with the period (fall and winter) when 
building of megalithic tombs took place, either we agree with the solar hypoth-
esis for their orientations (Hoskin, et al. 1998; Hoskin, 2001) or take into con-
sideration other proposed astronomical orientations (Silva, 2012).
As we argued before in more general terms (Senna-Martinez, 2014), most of 
the sym-bolic components associated with life and death in the Mondego´s 
Platform Neolithic can be viewed as part of the symbolic of the agricultural 
cycle as metaphor for life and death (Williams, 2003) as well as closely con-
nected to the lineage system responsible for these communities biological and 
cultural reproduction. These symbolic expressions probably reflect a long trend 
world view, we can call Neolithic, and that we think characterize this first stage 
of the Prehistory of Peasant Societies.
Besides seeing the the seasonal cycle of activities being stabilized, the Late 
Neolithic also saw some changes in the interrelation of the living with the dead 
(Senna-Martinez and Ventura, 2008). The perception of the ancestors/dead 
as “protective entities” seems to be reinforced in the Late Neolithic to take into 
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account the increased effort in the construction of the great monuments.
The Late Neolithic dolmens, all endowed with complex entrances and atrium, 
would welcome (as in other regional areas) an increased number of bodies, 
materialized in the clear increase of the artefactual assemblages deposited 
with them. The parallel growth of complexity between the socio-economic and 
symbolic aspects of society could then perhaps find a particular regional ex-
pression in the case of Orca da Lapa do Lobo, with the transformation of an 
early dolmen into a “sanctuary” for the local lineages ancestors.

Canas de Senhorim, Calberlah-Allerbüttel, and Mörfelden-Walldorf, August 2018
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ABSTRACT
The four excavation campaigns (2015-2018) carried out in the “ Orca da 
Lapa do Lobo” (County of Nelas, District of Viseu) revealed a situation, 
unique in the regional context in which it operates, of a tumular structure  
functioning, in fact, as an “ancestors sanctuary”.
The symbolic practices associated with the various regional groups of Ibe-
rian Peninsula Megalithism have been receiving increasing attention, in 
particular in what regards the ideotechnical representations associated 
with it, both structurally and within the scope of the mobile elements that 
make up the respective list of offerings.
In the second case we have the elements identified as “stelae” or 
“idols”, usually of anthropomorphic interpretation. From the site un-
der study, the set of one hundred, thirty four mobile ideotechnical 
representations and a “fixed” one, the study of which is presented 
here – 98 stelae, 4 stele-monoliths, 31 “idol-like pebbles” and one 
ceramic representation in the first group and a stela-menhir in the se- 
cond - constitutes the largest group of ideotechnique artefacts so far re-
covered in Iberia from a single megalithic monument.
We also discuss the possible significance of these items within the frame-
work of the symbolic practices known and associated with the Neolithic 
of the Mondego Platform.
KEY WORDS: Megalithism, Mondego Platform, Ideotechnical Represen-
tations
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RESUMO
As quatro campanhas de escavações (2015-2018) efectuadas na “Orca 
da Lapa do Lobo” (Concelho de Nelas, Distrito de Viseu) revela- 
ram uma situação, única no âmbito regional em que se insere, de uma 
estrutura tumular funcionando, de facto, como um “santuário de ante- 
passados”. 
As práticas simbólicas associadas aos diversos grupos regionais 
do megalitismo da Península Ibérica têm vindo a merecer crescen-
te atenção, em particular no que toca às representações de cariz  
ideotécnico a ele associadas, quer estruturalmente, quer no âmbito dos 
elementos móveis que integram o respectivo espólio associado.
No segundo caso se inserem elementos identificados como “estelas” 
ou “ídolos”, normalmente de interpretação antropomórfica. No caso 
em estudo, o conjunto de cento e trinta e quatro representações ideo- 
técnicas móveis e uma “fixa” cujo estudo aqui se apresenta – 98 es-
telas, 4 estelas-monólitos, 31 “seixos idoliformes” e uma figuração 
cerâmica no primeiro grupo e uma estela-menhir no segundo – cons- 
titui, no âmbito peninsular, o maior conjunto de artefactos ideotécni-
cos, provenientes de um único monumento megalítico, até agora  
conhecido.
Discute-se ainda a respectiva integração no âmbito das práticas simbóli-
cas conhecidas e associadas ao Neolítico da Plataforma do Mondego.
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo, Plataforma do Mondego, Represen-
tações Ideotécnicas

The symbolic practices associated with the various regional groups of Iberian 
Peninsula Megalithism have been receiving increasing attention, in particu-
lar in what regards the ideotechnical representations associated with it, both 
structurally and within the scope of the mobile elements that make up the 
respective list of offerings (Bueno Ramírez, Balbín Behrmann, and Barroso 
Bermejo, 2016).
In the second case we have the elements identified as “stelae” or “idols”, 
usually of an-thropomorphic interpretation. From the site under study, the 
set of one hundred, thirty four mobile ideotechnical representations and a 
“fixed” one, a first attempt to the study of which is presented here – 98 
stelae, 4 stele-monoliths, 31 “idoliform pebbles” and one ceramic represen-
tation in the first group and a stela-menhir in the second – constitutes the 
largest group of ideotechnique artefacts so far recovered in Iberia from a 
single megalithic monument.
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1. ORCA DA LAPA DO LOBO GEOGRAPHICAL SETTING, SITE DISCO- 
VERY AND EXCAVATION BACK-GROUND
The region surrounding the archaeological site is covered by the geological 
sheet no. 17C (Santa Comba Dão) of the Portuguese Geological Map at the 
scale 1:50 000 edited by Serviços Geológicos de Portugal in 1961. It cor-
responds to a flat area that rises slightly to the west reaching altitudes over 
400 meters in the region of Canas de Senhorim. This flat area between the 
Serras do Caramulo and Estrela is strongly incised by the deep and narrow 
valleys of the Mondego and Dão river basins, which, inland from their conflu-
ence at Santa Comba Dão, are closely parallel to each other with a NE-SW 
orientation. 
Considering the paleogeographic divisions of the Iberia Peninsula, the area 
of study belongs to the Central Iberian Zone, which is, according to Azevedo 
and Aguado (2013, p. 377) the segment of the European variscan orogeny 
where granitic rocks outcrop ex-tensively and with great typological variability.
In the surroundings of the archaeological site, it is possible to find three diffe- 
rent varie-ties of two mica monzonite granite described in the geological map 

Fig. 1 – Geological map of the region south of Viseu, with the location of the archaeo-
logical site (adapted from the Geological Map of Portugal, scale 1:500000, 1992 ed., 
acquired by WMS from LNEG at http://www.igeo.pt/WMS/Geologia/CGP500K), (Oliveira, 
Pereira, Antunes, et al., 1992)
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(Fig.1). The archaeological site is located on an outcrop of porfiroid grani- 
te, with very coarse grain to medium grain, however, nearby, there are also 
porfiroid granite with minerals of metamor-phism (cordierite, silimanite and 
andalusite), porfiroid granite with medium to fine grain, and, lastly, two mica 
granite with medium to fine grain (Teixeira, Brito de Carvalho, Barros, et al., 
1961, p. 16–20). 
Partially covering the granites, it is possible to find arkose-clay deposits, 
which include three different levels – (from top to bottom) quartz and quart-
zite cobbles, thick arkosic-sandstone, and green compact colored clay (Tei- 
xeira, Brito de Carvalho, Barros, et al., 1961, p. 9–10). Since the geological 
map of Santa Comba Dão (1962) is much older than the map of the region 
of Viseu (sheet no.17-A of 2009 ), which is more detailed and uses different 
nomenclature, it was deemed important to co-relate the granitic rocks des- 
cribed in both maps. 
The granites found in the region of Viseu are mainly divided according 
to the third variscan deformation phase (D3) and the ones described to 
the SE of the Viseu geologi-cal map and, therefore, closest to the area of 
study, are late/post-tectonic granites. These are not as deformed as the 

Fig. 2 – Google aerial photo (2015) of the Orca da Lapa do Lobo and surroundings: (1) 
Av. 9 de Julho, 109; (2) The frontier marker between Nelas and Carregal do Sal counties

1 1303, Agosto, 3, Viseu – Sentença sobre a devação do couto de Canas dada por juízes de Viseu, em que anulam e revogam 
a sentença dada por Lourenço Pirez de Oliveira do Conde, contra os herdamentos do Cabido no couto de Canas de Senhorim. 
Arquivo Distrital de Viseu, Pergaminhos, m.29, doc.24, 170x410 mm., gótica semi-curs.
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sin-tectonic variety and include calcic plagioclase, two mica (mostly biotite) 
and have a porfiroid texture (Godinho, Neves, Pereira, et al., 2010, p. 15), 
which, in general, matches the granites described in the geological map of 
Santa Comba Dão.
The Orca da Lapa do Lobo (ORLL – CNS34620) is located in the homony-
mous village in Central Portugal, on a slightly elevated terrain, occupied by 
olive trees, bordering the 9th July Avenue, part of the EN234 that connects 
the Counties of Nelas and Carregal do Sal (Latitude 40.470802; Longitude 
-7.922419 - Sheet 211 of CMP 1/25000, 1992 edi-tion – Fig.2).
The monument has a long story, beginning with a mention in a medieval 
document (1303), when it is referred to as defining one of the limits of the 
then “Canas de Senhorim” county1..
All trace of the site location was then lost during the XIXth and XXth centu-
ries. Succes-sively sought for by Leite de Vasconcelos (Vasconcelos, 1905: 
p.313), Irisalva Moita (Moita, 1966) and one of us (Senna-Martinez, 1989: 
p.70), only in 2013 it was redis-covered by Horácio Peixoto (Senna-Marti-
nez, this volume).

Fig. 3 – Orca da Lapa do 
Lobo. The stela-menhir 
ORLL-1460 after it was 
redressed

2 Our field work was supported by Nelas County, Lapa do Lobo Foundation, The Fireman Humanitarian Association of Canas de 
Senhorim and the parishes of Canas de Senhorim and Lapa do Lobo. 
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In 2014, our colleague Gertrudes Branco (DGPC-DRC), after a vegetation 
clean-up, was then able to confirm that it was a seemingly ruined tumulus 
corresponding to the lost monument.
At the Nelas County invitation we began the first of our four excavation sea-
sons in the monument (20015-2018)2 in July 2015.

2. GRANITE STELA-MENHIR, STELAE AND STELAE-MONOLITHS,  
AND “IDOL-LIKE” QUARTZ PEBBLES: STRATIGRAPHIC CONTEXT,  
TYPOLOGY AND CLASSIFICATION
We have discussed elsewhere the complex stratigraphic situation presen- 
ted by the site of Orca da Lapa do Lobo (Senna-Martinez, this volume), so 

Fig. 4 – Orca da Lapa do Lobo, “idol-like” quartz pebbles from the tumulus carapace: 881, 
1233 and 3598, pentagonal type; 1087, 1120 and 1337 anthropomorphic type

3 The artefacts from this site are identified by the site’s acronym ORLL, followed by a serial number (so the stele-menhir is ORLL-
1460), in this paper and for the sake of simplicity we retain only the number as we assume the referred to items all belong to ORLL



| 189

| 2018

we’ll only discuss here briefly those aspects pertaining to the discovery of 
the ideotechnic elements. The first to be found was the stele-menhir 14603 

. This granite upright was found laying in the tumulus surface and its laying 
place could be significant, perhaps marking the front of the monument. The 
stele-menhir was made of a stone slab 80cm long by 68cm wide and with 
a medium thickness of 14cm, it has the shoulders cut to enhance the head 
and, in the front, two crude arms can be found in relief (Fig.3) giving it an 
unmistakable human shape.
After discovering the stela-menhir we became aware that something diffe- 
rent from a regional standard Middle Neolithic dolmen was awaiting us. So 
we proceeded to re-move with extra care what was left of the monument  
carapace. We found it to be made mostly of unprocessed quartz pebbles, 
six of which had shapes that reminded us of the Stelae previously found in  
several megalithic monuments in Iberia– as in the dolmen of Lagunita III (Bue-
no Ramírez, Barroso Bermejo and Balbín Behrman n, 2012: fig.14) – we consi- 
der them to be idoliforme pebbles specially chosen by their anthropomorphic 
shape like in other known cases (Fig.4).
The remaining elements come from a completely different stratigraphic  
layout that left no doubt of its deliberate nature. We’ll summarize here our 
interpretation of the site stratigraphic layout:

1- In a first moment an Early Neolithic habitat occupied the site, in 
a situation similar to what we found at Orca do Folhadal, Orca 2 do 
Ameal, and Orca 2 de Oliveira do Conde (Ventura, this volume).
2- Then, somewhere in the Middle Neolithic, a megalithic monument 
was built over it with probably a small polygonal orthostatic chamber.
3- In a third moment, what initially would have been a burial monu-
ment was transformed into an “ancestor’s sanctuary”. The chamber 
was dismantled and the four orthostats were rearranged, one packed 
against the other, in where the head-stone of the chamber would have 
been. The deliberate nature of this situation is substantiated by the 
fact that the tumulus was raised three times with successive earth 
levels accumulation, each corresponding to the structuring of a pit 
in the middle of the monument, with “stone nests” built to support 
granite stelae and/or “idol-like” quartz pebbles. In the middle phase 
of tumulus rising, the central pit was complemented with two smaller 
ones with equal function and, in the upper phase with one more with 
identical function (Senna-Martinez, this volume).

Table-I summarizes the stratigraphic distribution of the ideotechnique 
items found.
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Fig. 5 – Orca da Lapa do Lobo: A- granite Stelae (542,1751, 664, 3758, 3760, 4433) and 
“Idol-like” quartz pebbles (4576, 4939) of Type-1 (Pentagonal); B- granite Stelae (662, 549, 
353,689, 1125, 2016, 570) and “Idol-like” quartz pebbles (2939, 282, 989, 576) of Type-2 
(Anthropomorphic); C- granite Stelae (4153, 4092, 3768, 1988, 2199, 2016) and “Idol-like” 
quartz pebbles (2108, 4564, 2353, 3091) of Type-3 (Lozengic); D- granite Stelae (1088, 
671, 663, 4135, 3660, 2560, 570, 3616) and “Idol-like” quartz pebbles (4294, 2552, 
2632) of Type-4 (Necked); E- granite Stelae (3955, 3033, 4329, 1713, 4130,3793, 4291, 
927) of Type-5 (Sub-parallelepiped); F- Stelae-monoliths (4329, 3627, 4387).
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The recent attempt by Diáz Guardamino (2010) to systematize the ideo-
graphic stele-like elements present in the Iberian Prehistory of Peasant 
Societies addressed mainly the larger ones, stelae-menhir and other  
upright stones, and left much of the mobile ones out. So next we will  
address the question of typology.
After considering shape and relative dimensions of the items under study 
we propose the following types to classify them:
Type 1 – Pentagonal – Its one of the most obvious ones and, with some 
variation, it can be considered as expressing a clear enough anthropo-
morphic resemblance (Fig.5-A), as registered by Bueno Ramírez, Balbín 
Behrmann, and Barroso Bermejo (2016: fig.5B).
Type 2 – Anthropomorphic – As the first exemplar to be found (353) they 
have shapes hinting to a human one with variations (Fig.5-B). 
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Type 3 – Lozengeful – With the approximate shape of a lozenge, but 
closely anthropo-morphic (Fig.5-C).
Type 4 – Necked – With a well marked neck (Fig.5-D).
Type 5 – Sub-parallelepiped – With a sub-rectangular shape in front view 
(Fig.5-E).
Type 6 – Irregular – All other shapes vaguely anthropomorphic.
Stelae-monoliths – Another category of ideotechnic items, less mobile 
then Stelae and “idol-like” pebbles, is the Stelae-monoliths. They are cha- 
racteristically very elongated, their width/length ratio being always inferior to 
38 (Fig.5-F). We found four of them: one in the upper shrine phase, two in the 
middle shrine phase and one in the buttress. The one in the upper phase and 
another of the middle phase were found in their original positions (Fig.6).
Pottery idol or idols? – One of the only two non-lithic items in our collection 
is ORLL-4037, an idol-like pentagonal figure (Type-1) made of pottery (Fig.7). Its 
fabric is very coarse, crudely finished and at first sight we took it to be another 
idol-like pebble. This finding makes us sure the shape is no coincidence. It be-
longs to the upper phase of the “ancestor’s sanctuary” building.
The other non-lithic item that can be addressed as a possible ideotechnique 
artefact is an octagonal short prism in pottery (ORLL-4617 – Fig.8) that was 
found at the bottom of the lower shrine phase, and for which we don’t have 
any direct parallel. The closest artefacts we find regionally with any simila- 

rities are much later and slightly different. We are thinking of the Buraco da 
Moura de S. Romão Early Bronze Age small pottery reel (Senna-Martinez, 
1993). Nevertheless we could be in presence of an early prototype.
We compare in Table-II the stelae and idol-like pebbles according to type re- 
presenta-tiveness.
The results show quite different situations for the considered classes of  
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ideotechnique artefacts. While for stelae, types 1, 4 and 5 (anthropomor-
phic, necked and sub-parallelepiped) account for about one fourth of the 
whole sample each, for the pebbles, types 1 with 45% and  2 with 39%  
together represent more than 80%. If in the stelae case we can suppose  
other anthropic reasons behind form-choosing, in the pebbles case the 
choosing would be regulated by geological constraints determining what  
natural forms would be available.
In what regards the geological nature of the stelae and “idol-like” pebbles 
found at Orca da Lapa do Lobo there are two main groups – quartz pebbles 
and granite.
The 31 “idoliform” pebbles are made out of quartz and are generally white with 
an av-erage size of 7.38 cm of length, 5.85 cm of width and 3.19 cm of thick-
ness. These rocks were most likely recovered from the previously mentioned 
Coja, Nave de Haver and Longroiva Arkose formation that outcrop at about 
1km NW of the site.

Fig. 6 – Orca da Lapa do Lobo. Stele-monolith 4387, viewed from 
SE-NW, after it was redressed
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Fig. 7 – Orca da Lapa do Lobo. Pottery idol-like pentagonal figure (Type-1)

Fig. 8 – Orca da Lapa do Lobo. Octagonal pottery prism (4617) from the lower phase of the 
shrine
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Regarding the stelae, these are made out of granite and consist of two main 
groups in terms of texture, 75% are phaneritic equi- or inequigranular, while 
25% are porfiroid with feldspar minerals generally over 1cm of length. In terms 
of mineralogy, these rocks are mostly composed of quartz, feldspar, phyllosili-
cate minerals and mafic minerals (amphibole and/or pyroxene); the difference 
usually concerns the presence of either more muscovite or more biotite. This 
type of granite, including differences in texture, occurs in the location of the ar-
chaeological site or near it, as was previously mentioned in the geological set-
ting. In terms of measurements, these stelae have an average length of 20.74 
cm, width of 13.24 cm and thickness of 6.06 cm. For both the “idoliform” peb-
bles and the stelae, the width and thickness rise proportionally to the length 
and more dramatically so for the four stele-monoliths (Fig.9). 

Fig. 9 – Orca da Lapa do Lobo. Graphic representation of Length vs. Thickness and Length 
vs. Width for the 101 Stelae and Stele-monoliths (the 4 outliers) and 31 “Idol-Like” pebbles 
recovered
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3. CONCLUDING… “ANCESTORS SHRINE?” AND REGIONAL CULTURAL 
SETTING
The emergence of early peasant societies brings in what we can consider an 
increased awareness of the natural seasonal cycle for plants and animals 
and its parallels with the agricultural cycle. One of the consequences of this 
state of affairs will be that these cy-cles become a metaphor for the symbolic 
explanation and regulation of life and death.
Another consequence will be that, almost everywhere, the earliest peasant 
societies will develop more or less schematic ideotechnique representations 
of women which consti-tute, according Gimbutas, a part of a “matrifocal and 
probably matrilineal, agricultural and sedentary, egalitarian and peaceful” 
society (Gimbutas, 1996, p.9).
The transition to a peasant’s way of life occurred at a different pace and 
in multiple forms, in the different regions of Iberia, combined or not with  
hunter-gatherer practices. This way, it’s by no means a sure thing that ag-
riculture was everywhere in Iberia a pre-condition to the emergence of the 
construction of megalithic funerary monuments.
In several areas it can be argued that animal husbandry predominates 
(namely of ovi-caprids) together with different degrees of what we can call 
horticulture, hunting and gathering. Such is the case we have been arguing 
for Beira-Alta (Senna-Martinez, 1989; Senna-Martinez and Ventura, 2008b; 
Ventura, this volume). In our case study we have been stressing the impor-
tance of acorn gathering. Specialized gathering, such as acorns as in Central 
Portugal, have in common with the different regional scales of agriculture 
and animal husbandry the adoption of a proprietarily attitude toward land 
(Fairbairn, 2000), leading to what we have called the passage from “use- 
-territories” to “occupation territories” (Senna-Martinez and Ventura, 1999a, 
2008a), which we think to be behind the beginnings of the megalithism 
(Senna-Martinez and Ventura, 2008b).
The Neolithic saw a change both of territorial behavior and territorial aware-
ness that we think would be legitimatized by the implantation of the mega-
lithic necropolis. Thus, local ancestors’ presence account for an increasing 
territorial appropriation of space.
The surge in complexity brought about in the Late Neolithic megalithic mo- 
numents, both in their architecture and the funerary offerings found with-
in (Senna-Martinez and Ventura, 2000, 2008a), represents a positive rein-
forcement of the legitimizing relation-ship between the livings with the dead. 
The perception of the ancestors/dead as “protec-tive entities” seems thus to 
be reinforced in the Late Neolithic to take into account the increased effort 
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in the construction of the great monuments.
The Late Neolithic dolmens would welcome (as in other regional areas) an in-
creased number of bodies, materialized in the clear increase of the artefac-
tual assemblages de-posited within them, while their complex intra-tumular 
corridors and atriums would accommodate a growing number of participants 
in the rituals taking place (Senna-Martinez and Ventura, 1999b).
We think that the case of the Orca da Lapa do Lobo “ancestors shrine” can 
thus be seen in the light of these transformations. So the story of the site 
could probably be told like this:

Fig. 10 – Habitat sites and megalithic monuments of the Orca da Lapa do Lobo surroundings:
(1) Early Neolithic habitat sites near or under Middle Neolithic dolmens: 6 - Orca 2 do Ameal, 8 
- Orca 2 de Oliveira do Conde; 11 – Orca da Lapa do Lobo; (2) Other Middle Neolithic dolmens: 
5 - Orca 1 do Ameal; (3) Late Neolithic habitat sites, large dolmens and the stelae “ancestors 
shrine” of Orca da Lapa do Lobo: 1- Habitat do Ameal-VI; 2 - Habitat do Mimosal; 3 - Habitat do 
Campo de Tiro; 4 - Orca dos Fiais da Telha; 7 - Orca 1 de Oliveira do Conde; 9 - Orca do Santo, 
10 - Orca do Outeiro do Rato; 11 – Orca da Lapa do Lobo.

4 Fall acorn and other winter fruits gathering and processing seems to go together, in several Iberian re-gional areas, namely in Beira-
-Alta, with the period (fall and winter) when building of megalithic tombs took place, either we agree with the solar hypothesis for their 
orientations (Hoskin, et al. 1998; Hoskin, 2001) or take into consideration other proposed astronomical orientations (Silva, 2012)
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1- Somewhere during the Early Neolithic the highest place in the area would 
see the establishment of a small village, already living through a seasonal 
cycle, wintering in the lowlands and using spring/summer highland pastures 
in Serra da Estrela4.
2- With the reinforcement of a more territorial attitude, in the Middle Neo-
lithic, the building of a small dolmen begun the process of legitimizing the 
nearby settlement of people. Would it be the tomb of the local first lineage 
ancestors?
3- The more complex situation developing with the beginning of the Late 
Neolithic led to the establishing of a necropolis of several large dolmens with 
several habitat sites in between them (Fig.10). The site of Orca da Lapa do 
Lobo would then be transformed into a kind of an “ancestors’ shrine”, like 
an axis mundi organizing the symbolic life of the surrounding communities.
4- The site being abandoned at the end of the Neolithic, somewhere in the 
Middle Age the local place name was changed to “Cruz Alta” reclaiming to 
the Christian orbit an ancient “memory place”.

Canas de Senhorim, Bruxelas, Lisboa, August, 2018
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RESUMO 
A anta da Lapa da Meruje foi descoberta e primeiramente sondada por A. de Amorim 
Girão em 1917, tendo sido dada a conhecer na sua obra de 1921, “Antiguidades 
pré-históricas de Lafões”, e desde aí citada por outros investigadores que se dedica- 
ram ao estudo do megalitismo beirão. A sus escavação foi retomada em 2016 tendo 
por fim uma caracterização arqueológica mais aprofundada e a sua futura valori-
zação in situ para usufruto público.
Trata-se de um dólmen de grandes dimensões, com câmara e corredor diferenciáveis 
em planta e alçado. A câmara, de sete esteios, tem 3x3 metros e o corredor atinge 
9 metros de comprimento. Dispõe ainda de um átrio, que terá sido deliberadamente 
colmado aquando do encerramento do dólmen. A mamoa, com um diâmetro de 
32 metros e uma espessura máxima de 2 metros, conserva uma carapaça pétrea 
na maior parte da sua extensão. O topo do chapéu apresenta gravuras modernas 
(covinhas e um “jogo do alquerque”) e a face interna dos esteios da câmara e do 
corredor têm gravuras pré-históricas esquemáticas, para além de uma custódia feita 
em época muito recente (século XX). 
Na linha da escassez de espólio que caracteriza o megalitismo lafonense, a primei-
ra utilização da anta está representada principalmente por geométricos em sílex. 
Alguma cerâmica, pedra polida e grandes lâminas de sílex pertencem a ocupações 
mais tardias. Estes dois conjuntos artefactuais sugerem que a construção do dólmen 
ocorreu no IV milénio AC (Neolítico Médio) e que o seu encerramento terá tido lugar 
entre finais do IV / inícios do III milénio AC (Neolítico Final / Calcolítico). Sob a ma-
moa identificou-se um nível formado por talhe da pedra, cerâmica lisa e abundantes 
carvões, cujo estatuto (ritual prévio à construção? nível de ocupação anterior?) está 
por definir cabalmente. Outros achados indicam reutilizações proto-históricas, medie- 
vais e contemporâneas.
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo; Lafões; Neolítico



202 | 

ABSTRACT
The dolmen of Lapa da Meruje was discovered and first tested by A. de Amorim 
Girão in 1917, having been made known in his work of 1921, 
“Antiguidades Pré-históricas de Lafões” (“Prehistoric Anti- 
quities of Lafões”), and since then cited by other researchers working in the 
region. Its excavation was resumed in 2016 aiming at a comprehensive archae-
ological characterization of the site for future restoration and in situ opening to 
the public.
This is a large dolmen, with chamber and passage, which are differentiated in 
both plan and profile. The chamber, with seven orthostats, has an area of 3X3 
metres and the passage is around nine metres long. There is also a vestibule that 
was deliberately infilled when the dolmen was closed. The mound is 35 metres in 
diameter and has a preserved height of two metres. A stone cairn is still very well 
preserved in most of the mound’s area. On top of the capstone there is a set of 
modern engravings (cupmarks and a traditional game known as “alquerque”); 
in the orthostats of the chamber and passage there are also schematic prehistoric 
engravings, besides a very recent (20th century) depiction of a Christian cross. 
In line with the scarcity of grave goods that characterises the Lafões mega-
lithism, the first funerary occupation recorded at Lapa da Meruje is mainly 
represented by flint geometrics. A few potsherds, polished stone tools and large 
flint blades belong to later occupations. Together, both assemblages suggest the 
beginning of the fourth millennium BC (Middle Neolithic) as the dolmen’s cons- 
truction date and its closure in the late 4th / early 3rd millennium BC (Late Neo-
lithic / Chalcolithic). An archaeological level formed by knapped stone, plain 
pottery and abundant charcoal was found below the mound; its status (a ritual 
related to the building of the monument? an older occupation?) is still be fully 
understood. Other finds indicate Protohistoric, Medieval and contemporary re-
uses of the dolmen.
KEY WORDS:Megalithism; Lafões; Neolithic

1. INTRODUÇÃO
Por solicitação da Câmara Municipal de Vouzela, teve início em 2016 um 
projeto de estudo intitulado “Estudo do património histórico-cultural de 
Vouzela”. Com conclusão prevista para 2019, o seu âmbito e principais ob-
jetivos foram já entretanto tornados públicos. Como explicitamente afirma-
do, “[o] conjunto de dados assim reunidos constituirá a base sobre a qual 
se procederá, com a conclusão do presente projeto, à elaboração de um 
programa que vise, através de diversas valências e ações a definir nesse 
momento, a valorização deste património e a definição de estratégias para 
o seu usufruto público” (Real et al., 2017, p. 116). Assim, o projeto encon-
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Figura 1. Localização da anta da Lapa da Meruje no território português.
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tra-se estruturado em quatro eixos de investigação principais: levantamen-
to documental; prospeção arqueológica; estudo de espólios de escavações 
antigas; e escavação de sítios selecionados — isto é, escavações dirigidas a 
locais de potencial museológico tendo em vista a sua futura valorização e 
disponibilização ao público. É neste quadro que têm tido lugar os trabalhos 
de escavação na anta da Lapa da Meruje, localizada neste município (Fig. 
1), os quais se iniciaram logo no primeiro ano de funcionamento do projeto. 
A seleção deste sítio como exemplo dos vários monumentos megalíticos ex-
istentes no município não foi casual. Com efeito, a sua localização a 925 
m de altitude, no ambiente paisagístico belíssimo proporcionado por uma 
depressão situada na vertente noroeste da Serra do Caramulo, adjacente a 
uma lagoa artificial, onde se dispõe já de diversas infraestruturas de apoio 
construídas pela autarquia na década de 1990 (acessos para automóveis, 
área de estacionamento, delimitação física do sítio e um passadiço de ma-
deira em torno da mamoa), foram critérios que pesaram bastante nessa es-
colha (Fig. 2A). Para além disso, e num critério mais estritamente científico, 
o bom estado de conservação da arquitetura do monumento fazia também 
antever um potencial arqueológico significativo por forma a providenciar, 
não só conteúdos concretos para a sua integração num roteiro patrimonial 
megalítico concelhio (com data de inauguração prevista para 2018), como 
também contribuir para uma recuperação do megalitismo lafonense e sua 
integração no contexto regional mais alargado da Beira Alta (Carvalho e Car-
valho, 2018).
O objetivo do presente texto é, assim, a apresentação sumária dos objeti-
vos que presidiram às campanhas de escavação de 2016-2018 na Lapa 
da Meruje, e dos principais resultados que se obtiveram. O ano de 2019 
reserva-se para a completação pontual dos trabalhos de campo (p. ex., de-
calque de gravuras). Os estudos finais compreenderão a interpretação da 
sua localização geográfica e estruturas arquitetónicas, das suas diversas 
componentes artefactuais e elementos paleoambientais, e respetiva inte-
gração regional. Estes tópicos de estudo, de caráter interdisciplinar, encon-
tram-se neste momento em curso.

2. A ANTA DA LAPA DA MERUJE
2.1. Descoberta e primeiros trabalhos
A anta da Lapa da Meruje foi noticiada pela primeira vez nas “Antiguidades 
pré-históricas de Lafões”, por A. de Amorim Girão [1895–1960], onde este 
autor a descreve do seguinte modo: 
“Subindo ao alto da serra, em direcção a Vermilhas (Vouzela), encontraremos uma 
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nova anta no sítio denominado Meruje. Esta anta, vulgarmente conhecida pela de- 
signação de Lapa da Meruje, é um soberbo exemplar, sobretudo pelas dimensões 
da tampa que mede 3,20 m. de comprimento por 2,80 m. de largura, sendo susten- 
tada por seis esteios monolíticos de cêrca de 3 m. de altura, tendo a mamoa 10 
m. de raio aproximadamente [...]. A situação dêste monumento mesmo no centro 
duma bacia de fundo pouco deprimido, onde a mamoa coberta de mato sobres-
sai rodeada por uma grinalda de pequenas elevações, em que o granito assume 
por vezes formas muito caprichosas, é das mais interessantes que conhecemos. 
A anta encontra-se ainda bem conservada, apesar de terem sido desviadas várias 

Figura 2. A - Vista aérea da escavação, a partir de Sul, durante a campanha 2016. B - Vista 
da câmara e corredor a partir de Nascente, segundo A. de Amorim Girão (1921). C - Fo-
tografia publicada por C. Moreira de Figueiredo (1953).
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pedras da galeria e de apresentar evidentes sinais de violação no recinto da câmara 
sepulcral. Uma ligeira escavação que fizemos nesta última parte do megálito nada 
produziu digno de menção” (Girão, 1921, p. 47).
Conquanto não se encontre explicitado, deduz-se do prólogo daquela obra 
que os trabalhos de escavação (“uma ligeira pesquisa”, como referido na 
p. VII) terão tido lugar a 29 de março de 1917. Esta sondagem terá sido 
precedida de uma “exploração”, que se deduz ter sido apenas de reconhe- 
cimento, em data incerta mas no decorrer do ano de 1916. Amorim Girão 
refere também que o dólmen havia sido anteriormente “[...] visitado pelo 
sábio botânico Sr. Dr. Júlio Henriques” (p. VI), mas não refere no entanto 
onde, ou como, obteve esta informação. O facto de nesta obra haver outras 
referências a este investigador, e mesmo fotografias da sua autoria, suge-
re uma proximidade entre estes professores conimbricenses que explicará 
algum tipo de colaboração entre ambos. É também aqui que se publica a 
primeira fotografia conhecida desta anta (Fig. 2B).
A partir deste trabalho pioneiro, a Lapa da Meruje constará depois em di-
versas outras sínteses sobre o megalitismo regional (Moita, 1966; Leisner, 
1998), sobre o património de Vouzela (Marques, 1999, 2014), ou mesmo a 
propósito de outras temáticas. É o caso do ensaio de Moreira de Figueiredo 
(1953) sobre as vias romanas da região, que a ilustra com a segunda fo-
tografia mais antiga que se lhe conhece (Fig. 2C). Note-se, a este propósito, 
que o inventário descritivo de “Die megalithgräber der Iberischen Halbinsel” 
(Leisner, 1998, p. 68 e taf. 59) refere erradamente esta anta como perten-
cente ao concelho de Tondela, um lapso que terá induzido em erro autores 
posteriores — p. ex., não figura na síntese de Cardoso (1999) sobre o mega- 
litismo vouzelense — mas que se explica pela sua localização a menos de 
um quilómetro das extremas de ambos os municípios, o que terá propiciado 
esta confusão.
2.2. Os trabalhos de 2016-2018
Enquadrados pelos objetivos-base do projeto de investigação — que, re-
corde-se, se constitui como etapa de estudo prévia à valorização e museal-
ização do património histórico vouzelense —, os trabalhos mais recentes 
na Lapa da Meruje obedeceram a uma estratégia de intervenção delibera-
damente subordinada a opções de preservação in situ de elementos ar-
quitetónicos com potencial de valorização no futuro. Tratou-se, assim, de 
uma intervenção minimalista, com objetivos muito específicos direcionados 
para os diversos espaços do monumento, a saber:
1. Escavação da câmara do dólmen, através da realização de um corte, para 
a relocalização da sondagem de 1917, avaliar o impacto de violações que 
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possam ter ocorrido no passado, e identificar a eventual presença de grafis-
mos pré-históricos nos esteios.
2. Escavação do corredor, conectando-se assim a área da câmara ao ex-
terior do monumento, de modo a documentar este setor do monumento 
e permitir, depois, o acesso dos visitantes às próprias áreas de circulação 
originais (leia-se, neolíticas) do mesmo.
3. Escavação do átrio tendo em vista a documentação desta realidade ar-
quitetónica (cuja existência se presumia desde o início dos trabalhos, dada 
a depressão na topografia da mamoa que se observava neste sector) e a 
criação futura de um espaço de acesso ao interior do monumento.
4. Abertura de uma sanja de orientação Norte-Sul, na metade Sul da ma-
moa, para registo das respetivas sequências estratigráficas e construtivas, 
e averiguação da existência de ocupações anteriores à sua construção. A 
não intervenção noutros quadrantes da mamoa deveu-se às referidas con-
tingências autoimpostas para a conservação de elementos arquitetónicos 
originais do monumento.
Após os trabalhos de escavação realizados, pode-se hoje descrever com 
maior rigor as características arquitetónicas deste monumento. A Lapa da 
Meruje é, pois, um dólmen de grandes dimensões cuja câmara e corredor 
se distinguem tanto em planta como em alçado (Fig. 2A). A câmara é forma-
da por sete esteios e mede cerca de 3×3 m de área, enquanto o corredor, 
irregular e ligeiramente desviado para nordeste, tem 8-9 m de comprimento. 
Apenas na câmara se preserva ainda uma laje de cobertura, de contorno 
trapezoidal, com cerca de 6×6 m, e uma espessura variando entre 30 e 50 
cm. Há a registar a existência de gravuras nos esteios da câmara e corre-
dor, de tipologia claramente pré-histórica ou que se encontravam totalmente 
cobertas por sedimentos até à sua escavação — báculo, lúnula, covinhas e 
signos de tendência pectiforme — que estão presentemente em curso de le-
vantamento e estudo. Junto a esta arte megalítica há ainda a representação 
de uma custódia na câmara, que de acordo com informações orais terá ter 
sido realizada na segunda metade do século XX, enquanto que no topo do 
chapéu se encontra um numeroso conjunto de grafismos de época históri-
ca, que inclui covinhas, cruzes e um tabuleiro de “jogo do alquerque”, não 
referenciados até ao momento em qualquer publicação acerca deste sítio. 
2.2.1. Câmara
As escavações realizadas em 2016-2017 na câmara, que atingiram a sua 
base, permitiram identificar uma depressão oval preenchida com sedimen-
tos muito finos e pulverulentos, soltos, com ocasionais blocos de granito, e 
quase sem materiais arqueológicos, que deverá corresponder à sondagem 



208 | 

aberta por Amorim Girão em 1917. Abaixo desta unidade desenvolvem-se 
níveis de remeximentos mais antigos, que incorporam diversos fragmentos 
de cerâmica medieval (atribuível ao século XII), o que permitiu concluir que 
a câmara terá sido esvaziada do seu conteúdo pré-histórico original muito 
provavelmente durante a Idade Média. Por seu lado, a escavação junto à 
face interna de um dos esteios não revelou quaisquer pinturas. Este facto, 
aliado às observações anteriores quanto reutilização do dólmen em épocas 
pós-neolíticas, sugere que, a terem existido pinturas, estas não terão sobre-
vivido aos episódios de reutilização deste espaço; apenas as gravuras se 
conservaram até hoje.
Para além da cerâmica medieval, foi possível recolher também geométricos 
em sílex (trapézios e crescentes sobre lâmina) nos sedimentos remexidos da 
câmara, os quais se constituem como testemunhos da fase de construção 
e primeira utilização do monumento. Com a mesma proveniência há ainda 
cerâmica decorada de cronologia calcolítica (triângulos preenchidos a pon-
tilhado) e um elemento de xorca de “tipo sanguessuga” em bronze, datável 
do final da Idade do Bronze. Este conjunto de achados — a que se devem 
adicionar as gravuras modernas e as tradições orais que estão associadas 
à anta — evidencia o papel que este monumento nunca deixou de desem-
penhar na paisagem para as sucessivas comunidades que a percorreram 
ou exploraram.
Note-se que, por razões que se prendem com a estabilidade da câmara e 
a segurança da equipa, não foi escavado o depósito sedimentar que se en-
contra sob o pesado chapéu que muito singularmente caracteriza a Lapa da 
Meruje (Fig. 2A) — e de onde lhe advirá certamente o nome. A futura esca- 
vação deste depósito poderá vir a proporcionar observações que consubs- 
tanciem de forma mais robusta as ideias já adquiridas acerca dos processos 
de formação deste sector do monumento.
2.2.2. Corredor
O corredor da Lapa da Meruje é formado por nove esteios na sua parte 
norte e dez na sua parte sul, perfazendo um comprimento total aproximado 
de nove metros (Fig. 3A). Em planta, pode observar-se que os esteios que 
fazem a ligação com a câmara estão dispostos de modo a conformar um 
estrangulamento; depois, afunila ligeiramente na direção da entrada (de 1,8 
m para 1,2 m), onde os esteios aí existentes definem um outro estrangula-
mento (de cerca de 0,8 m de largura ao longo de um troço de 1,5 m). 
A escavação do corredor, que teve lugar em 2018, revelou que o seu sector 
mais próximo da câmara se encontrava igualmente violado pela ocupação 
medieval do monumento. A separação entre a parte reocupada na Idade 
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Média e a parte conservada do corredor estava claramente definida por uma 
acumulação caótica de blocos graníticos. Na parte conservada, o topo do 
depósito apresentava-se quase estéril em termos arqueológicos, o que ates-
ta o estado intocado da sua parte inferior. E aqui, com efeito, encontrou-se 
um pequeno mas significativo conjunto artefactual formado por cerâmica 
(pelo menos um vaso liso quase inteiro) e uma enxó em pedra polida, ao 
nível da base. Esta última peça, em particular, estava colocada num inters- 
tício entre dois esteios, do lado norte do corredor e junto à entrada, suger-
indo tratar-se de uma deposição intencional. A proximidade espacial entre 
os diversos fragmentos de cerâmica, alguns dos quais ainda em conexão, 
sugere o mesmo comportamento no que respeita a esta classe artefactual.
O pequeno número de artefactos recuperados no corredor não permite uma 
atribuição cronológico-cultural fina, mas a presença de cerâmica indica que 
se tratarão de deposições posteriores ao momento de construção e primeiro 
uso do monumento.
2.2.3. Átrio
A escavação da área em frente da entrada do corredor, que se desenrolou 
em 2017-2018, veio comprovar que, de facto, a depressão que se obser-
vava na mamoa correspondia a um sector que estaria originalmente ao ar 
livre. De facto, foi possível documentar aqui a existência de um átrio, orig-
inalmente lajeado com grandes blocos graníticos, que conformaria um es-
paço exterior adjacente à entrada do monumento. A entrada do corredor 

Figura 3. A - Vista geral do átrio e corredor, após a sua escavação em 2018. B - Vista geral 
do átrio e da entrada, onde se pode observar, em primeiro plano, parte do lajeado original 
do átrio e, do lado esquerdo, um esteio que formaria a fachada deste espaço (o esteio do 
lado oposto terá sido arrancado em data indeterminada).
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estaria assim ladeada, do seu lado exterior, por esteios dispostos de forma 
perpendicular ao mesmo, resultando numa autêntica fachada que delimita-
va o átrio pelo menos na sua parte poente (Fig. 3A e B). 
Porém, todo este espaço exterior seria colmatado em data posterior. A sua 
escavação permitiu verificar que parte do lajeado foi levantada, principal-
mente na sua periferia, e que o átrio foi depois preenchido com uma cama-
da de terra e blocos de médias dimensões, sobre a qual se colocou uma car-
apaça pétrea rematada com um nível de clastos de pequenas dimensões 
bem acamados e imbrincados. Trata-se, portanto, da selagem intencional 
do monumento ou, em suma, da construção de uma “estrutura de conde-
nação” equiparável a outras já identificadas em monumentos megalíticos 
da Beira Alta. Está por esclarecer a cronologia (coevo do lajeado ou da “es-
trutura de condenação”?) e funcionalidade de um murete circular que de-
limita o átrio pelo exterior.
As componentes artefactuais associadas a esta “estrutura de condenação”, 
porém, são muito escassas, o que limita inferências acerca da cronologia 

Figura 4. Vista do corte nascente da sanja, nos trabalhos de 2016. Note-se a acumulação 
de blocos correspondente ao preenchimento do contraforte, delimitado por dois grandes 
blocos (na parte mais profunda da sanja), e o nível superior de blocos que cobre toda a 
estrutura e se prolonga até ao limite inferior da mamoa
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deste evento de encerramento definitivo do dólmen. A presença de restos 
de cerâmica e de lâminas robustas de sílex sugere que esta colmatação terá 
ocorrido no Neolítico Final ou, o mais tardar, já em época calcolítica.
2.2.4. Mamoa
No contacto entre a base da mamoa e o paleossolo foi identificado um 
delgado (<10 cm) nível arqueológico formado por cerâmica lisa associada 
a uma indústria de lascas (sobretudo em quartzo) de boa fatura. A ine- 
xistência de outros elementos impede a determinação de uma cronolo-
gia fina (que será no entanto neolítica) e a interpretação das atividades 
que lhe terão dado origem (contexto habitacional? práticas rituais prévias 
à construção do monumento?). A identificação de troços muito bem con-
servados da couraça pétrea em quadrados adjacentes à sanja inicial (ver 
abaixo) impediu, por razões de conservação, a sua escavação até à base e, 
deste modo, a documentação de uma área maior deste nível pré-megalíti-
co. O interior do setor escavado da mamoa, por seu lado, revelou duas 
importantes componentes da arquitetura da mamoa:
§ Um contraforte com uma largura de cerca de 6,5 m, composto por 
uma densa acumulação de blocos de dimensões médias (40-50 cm), em-
balados em sedimentos arenoargilosos de colorações negras (Fig. 4), e 
contidos no seu limite externo pela colocação de grandes blocos (>1 m), de 
formato lajiforme, que formam um anel lítico de contenção do contraforte 
(Figs. 4 e 5). 
§ Uma couraça pétrea, com 30-40 cm de espessura, mas que se vai 
adelgaçando à medida que se aproxima do exterior da mamoa (Figs. 4 e 
5). Tratar-se-á da base conservada e compactada da couraça original, uma 
vez que o topo desta estrutura se encontra hoje pelo menos meio metro 
abaixo da cota de topo do chapéu da câmara. É formada por blocos graníti-
cos de dimensões pequenas a médias (10-50 cm) e sedimentos iguais aos 
do contraforte. Junto ao seu rebordo exterior, há um alinhamento de lajes 
colocados na vertical (Fig. 5), que a delimitava provavelmente em todo o 
perímetro. Uma vez que os objetivos da escavação estavam determina-
dos pela sua valorização posterior, optou-se por não sacrificar, através de 
escavação, este elemento arquitetónico ilustrativo das técnicas e opções 
construtivas do monumento em época neolítica. 
A localização da sanja para escavação da mamoa visou averiguar uma de-
pressão existente na sua superfície. A escavação revelou, com efeito, que 
a couraça se encontrava parcialmente destruída na sua metade superior 
pela extração de pedra em época moderna para construção dos muros de 
divisão de propriedade que se encontram em torno do monumento. 
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3. CONCLUSÕES: A LAPA DA MERUJE E O MEGALITISMO DE LAFÕES
Uma das últimas sínteses sobre o megalitismo vouzelense destacava uma 
tendência de acordo com a qual os dólmenes deste município se localizarão 
por norma em plataformas ou rechãs, “[...] implantando-se frequentemente 
em pequenos cômoros deles destacados. Torna-se deste modo evidente que 
os monumentos não se distribuem no terreno de forma aleatória. [...] Quanto 
à micro-distribuição dos monumentos, é frequente observarem-se núcleos 
de dois ou três monumentos, a curta distância entre si, sendo mutuamente 
intervisíveis, configurando a situação de verdadeiras necrópoles megalíticas 
[...]” (Cardoso, 1999, p. 192). Nos seus traços essenciais, esta observação 
foi corroborada pelos resultados das prospeções de 2017-2018 (Carvalho 
e Carvalho, 2018), em particular no que respeita à dupla circunstância de 
se acharem dólmenes isolados ou agrupados em pequenas necrópoles de 
dois a três tumuli. A Lapa da Meruje é, assim, um testemunho da primeira 
destas realidades e encontra paralelo noutros dólmenes vouzelenses, tais 
como Adside (Campia) ou Cabo das Moutas (Alcofra). 
No estado atual dos estudos megalíticos da região de Lafões é ainda difícil 
propor cenários explicativos sólidos para a referida dicotomia, ou mesmo 
para os padrões gerais de implantação destes monumentos. Tal como se 
têm vindo a reconhecer no caso de Vouzela (Carvalho e Carvalho, 2018), 
estes monumentos localizam-se sempre em ambiente de montanha — seja 
em planaltos, rechãs ou pequenos vales elevados — e muitas vezes junto a 
nascentes ou áreas alagadiças. Ou seja, neste caso, a Serra do Caramulo 
e as terras altas adjacentes reúnem a quase totalidade dos dólmenes já 
registados. O desconhecimento dos respetivos contextos habitacionais, que 
poderão talvez estar soterrados nos depósitos sedimentares dos fundos dos 
vales, é uma limitação severa no conhecimento dos modelos gerais de ocu-
pação do território. Portanto, o papel desempenhado pela Lapa da Meruje 
nos momentos iniciais da ocupação megalítica daquela serra — isto é, nos 
primeiros séculos do IV milénio a.C., correspondentes ao Neolítico Médio — 
é ainda difícil de avaliar. É certo que, de um modo geral, a topografia e as 
condições edáficas deste maciço não são de molde a favorecer uma pre-
sença neolítica de caráter permanente nos seus setores mais elevados. 
A informação disponível para a Serra da Estrela, onde a investigação tem 
sido mais sistemática, pode constituir-se como analogia para o caso do  
Caramulo. Ali, a compartimentação altitudinal das culturas tradicionais es-
tabelece os 800 m a.n.m. como o limite superior do cultivo do trigo (Ribeiro 
e Santos, 1951) e talvez os 1500 m para a cevada (sujeito a confirmação). 
Isto significará que, em época neolítica, apenas o pastoreio teria sido viável 
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Figura 5. Vista da escavação da sanja em 2017. No lado esquerdo, sobre o substrato graníti-
co, veem-se os dois blocos que fazem parte do anel lítico do contraforte; no lado direito,  
vê-se a couraça pétrea conservada, na parte inferior da qual existe um  alinhamento de 
lajes originalmente colocadas na vertical (para sustentação da couraça?)
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nas áreas planálticas superiores. Porém, foi recentemente avançado um 
modelo segundo o qual o pastoreio se teria então confinado às terras baixas 
(< 600 m), em torno do sopé da serra (Carvalho et al., 2017). Este pastoreio 
seria levado a cabo no quadro geral de uma mobilidade humana de tipo 
residencial, associado à agricultura, nos territórios abaixo dos 600 m pontu-
ado por monumentos dolménicos. Portanto, ao invés do defendido por ou- 
tros autores, este modelo de pastorícia não defende a existência de práticas 
transumantes.
Este sistema de povoamento pode ser provisoriamente extrapolado para a 
Serra do Caramulo, embora este exercício deva futuramente atender tam-
bém aos particularismos bioclimáticos deste território no Holoceno Médio. 
Deste quadro comparativo parecem poder resultar dois modelos alternati-
vos para a ocupação das suas rechãs e planaltos da faixa dos 800-1050 
m, onde se localizam diversas necrópoles dolménicas (a própria Lapa da 
Meruje está a 925 m de altitude): um, em que a atividade económica as-
sentaria em exclusividade no pastoreio; outro, em que a esta prática se as-
sociaria uma agricultura especializada na cevada. Claramente, a segunda 
possibilidade parece menos verosímil, uma vez que as práticas agrícolas 
já documentadas para o Neolítico Antigo e Médio do atual território portu-
guês parecem assentar numa agricultura mista, com trigos e cevadas e uma 
importante componente de leguminosas (para uma síntese atualizada, ver 
Carvalho, 2018). Assim, a não ser que se equacione a possibilidade alter-
nativa de estarmos unicamente perante uma “paisagem ritual”, os setores 
mais elevados do Caramulo seriam, não propriamente ocupados, mas sim 
frequentados no quadro de um regime de pastoreio itinerante de pequena 
ou média escala.
No sentido desta hipótese de trabalho, os diversos dólmenes, assim como 
os “afloramentos monumentalizados” do Vale d’Anta e da Malhada do Cam-
barinho (Carvalho e Carvalho, 2018), poderão estar a marcar simultanea-
mente uma apropriação simbólica (funerária e ritual) deste território e os 
caminhos percorridos pelos pastores neolíticos e seus rebanhos. Este papel 
duplo dos monumentos megalíticos do Caramulo e, por extensão, também 
de toda a região de Lafões, terá de ser avaliado no prosseguimento da in-
vestigação. Para já, o ambiente natural em que se insere a Lapa da Meru-
je, junto a um acesso natural aos planaltos mais elevados da serra, e as  
características da sua arquitetura, designadamente a existência de um átrio 
exterior consignado a rituais hoje impossíveis de recuperar totalmente, são 
elementos que parecem ilustrar bem aquele duplo caráter de que se terá 
revestido o megalitismo deste antigo território.
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RESUMO 
Os artefactos em sílex dos dólmenes da Lapa da Meruje (Vouzela)  
e de Antelas (Oliveira de Frades), cuja construção se atribui aos iní- 
cios do IV milénio a.C., foram analisados por forma a providenciar uma  
primeira imagem abrangente das estratégias de exploração, circulação  
e utilização do sílex no megalitismo da região de Lafões, uma das 
subáreas do importante núcleo megalítico da Beira Alta. Os conjun-
tos são formados sobretudo por geométricos trapezoidais, surgindo os 
segmentos em segundo plano. A origem do sílex pôde determinar-se 
para o primeiro caso (área de Rio Maior), sendo que em Antelas se 
observaram cinco possíveis áreas de aprovisionamento (por identifi-
car). A análise traceológica revelou que a larga maioria das peças de 
Antelas não foi utilizada antes da sua deposição naqueles dólmenes;  
inversamente, os geométricos da Lapa da Meruje foram obtidos a partir 
lâminas previamente utilizadas e depois efetivamente usados como pon-
tas de projétil. Nota-se, nestes casos, que as pontas foram encabadas 
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transversalmente, uma técnica que já havia sido reconhecida na famosa 
pintura de arqueiro do dólmen de Juncais (Vila Nova de Paiva). No seu 
conjunto, estes primeiros resultados revelam uma elevada complexidade 
dos circuitos de abastecimento de sílex no megalitismo beirão. As dife- 
rentes intensidades observadas no seu uso significará também dife- 
rentes capacidades de aquisição de matérias-primas exógenas. A expli-
cação para tais contrastes deverá radicar no quadro socioeconómico e 
na organização social destas comunidades.
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo; análise lítica; proveniência; intercâmbio; 
traceologia

ABSTRACT
The flint artefacts from the dolmens of Lapa da Meruje (Vouze-
la) and Antelas (Oliveira de Frades), which were built at the begin-
ning of the fourth millennium BC, were analysed in order to provide 
a first comprehensive portrayal of its exploration, circulation and use 
in the megalithic region of Lafões, one of the subareas of the impor- 
tant megalithic clusters of Beira Alta. These assemblages are formed main-
ly by trapezoidal geometrics, followed by segments. The origin of the flint 
could be determined for the first case (Rio Maior area), with five possible 
supply areas (to be identified) being observed among the Antelas material. 
The analysis showed that the vast majority of the Antelas artefacts were 
not used before their deposition; conversely, the geometrics from Lapa of 
Meruje were obtained from previously used blades and later effectively 
used as projectile points. It should be noted in these latter cases that they 
were transversely hafted, a technique that had already been recognized in 
the famous painting of an archer at the dolmen of Juncais (Vila Nova de 
Paiva). Taken together, these preliminary results reveal a high complexi-
ty of the flint supply circuits in the Beira Alta megalithism. The different 
intensities observed in the use of flint artefacts will also mean different 
capacities for the acquisition of exogenous raw materials. An explanation 
for such contrasts should lie in the socioeconomic and social organization 
framework of these communities.
KEY WORDS: Megalithism; lithic analysis; provenance; exchange; use- 
-wear 

1. INTRODUÇÃO
É comumente aceite que na região portuguesa da Beira Alta se encontra 
um dos grupos mais pujantes do megalitismo da Península Ibérica. Não 
cabe aqui fazer o historial da investigação, mas deve assinalar-se que os 
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primeiros trabalhos científicos, então sobretudo de inventariação e cartogra-
fia, tiveram o seu início ainda em meados do século XIX. O prosseguimento 
desta investigação viria a revelar uma realidade muito singular, com mon-
umentos tumulares de diversas tipologias, dispersos por uma vasta área 
e ostentando frequentemente manifestações pictóricas, pintadas e grava-
das. Nos inícios do século seguinte reconhecer-se-ia que estas realidades 
neolíticas se estendiam igualmente para a região histórica de Lafões (Girão, 
1921). 
A partir do último quartel do século XX, os estudos megalíticos na Beira Alta 
superam aquela perspetiva sobretudo descritiva — ou, quanto muito, de raiz 
histórico-culturalista — e direcionam-se para outros tópicos de investigação. 
Entre estes, emergem as questões relacionadas com a proveniência e cir-
culação de matérias-primas. Houve desde cedo a perceção de que os, por 
vezes abundantes, conjuntos em sílex encontrados no megalitismo beirão 
terão sido importados a partir da Estremadura Portuguesa, região onde se 
localizarão as fontes de aprovisionamento mais próximas, e que a sua cir-
culação se faria no âmbito de diversos circuitos de trocas de escala inter-re-
gional. Como referido há já um quarto de século por Senna-Martinez (1994, 
p. 17), “[u]ma origem estremenha para o megalitismo da Beira Alta pode, 
aliás, explicar a origem do sílex (inexistente na Beira Alta) que [...] domina, 
desde o início, as produções artefactuais em pedra talhada do megalitismo 
regional e, como veremos, até momentos bem avançados. Como contra-par-
tida para a ‘importação’ do sílex poderíamos ter as rochas anfibólicas, uti-
lizadas para a produção de artefactos polidos, e inexistentes na Estremad-
ura [...]. O mesmo pode ter sucedido com as ‘variscites’ e outras ‘rochas 
verdes’ utilizadas para a produção de adornos e potencialmente existentes 
nos afloramentos silúricos da Beira Alta [...].” Hoje sabe-se que elementos 
de adorno em variscite de dólmenes beirões serão importações das minas 
de Palazuelo de las Cuevas (Zamora), embora a exploração de pequenas 
jazidas de minerais verdes locais não possa por enquanto ser totalmente 
descartada (Carvalho, s.d.). Que estas redes de circulação poderiam atingir 
escalas suprarregionais é um facto testemunhado pelo achado de um longo 
machado em xisto no dólmen I do Carapito (Aguiar da Beira), uma imitação 
local de protótipos fabricados em jade alpino que então circulariam pela Eu-
ropa ocidental (Fábregas et al., 2012, 2018). Esta peça particular encontra-
va-se associada a um pequeno machado em fibrolite, três geométricos em 
sílex, 320 contas discoides em xisto, seis em variscite e uma conta esféri-
ca em grauvaque (Leisner e Ribeiro, 1968), constituindo-se portanto como 
uma associação artefactual — datada de c. 3650 cal BC (GrN-5110: 4850 ± 
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Figura 1. Localização dos dólmenes mencionados em texto. 1 - Lapa da Meruje (Vouzela); 2 
- Antelas (Oliveira de Frades); 3 - Juncais (Vila Nova de Paiva); 4 - Carapito (Aguiar da Beira). 
A seta indica a proveniência do sílex de Rio Maior identificado no primeiro sítio
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40 BP) a partir de carvões da lareira em torno da qual se estruturava — que 
ilustra muito bem a diversidade de proveniências materiais e de influências 
estilísticas de que se revestiram as fases iniciais do megalitismo beirão, isto 
é, durante o Neolítico Médio.
Assim, o objetivo do presente trabalho é um primeiro estudo integrado dos 
artefactos em sílex provenientes dos dólmenes da Lapa da Meruje (Vouzela) 
e de Antelas (Oliveira de Frades), localizados na região de Lafões — portanto, 
no setor mais ocidental da Beira Alta (Fig. 1) —, por forma a produzir uma pri-
meira caracterização das origens, circulação e uso desta matéria-prima na 
região em contexto megalítico. Este estudo envolve a realização de anális-
es geoquímicas para caracterização do sílex e determinação das respetivas 
proveniências, análise de tecnologia e tipologia, e microscopia lítica para 
classificação funcional. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Os dólmenes da Lapa da Meruje e de Antelas
A anta da Lapa da Meruje foi primeiramente referenciada por Amorim Girão 
(1921), pioneiro da arqueologia pré-histórica da região de Lafões, que a 
descreve. A “ligeira escavação” que realizou em 1917 na câmara não terá 
produzido qualquer resultado “digno de menção”, pelo que muito pouco 
se conhece destes trabalhos. No entanto, esta anta entrará depois em im-
portantes sínteses sobre o megalitismo da Beira Alta até à retoma do seu 
estudo em 2016 (Carvalho, 2018). Trata-se de um dólmen de grandes di-
mensões, que apresenta câmara e corredor diferenciáveis em planta e alça-
do. A câmara, de sete esteios, tem 3x3 m e o corredor atinge cerca de 10 m 
de comprimento. A mamoa, com um diâmetro de 32 m e uma altura de 2 m, 
conserva ainda parte substancial da sua carapaça pétrea. O topo do chapéu 
da câmara apresenta gravuras modernas e os esteios têm diversas repre-
sentações pré-históricas gravadas, para além da representação recente de 
uma custódia junto ao esteio de cabeceira da câmara. Na linha da escas-
sez de espólio que caracteriza o megalitismo lafonense, a fase de utilização 
neolítica da anta está representada quase exclusivamente por um pequeno 
conjunto de geométricos em sílex, o que, de acordo com o esquema evolu-
tivo do megalitismo regional e a cronologia absoluta disponível (Cruz, 2001; 
Senna-Martinez e Ventura, 2008), indica que este monumento datará dos 
primeiros séculos do IV milénio a.C.
Por seu lado, o dólmen de Antelas, conquanto identificado também pelo 
mesmo investigador (Girão, 1921), só é escavado em 1956-1957 (Castro 
et al., 1957) e depois em 1993, para trabalhos de restauro (Cruz, 1995). 



222 | 

Este monumento é formado por uma câmara de oito esteios, com 2,5×3 m 
de área, e um corredor de 3,5 m de comprimento que, tal como no caso da 
Lapa da Meruje, se diferencia em planta e alçado. A mamoa apresentava 
20 m de diâmetro e 2,5 m de altura ao momento da escavação. Porém, a 
componente mais notável de Antelas são as impressionantes pinturas a negro 
e vermelho que, graças à sensata opção tomada por Castro et al. (1957), de 
imediato soterramento do dólmen após a escavação, podem ainda hoje ser 
vistas, apesar da rápida degradação que as tem atingido desde os últimos 
trabalhos. A datação direta das pinturas através de uma amostra de pigmento 
preto resultou em cerca de 3450 cal BC (OxA-5433: 4655 ± 60 BP); porém, as 
cinco datações sobre cortiça carbonizada encontrada sob as lajes do corredor 
intratumular (Cruz, 2001) sugerem que a sua construção remontará provavel-
mente a 3900-3700 cal BC.
No seu total, a amostra analisada no presente estudo é composta por 22 
peças em sílex: quatro geométricos da Lapa da Meruje (Fig. 2), e uma lâmina 
e 14 geométricos de Antelas (Fig. 3). Para efeitos comparativos, utilizam-se 

Figura 2. Geométricos da Lapa da Meruje. 1 e 3 - trapézios (N22 e N23.21, respetiva-
mente); 2 e 4 - segmentos (N23.15 e N23.5, respetivamente). Desenhos por Y. Costela.
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também três peças em sílex (uma lâmina, uma lasca não cortical e um nódulo 
parcialmente cortical) da Casa dos Mouros do Vale da Redonda, uma pequena 
gruta-abrigo no concelho de Vouzela que terá sido um acampamento tem-
porário em fase indeterminada do Neolítico (Tente e Carvalho, 2017).
2.2. Análise de fluorescência de Raios-X com equipamento portátil
A análise geoquímica dos artefactos líticos em sílex foi efetuada através 
de Fluorescência de Raios-X com equipamento portátil (doravante, FRXp) 
e recorrendo a um protocolo que permite a deteção de elementos pesados 
e leves, desde o Magnésio (12Mg) até ao Urânio (92U). A opção pelo equipa-
mento portátil deveu-se à necessidade de aceder a materiais de museu, 
neste caso a coleção do dólmen de Antelas, que se encontra depositada 
no Museu Geológico (Lisboa). O equipamento utilizado foi um Bruker™ S1 
Titan® equipado com um tubo de raios-X em Ródio, um detetor FAST® SDD 
e um colimador de 5 mm, um filtro S1RemoteCtrl e o software S1Sync®. 
Foi utilizada a configuração de calibração de fábrica recomendada para ro-
chas usando a aplicação GeoChem e o método DualMining. A fiabilidade e 

Figura 3. Geométricos e lâmina de Antelas (segundo Castro et al., 1957, fig. 2).
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calibração foi assegurada pelo representante da Bruker em Portugal, Dias 
de Sousa, S.A. As leituras foram feitas em zonas homogéneas dos artefac-
tos seguindo o protocolo utilizado em trabalhos anteriores com o mesmo 
propósito (Pereira et al., 2016; Carvalho e Pereira, 2017), isto é, 120 segun-
dos para os elementos pesados e 120 segundos para os elementos leves. 
Os resultados obtidos (ver adiante) serão complementados futuramente, e 
descritos através dos respetivos valores numéricos absolutos, após confron-
tação sistemática com os dados geoquímicos da LusoLit, a litoteca da Uni-
versidade do Algarve.
2.3. Análise traceológica
A observação das peças foi realizada conjugando uma lupa binocular Leica 
MZ16A, que abarca 10-90 aumentos, e um microscópio metalográfico Olym-
pus BH2, cujos aumentos vão desde 50× a 400× aumentos, dotado de uma 
câmara fotográfica Canon 450D. Para além disto, empregou-se um software 
fotográfico (Helicon Focus v.4.62) para obter imagens totalmente focadas. 
Antes do início da limpeza e posterior análise do material, foi efetuada uma 
primeira observação com lupa binocular com o objetivo de detetar e registar 
todos os possíveis registos orgânicos e inorgânicos que pudessem ainda 
estar aderidos à superfície das peças. Posteriormente, efetuou-se uma lim-
peza com água e sabão. Não foi necessário utilizar soluções ácidas para 
eliminar concreções calcárias, pois estas não existiam. O material dos três 
sítios estava muito alterado, tendo-se observado lustres, arredondamentos 
e, por vezes, alterações térmicas. Estas afetações limitaram o diagnóstico 
funcional de algumas peças.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A indústria em sílex analisada da anta da Lapa da Meruje reporta-se apenas 
ao material recolhido nas campanhas de escavação de 2016 e 2017, estan-
do por analisar as peças de 2018. Assim, o conjunto é formado apenas por 
dois trapézios e dois segmentos produzidos com recurso a retoque abrupto 
direto e tratamento térmico a partir de suportes com secções triangulares 
e trapezoidais. No caso do dólmen de Antelas, o conjunto é formado origi-
nalmente por uma única lâmina e 15 geométricos; porém, destes últimos 
apenas 14 estavam disponíveis para estudo no Museu Geológico. Estes são 
compostos principalmente por trapézios (n=10), estando os segmentos em 
segundo plano (n=4), configurados por norma através de retoque abrupto 
direto, com tratamento térmico aplicado a cerca de metade dos efetivos, e 
foram obtidos sobretudo a partir de suportes laminares de secção triangular 
(9 em 14 exemplares). 
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As análises de FRXp dos quatro geométricos da Lapa da Meruje, que rece-
beram os números 452 e 551&552 a 555&556, correspondem a uma úni-
ca leitura (no caso da peça 452) ou a duas leituras em áreas homogéneas 
e separadas (nos restantes três casos: 551&552, 553&554 e 555&556). A 
sua classificação litológica, de base macroscópica, indicou um sílex de grão 
fino, homogéneo, de coloração bege-acinzentada. E, com efeito, as análises 
revelaram composições químicas bastante semelhantes, em que, como era 
expectável, o elemento dominante é a sílica e depois o alumínio, seguido do 
fósforo, potássio, cálcio e ferro. Ainda assim, observa-se alguma variabili-
dade geoquímica neste conjunto. Tal situação é sobretudo notória no que diz 
respeito ao alumínio, onde a peça 551&552 apresenta valores significativa-
mente baixos (1,5076 ± 0,1846), ao passo que a peça 553&554 apresen-
ta valores mais elevados (4,4558 ± 0,2253). Também em linha com esta 
observação, está a peça 553&554, que apresenta maiores frequências de 
fósforo (0,3552 ± 0,02105) e de potássio (0,1852 ± 0,00625), valores próx-
imos dos registados na peça 555&556 (fósforo = 0,2533 ± 0,01825; potás-

Figura 4. Análise de correspondência dos sílices do conjunto de Antelas. Sílex 1: 468; Sílex 
2: 459, 461; Sílex 3: 460, 463, 465, 462; Sílex 4: 466, 467, 470, 471; Sílex 5: 464; Sílex 
6: 457; Sílex 7: 458, 469
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Figura 5. Análise funcional. 1 e 2 - geométricos da Lapa da Meruje empregues como pro-
jéteis (N22 e N23.15, respetivamente), cujos suportes originais foram utilizados para ras-
par pele seca (as fotografias macroscópicas mostram as fraturas de impacto resultantes 
do seu uso como projétil e as microscópicas as modificações no gume como resultado da 
raspagem de pele seca); 3 - lâmina da Casa dos Mouros do Vale do Redondo empregue em 
ambos os gumes no corte de plantas não lenhosas. Fotos micro a 100×
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sio = 0,1765 ± 0,0061). No seu conjunto, estes resultados indicam que as 
quatro peças provêm, se não de uma mesma fonte, muito provavelmente 
de uma área delimitada. De acordo com a composição química observada, 
a possível fonte de aprovisionamento localizar-se-á na extremidade sul do 
Maciço Calcário Estremenho, a Oeste de Vale Comprido (Rio Maior). Esta 
jazida de sílex, onde abundam nódulos de excelente qualidade à superfície 
por erosão total do afloramento original, dista da Lapa da Meruje cerca de 
170 km em linha reta.
Os artefactos de Antelas receberam os números 455 a 471. As análises 455 
e 456 referem-se à única lâmina existente e as análises 457 a 471 incidi-
ram sobre os geométricos. O silício regista valores sempre acima dos 95%, 
a única exceção sendo a leitura 468, onde estes valores são relativamente 
baixos (89,5065% ± 0,5190). O conjunto de Antelas pode no entanto ser 
dividido em dois subgrupos: um, onde o sílex é mais puro, com o silício a ron-
dar valores na ordem dos 100% (± Ma 7,7352), e outro onde o silício ronda 
os 96-98%. A seguir ao silício, os elementos que mais se destacam são o 
alumínio, potássio, cloro, enxofre, cálcio, titânio, vanádio, cromo, magnésio 
e ferro, com valores variáveis mas que permitem identificar agrupamentos 
que sugerem a redução a sete tipos de sílex com características distintas 
(Fig. 4): Sílex 1: 468; Sílex 2: 459, 461; Sílex 3: 460, 463, 465, 462; Sílex 
4: 466, 467, 470, 471; Sílex 5: 464; Sílex 6: 457; Sílex 7: 458, 469. Dada 
a proximidade de resultados obtidos para o Sílex 2, 3 e 4, poderemos es-
tar perante a redução do mesmo bloco em cada um dos casos, ao passo 
que no caso do Sílex 7 poderemos estar perante matéria-prima proveniente 
de uma mesma área ou fonte. Por seu turno, os resultados obtidos para 
o Sílex 1, 5 e 6 sugerem que se tratam de casos em que a matéria-prima 
será proveniente de contextos geológicos e/ou tafonómicos distintos entre 
si e dos demais espécimes analisados. Não foi possível ainda atribuir estas 
peças a jazidas concretas; só a continuação dos estudos permitirá aferir a 
semelhança destes sílices com amostras geológicas recolhidas em território 
português, reunidas na LusoLit, a litoteca da Universidade do Algarve, a fim 
de aferir o seu local de proveniência.
No que respeita à análise funcional, os quatro geométricos da Lapa da 
Meruje revelaram “biografias” bastante complexas, que podem ser descri-
tas do seguinte modo:

N22 e N23.15 — Na zona apical do extremo dos gumes destes geométri-
cos identificam-se fraturas aburiladas associada a importantes marcas 
de uso. Estas modificações indicam-nos que estaremos provavelmente 
perante projéteis empregues como “tranchants”, ou seja, encabadas 
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transversalmente. Mas, para além disso, o estudo microscópico dos 
gumes maiores permitiu-nos documentar que, antes da sua configu-
ração como geométricos, os respetivos suportes laminares tinham sido 
empregues na raspagem de pele seca (Fig. 5, n.º 1 e 2, respetivamente). 
Este modelo de reutilização não é habitual noutros contextos neolíti-
cos peninsulares, designadamente do atual território português; é pos-
sível que esteja relacionado com um aproveitamento maximizado dos 
suportes laminares.
N23.5 — Num dos extremos deste segmento observa-se uma fratura de 
tipo “hinge”. É difícil fazer um diagnóstico a partir desta fratura, mas é 
possível conceber que a peça tivesse sido utilizada como ponta de pro-
jétil.
N23.21 — Este trapézio apresenta pequenas fraturas em ambos os ex-
tremos, de morfologia de tipo “snap” e “feather”. No entanto, as suas 
características formais e tamanho não permitem determinar se a peça 
foi ou não usada. Estas fraturas podem ter sido produzidas devido ao seu 
uso como projéteis ou como resultado de alguma alteração mecânica

De Antelas, analisaram-se 14 geométricos e uma lâmina. Em relação aos 
primeiros, 12 deles não apresentam quaisquer fraturas de impacto. A maior 
parte está intacta ou mostra algumas pequenas marcas de uso ou roturas 
não diagnosticáveis de tipo “snap”. Somente em dois casos se observam 
possíveis fraturas aburiladas que talvez não tenham origem funcional mas 
sim em alterações mecânicas, inclusivamente modernas. Em suma, podem-
os afirmar que 12 geométricos de Antelas não se apresentam usados e que, 
em dois casos, não foi possível reunir critérios suficientes para afirmar ou 
negar a sua utilização. Quanto à lâmina, a superfície estava muito alterada: 
apresentava um lustre de solo considerável e diversas estrias em direções 
aleatórias, pelo que se considera esta peça não analisável. A escassez de 
traços de uso convida-nos a pensar que terá sido depositada sem qualquer 
utilização prévia; porém, tratar-se-ia de uma proposta arriscada uma vez 
que esses sinais de uso poderão ter sido produzidos por alteração ou mes-
mo por utilização sobre matéria branda.

4. CONCLUSÕES
Para complementar as inferências que os dólmenes da Lapa da Meruje e 
de Antelas permitem produzir acerca dos sistemas de circulação de sílex no 
megalitismo de Lafões, os respetivos resultados foram comparados com os 
da gruta-abrigo neolítico da Casa dos Mouros do Vale da Redonda. 
Deste sítio foram analisados por FRXp um nódulo cortical (445 na zona sem 
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córtex e 446 na zona com córtex), uma lasca não cortical (447) e uma lâmi-
na (448). Esta análise revelou que o nódulo é substancialmente diferente 
dos restantes sílices talhados por apresentar valores muito baixos de silício, 
na ordem dos 76%, e valores elevados de alumínio (7,7%) e de magnésio 
(1,3%). Estes resultados, de certa forma surpreendentes, parecem sugerir, à 
primeira vista, a existência de fontes de obtenção e corredores de transporte 
distintos para nódulos brutos e utensílios finais, estivessem estes retocados 
ou não. Os dólmenes estudados integrar-se-ão na segunda situação. Porém, 
há que salientar que estamos a trabalhar com uma amostra bastante reduz-
ida e num território onde o conhecimento acerca das origens e circulação 
desta matéria-prima é ainda muito incipiente, pelo que uma compreensão 
mais sólida destes comportamentos económicos só será possível através 
de trabalho detalhado e do avolumar de dados empíricos. De todo o modo, a 
Lapa da Meruje e Antelas distinguem-se claramente quanto à proveniência 
dos sílices talhados. Enquanto no primeiro caso se definiu uma única origem 
para as quatro peças (na área de Rio Maior), no segundo foi possível verifi-
car uma multiplicidade de proveniências para as 15 peças estudadas que 
parece apontar para a exploração de cinco jazidas de sílex diferentes (cuja 
identificação está por realizar).
Quanto à análise funcional, a lâmina da Cova dos Mouros do Vale da Re-
donda é uma peça fragmentada e com sinais de utilização em ambos os 
gumes onde se observa um polimento muito extenso relacionado com o 
corte de plantas não lenhosas (Fig. 5, n.º 3). As características do polimento 
fazem-nos pensar que se terá destinado ao corte de cereais verdes ou de 
algum tipo de planta silvestre. O desenvolvimento diferenciado do polimento 
demonstra que o lado esquerdo esteve muito mais sujeito a utilização que 
o oposto, ou seja, que quem a utilizou preferiu mudar de gume quando o 
primeiro perdeu efetividade, ao invés de o reavivar. Em todo o caso, trata-se 
de um instrumento que não está esgotado e que poderia ter continuado a 
ser utilizado. Este caráter não exaustivo do uso do sílex observado nesta 
gruta-abrigo integra-se no padrão também verificado em Antelas, onde a 
larga maioria das peças não terá sido utilizada previamente à sua incorpo-
ração no ambiente funerário. Aqui, a norma foi a produção intencional de 
oferendas, não o reaproveitamento de artefactos que estivessem até esse 
momento em utilização. O contraste com o conjunto da Lapa da Meruje não 
podia ser mais nítido. Os quatro geométricos haviam sido utilizados e dois 
deles passaram por uma complexa sequência que implicou o talhe e uso 
das lâminas originais, a sua segmentação em pontas de projétil de formas 
geométricas, as quais foram efetivamente utilizadas enquanto tais antes da 
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sua deposição em contexto funerário.
A propósito do modo de encabamento dos geométricos da Lapa da Meruje, 
em posição transversal, assinale-se que, apesar da sua singularidade, já 
se conhecia para a região da Beira Alta um elemento que providenciava 
uma imagem muito clara de uma opção funcional por agora aparentemente 
confinada a esta região (Fig. 1): trata-se da famosa pintura de um caçador 
de veados, acompanhado dos seus cães, executada num dos esteios do 
dólmen dos Juncais (Vila Nova de Paiva), em cujo arco se pode observar 
claramente o tipo de encabamento agora identificado pela traceologia nos 
geométricos da Lapa da Meruje (Leisner, 1934, taf. 13).
Em conclusão, os dados obtidos neste estudo mostram uma realidade mais 
complexa do que inicialmente suposto, no que diz respeito à circulação e 
utilização do sílex em ambiente megalítico. Embora haja necessidade de 
aumentar as amostras analisadas na Lapa da Meruje, a sua comparação 
com Antelas revelou não só diferentes estratégias de abastecimento ao 
nível da proveniência e rotas de circulação do sílex (cujos reais contornos 
só se poderão definir após a determinação das jazidas de origem do sílex 
do segundo sítio, exercício atualmente em curso) como, sobretudo, permitiu 
observar estratégias tecnoeconómicas muito contrastantes, com conjun-
tos fabricados exclusivamente para incorporação em contexto funerário e 
outros previamente utilizados de forma intensiva. Este duplo padrão parece 
revelar a existência de grupos humanos com diferentes graus de acesso a 
matérias-primas exógenas, o que abre todo um novo campo de investigação 
acerca das condições socioeconómicas e modelos de organização social 
das comunidades do Neolítico Médio da Beira Alta, insuspeitos até ao mo-
mento e que urge aprofundar, mas que talvez estejam na base dos padrões 
de distribuição desses bens de exceção que agora se começam a observar.
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Dawn of the dead: funerary behaviour  
in the Middle Tagus Neolithic

O Amanhecer dos Mortos: comportamento funerário  
no Neolítico do Médio Tejo

ABSTRACT
The Middle Tagus region, in central Portugal, is a region with significant geolo- 
gical and geomorphological variability, where the funerary behaviour of the 
first farming societies relates broadly to the type of substrate: the areas of the 
Limestone Massif have cave burials, whe-reas in the Hesperic Massif and Tagus 
Basin, dominated by schist, granite and detritic deposits, megalithic tombs 
are abundant. There are exceptions to this pattern, such as the megalithic 
complex of Rego da Murta in Alvaiázere, within the limestone zone, but in gene- 
ral the distinction between the geological zones holds firm.
We present a regional synthesis of evidence for land use, material culture 
and chronology, alongside the typology of burials and funerary structures. 
Our aim is to contextualize the megalithic fune-rary phenomena within the 
regional dynamics of funerary behaviour during the Neolithic, especially by 
comparing megalithic burials with cave burials.
The nature and distribution of the evidence currently available raise a number 
of questions: how do the chronologies and material culture(s) of burial caves 
and megaliths compare, and how are the two related in diachronic/synchro- 
nic terms? did burial in megalithic tombs reflect continuity or discontinuity 
with previous behaviour? were megaliths closely connected with a predom-
inantly pastoralist way of life? how do funerary sites relate to settlements in 
the region? These questions will be discussed in the context of regional and 
macro-regional perspectives.
KEY WORDS: Middle Tagus, Neolithic, funerary behaviour, megalithic 
tombs, burial caves

RESUMO
A região do Médio Tejo, em Portugal Central, apresenta uma variabi- 
lidade geológica e geomorfológica significante, na qual o comportamento  
funerário das primeiras sociedades produtoras se relaciona com o tipo de  
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substrato: as áreas do Maciço Calcário Estremenho apresentam enterramentos 
em gruta, enquanto no Maciço Hespérico e Bacia do Tejo, dominados por xis-
tos, granitos e depósitos detríticos, o megalitismo funerário é abundante. Exis- 
tem, contudo, excepções a este padrão, como o complexo megalítico de Rego da 
Murta, em Alvaiázere, na zona calcária, mas grosso modo, a distinção entre as 
zonas geológicas mantém-se.
 Apresentamos uma síntese regional de uso do solo, cultura material e crono- 
logia, assim como tipologia de enterramentos e estruturas funerárias. O intuito é 
o de contextualizar o fenómeno megalítico funerário nas dinâmicas regionais de 
comportamento funerário durante o Neolítico, em especial através da compara-
ção de contextos megalíticos e em gruta.
A natureza e distribuição das evidências levantam várias questões: como 
as cronologias e cultura material dos enterramentos em gruta e megálitos 
se compara, e como ambas se relacionam em termos diacrónicos/sincróni- 
cos? os enterramentos em megálitos funerários reflectem continuidade ou de-
scontinuidade com comportamentos anteriores? os megálitos estão conecta- 
dos com um modo de vida predominantemente pastoril? como se rela- 
cionam os sítios funerários com as ocupações de carácter domésti-
co na região? Estas questões serão discutidas no contexto de pers- 
pectivas regionais e macro-regionais.
PALAVRAS-CHAVE: Médio Tejo, Neolítico, comportamento funerário, megalitis- 
mo funerário, grutas necrópole

“Life is, and death is not at all”
Fyodor Dostoyevsky
Demons

1. INTRODUCTION
The study of Neolithic funerary behaviour has been a major focus of research on 
the later prehistory of Western Iberia. Several of the earliest sites associated with 
food-producing economies in Central Portugal are funerary contexts, a pattern 
that persists until the late Neolithic, since even with the growing number of do-
mestic occupations (e.g., Neves, 2018), cave-necropolises and megalithic tombs 
are still far greater in number (Leisner & Leisner, 1959; Leisner, 1967, 1998; 
Kalb, 1987; Cruz, 1997; Oosterbeek, 1997; Zilhão, 1992; Boaventura, 2009).
A relationship may be established between funerary practices and their evolu-
tion during the Neolithic period: the earlier stages, identified in the limestone 
areas, have individualized funerary contexts, including on occasions a se-
quence of individual burials in spaces that were regularly re-used, accompa-
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nied essentially by Early Neolithic material culture; whereas the collectivization 
of death seems to start during the Middle Neolithic and become dominant 
from the mid 4th millennium cal BCE.
In this paper, we seek to determine how megalithic tombs relate to cave burials 
in the Portuguese Middle Tagus and discuss the regional dynamics by compar-
ing this information with other contexts in the Lower Tagus Basin.

2. THE STARTING POINT: BURYING AND DWELLING
The Middle Tagus is a region where three major geomorphological units con-
verge: the Estremadura Limestone Massif, with an abundance of Neolithic 
cave-necropolises, some ephemeral rock-shelter and open-air occupations of 
a domestic character and, more rarely, megalithic tombs; the Tagus detritic 
Basin, where both open-air occupations and funerary contexts are known; and 
the Hesperic Massif, dominated by schist, granite and gneiss, where a number 
of megalithic tombs punctuate the landscape. The hydrography of this region is 
dominated by the Tagus River and its main tributaries (Almonda, Alviela, Nabão 
and Zêzere).
It is a region with a significant amount of research on the Neolithic transition 
process and several models have been proposed in the past (e.g., Zilhão, 
1992; Cruz, 1997, 2011; Oosterbeek, 1997; Carvalho, 2008). Funerary be-
haviour assumes an important role in this perspective, not only because it is 
one of the better-known domains of activity of the first food-producing eco- 
nomies, especially in comparison to domestic contexts, but also because the 
organic preservation in some of these deposits allows the acquisition of fine-
grained absolute dates, and also, more recently, palaeodietary, palaeomobility 
and palaeogenetic analyses.
By contrast, funerary megaliths present problems of organic preservation, as 
well as the lack of absolute chronologies (but see Burbidge & alii, 2014), and 
the re-use and modification of contexts and structures. Several authors have 
discussed how megalithic tombs fit into Neolithic population dynamics (e.g., 
Oosterbeek, 2003; Boaventura, 2009, 2011; Boaventura & Mataloto, 2013; 
Mataloto & Boaventura, 2009).
One objective of a current FCT funded project (MTAS – PTDC/EPH-
HIS/4356/2014) comprising field surveys, excavations and laboratory ana- 
lyses, is the excavation of relevant funerary contexts, both in cave (Gruta do 
Cadaval, Tomar) and megalithic tombs (Anta 1 de Vale da Laje, Tomar), along 
with related settlement contexts (Salvador, Abrantes). The main focus is to un-
derstand the evolution of settlement patterns and their relationship to the dis-
tribution of funerary contexts.
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For this paper, a number of sites located in the Middle Tagus and beyond have 
been selected due to the kinds of evidence they offer for discussion of the 
abovementioned aspects (e.g., absolute chronologies, material culture and 
other published data)  (Figure 1). 

3. A BRIEF REGIONAL SYNTHESIS
The Neolithic of the region has evidence for two successive funerary cycles. 
The first of these is dated to around 5500 – 3800 cal BCE, comprising what is 
traditionally referred as Early Cardial, Early Evolved and Initial Middle Neolithic. 
In the Estremadura Limestone Massif, this first cycle is represented by sites 
such as Galeria da Cisterna (Almonda karstic system, Torres Novas – Zilhão, 
2001, 2008; Zilhão & Carvalho, 2011), Gruta do Caldeirão (Tomar – Zilhão, 
1992) and Gruta de Nossa Senhora das Lapas (Tomar – Oosterbeek, 1993a). 

Figure 1. Digital Terrain Model (DTM) with indication of the limits of the Middle Tagus 
region and location of selected archaeological sites. 1. Algar do Bom Santo; 2. Lugar do 
Canto; 3. Carrascos; 4. Algar do Barrão; 5. Galinha; 6. Galeria da Cisterna (Almonda); 7. 
Anta 1 de Vale da Laje; 8. Pedra da Encavalada; 9. Anta da Foz do Rio Frio; 10. Gruta do 
Caldeirão; 11: Gruta do Morgado superior; 12. Gruta dos Ossos; 13. Nossa Senhora das 
Lapas; 14. Gruta do Cadaval; 15. Megalithic Complex of Rego da Murta; 16. Cabeço dos 
Pendentes; 17. Anta da Lajinha.
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These earlier funerary contexts with individualized interments span all of the 
Early Neolithic and may continue even into the Initial Middle Neolithic, as sug-
gested by Carvalho & Cardoso with reference to the layer D of Gruta do Cadaval 
(Tomar – Oosterbeek, 1997) and the “founder” phase of Lugar do Canto (Al-
canede – Carvalho & Cardoso, 2015).
In these earlier contexts, human remains were normally not found in anatom-
ical connection but scattered throughout the stratigraphy due to post-depo-
sitional processes (e.g., Tomé & alii, 2017). The re-use of burial spaces is a 
particular problem, and palimpsests are the norm rather than the exception, 
hindering the understanding of the funerary behaviour(s) involved, as well as 
challenging the undisputed relationship between absolute dates and artefacts 
(Oosterbeek, 2000). These factors have occasionally led to the interpretation 
of some of these contexts as collective burials, or even as ossuaries. Yet, where 
it is possible to ascertain, these earlier contexts correspond to individual inhu-
mations, mainly of a primary character, accompanied by decorated ceramics, 
personal ornaments (beads and pendants of shell, animal teeth and bones), 
blades and bladelets, and some polished stone elements. The later part of this 
first cycle overlaps with the earliest megalithic burials, whereas its earlier part 
may be contemporary with the dawn of megaliths, represented by the earliest 
menhirs (e.g., Vilarinha 3 in southern Portugal – Gomes, 2008, pp. 63-64). 
Later, around 3800 cal BCE (Figure 2), the dynamics of funerary behaviour 
shift towards collective burials. These constitute the second cycle, and collec-
tive burials predominate up to the Final Neolithic and beyond (e.g., Tomé, 2011; 
Carvalho & Cardoso, 2015; Carvalho, 2014a). Among the first collectivized buri-
als are those from Lugar do Canto (Alcanede – Leitão & alii, 1997; Cardoso & 
Carvalho, 2008), Algar do Bom Santo (Carvalho, 2014a), layer C at the Gruta 
do Cadaval (Oosterbeek, 1997; Cruz, 1997) and, later, Gruta dos Ossos (Tomar) 
(Oosterbeek, 1993b, 1997; Cruz, 1997).
The almost complete lack of absolute dates for funerary megaliths in the region 
is still a problem and the possible existence of a proto-megalithic phase (Silva 
& Soares, 2000), comprising simple burials accompanied by a limited number 
of artefacts should be considered. Here the site of Jogada 5 / Pedra da Enca- 
valada (Abrantes – Cruz, 2011) should be mentioned because it consists of an 
atypical megalithic monument which incorporates a gneiss bedrock outcrop in a 
mid-slope position, associated with nine deposits in pits that seem to correspond 
to individual burials (Cruz, 2011). TL dates on ceramics gave results that place 
these contexts at the end of the 5th and beginning of the 4th millennium BCE.
Normally found in clusters of monuments, Middle Tagus funerary megaliths 
are not considered as impressive as that of other regions of Iberia; but still 
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Figure 2. Absolute dates for collective funerary contexts in the Estremadura region (after 
Carvalho & alii, 2003; Carvalho and Cardoso, 2010/2011, 2015; Carvalho and Petchey, 
2013; Cruz, 1997; Gonçalves, 2008; Lubell & alli, 1994: Oosterbeek, 1997; Tomé, 2006). 
Dates calibrated using OxCal 4.2.4 (Bronk Ramsey, 2009; Bronk Ramsey and Lee 2013) 
with atmospheric curve IntCal13 (Reimer & alii, 2013).
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falls part of that wider phenomenon (e.g., Bueno Ramirez & alii, 2006; Santos, 
2000; Oliveira, 2000; Cardoso, 2008). Scarre & Oosterbeek (2010), referring 
specifically to the megalithic tombs of the Northern Mação area, suggested 
that they could be a part of the Proença-a-Nova megalithic cluster, representing 
an inland phenomenon without immediate links to the Tagus valley. Nonethe-
less, the Proença-a-Nova megalithic tombs are part of the larger cluster that 
includes sites in Vila Velha de Ródão, which are close to the Tagus. Among 
the main megalithic tombs in the region are Anta 1 de Vale da Laje (Tomar 
– Drewett & alii, 1992; Oosterbeek & alii, 1992), Anta da Lajinha / Anta do 
Pereiro (Mação – Silva Louro, 1939; Horta Pereira, 1970; Scarre & Ooster-
beek, 2010) and the megalithic complex of Rego da Murta (Alvaiázere – Figuei- 
redo, 2006, 2010).

4. THE DEAD AND THE LIVING
As already observed, absolute chronologies are an issue in understanding 
Neolithic funerary dynamics. The individual burials at Pedra da Encavalada 
(Abrantes – Cruz, 2011) would fit well within the first cycle of funerary be-
haviour, i.e. Early and Initial Middle Neolithic, if we accept 3800 cal BCE as 
marking the beginning of the collectivization of death. The absolute dates for 
collective cave-necropolises in the limestone areas would ideally be compared 
with similar information from megalithic tombs but the latter is lacking. Excep-
tions could be Anta da Lajinha (Mação) that has several TL results indicating 
a chronology of between 4300 and 3800 BCE, with tumulus construction pro- 
bably around 3800 BCE (Burbidge & alii, 2014); and the chronologically more 
recent contexts of Rego da Murta, in the limestone areas of Alvaiázere (Figuei- 
redo, 2006, 2010).
Available data for Early and Middle Neolithic settlement sites is scarce, espe-
cially in the inner Tagus regions (Oosterbeek, 1994; Cruz, 1997, 2011; Carva- 
lho, 2008; Neves, 2018). Several factors might be hindering the identification 
of these types of contexts, but the use of cave-necropolises for non-funerary  
activities has already been suggested for the Early Neolithic of Gruta do Cal-
deirão (Rowley-Conwy, 1992) and the Middle Neolithic of Gruta do Cadaval 
(Almeida, 2017), both in the Nabão area north of Tomar. 
With the exception of a few domestic sites that have evidence of a more per-
manent occupation in inland Tagus (Cruz, 1997, 2011; Oosterbeek, 1997), 
current interpretations indicate the importance of sporadically used sites of 
a more ephemeral or specialized nature (e.g., Rowley-Conwy, 1992; Carvalho, 
2008; Correia & alii, 2015). This is not only inferred from the type of occupa-
tions and settlement patterns, but also from the material culture, the lack of 
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large pottery vessels being an example. These types of contexts are also diffi-
cult to identify and easily destroyed or disturbed by agricultural activities (see 
Carvalho et al., 2013).
Evidence of material culture and its dispersion, along with the direct  
skeletal analysis of the human groups involved in the earlier development 
of food-producing economies, suggest the very diversified nature of the  
process itself. Looking specifically at data for the Middle (and Final) Neo-
lithic, published information (Fernández Domínguez & Arroyo-Pardo 2014)  
suggests an interesting scenario of groups composed of individuals from diffe- 
rent regions with a diversified pattern of provenance and mobility (Price, 2014; 
Waterman, & alii, 2013) or palaeodiet (Carvalho, 2013; Carvalho & Petchey, 
2013; Carvalho & Rocha, 2016; Guiry & alii, 2016).
Palaeobotanical studies conducted in the Middle Tagus (synthesis in Ferreira, 
2017) show that pastoral and agricultural practices co-existed from the appea- 
ran-ce of the first food-producing economies, even if oscillations in their respec-
tive importance might have occurred throughout these initial phases. In fact, di-
rect indicators of plant cultivation are generally lacking (but see Carvalho & alii, 
2013; López-Dóriga & Simões, 2015), while animal domesticates exist but their 
relative importance is still far from understood (synthesis in Valente & Carval-
ho, 2014; Almeida, 2017) and the impact of these activities on the landscape 
seems to have been negligible until the Final Neolithic / Chalcolithic (Almeida & 
alii, 2014; Ferreira, 2017).  
Besides that, the mountainous hinterland areas, such as the northern part of 
Mação region, are not easily associated with cereal agriculture, due to poor soils 
and rugged terrain, being more suitable for a mobile economy based on pasto-
ralism than settled arable farming (Scarre & Oosterbeek, 2010; Scarre & alii, 
2011). The only relevant evidence comes from the Middle Neolithic faunal data, 
but it is relatively scarce throughout all of the Lower Tagus basin and limited to 
sites located at higher altitudes: Gruta do Cadaval (Almeida, 2017), Costa do 
Pereiro (Carvalho, 2008) and Abrigo da Pena d’Água (Valente, 1998; Correia & 
alii, 2015), all in the Limestone Massif. It is interesting to note the predominance 
of Cervus elaphus or Ovis/Capra at these sites, a faunal profile that matches the 
dominant zoomorphic representations in Tagus basin rock art.
Unfortunately, the chronological, geographical or even cultural applicability of 
this information to the inner areas where funerary megaliths punctuate the 
landscape is problematic at least, and there are no preserved bones…
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Abrigo da Buraca da Moira: contributos para  
o conhecimento da ocupação humana do Neolítico  
final/Calcolítico na região de Leiria, Portugal

Abrigo da Buraca da Moira: contribution for the  
understanding of the human occupation during the Final  
Neolithic/Chalcolithic in Leiria region, Portugal

RESUMO
A localização geográfica e o enquadramento ambiental ímpares 
da região de Leiria terão, desde tempos imemoriais, contribuí-
do para a fixação de grupos humanos. De facto, várias são as evi- 
dências arqueológicas que atestam a presença humana na região desde 
o Paleolítico Inferior. Contudo, e para o Neolítico Final e Calcolítico, poucos 
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são os dados disponíveis para a bacia hidrográfica do Rio Lis. A presente 
comunicação visa apresentar dados referentes à intervenção arqueo- 
lógica realizada entre os anos de 2015 e 2017, no complexo cársico do 
Abrigo da Buraca da Moira, localizado no vale dos Murtórios (Boa Vis-
ta, Leiria). A escavação arqueológica decorreu no âmbito do projeto de 
investigação EcoPLis – Ocupação Humana Plistocénica nos Ecótonos 
do Rio Lis, e permitiu identificar numerosos vestígios esqueléticos hu-
manos desarticulados, designadamente dentes, fragmentos de maxila 
e mandíbula, e ossos das extremidades (p.e. falanges), perfazendo, até 
ao momento, um total de 990 fragmentos ósseos e/ou peças dentárias, 
pertencentes a cerca de oito indivíduos, adultos e não-adultos. A recupe- 
ração de artefactos em quartzo e sílex, de uma placa de xisto, e de 
adornos em osso e concha associados a estes vestígios esqueléticos 
humanos sugerem uma ocupação do Holocénico Médio. Pretende-se, 
com esta comunicação, apresentar os dados preliminares referentes ao 
estudo do espólio osteológico humano e do acervo material recolhido, 
assim como discutir a funcionalidade e significado da cavidade cársica, 
que parece apontar para um espaço funerário, consentâneo com outros 
contextos funerários do Neolítico/Calcolítico da Península Ibérica.
PALAVRA-CHAVE: Contextos funerários; Grutas; Pré-história Recente; Leiria; 
Portugal

ABSTRACT
The unique geographic location and environmental setting of the Leiria re-
gion have contributed, since time immemorial, to the establishment of human 
groups. In fact, there is a plethora of archaeological evidence that attests to 
a human presence in the region since the Lower Paleolithic. However, for the 
Late Neolithic and Chalcolithic, few archaeological data are available for the 
River Lis basin. The current paper presents data concerning the archaeolo- 
gical excavation carried out between 2015 and 2017, in the Abrigo da Bu-
raca da Moira karst complex, a cave located in Vale dos Murtórios (Boa 
Vista, Leiria). 
The archaeological excavation was carried out as part of the research pro-
ject called EcoPLis - Pleistocene Human Occupation in the Ecotones of 
the River Lis, and allowed the identification of numerous disjointed skele- 
tal human remains, namely teeth, fragments of maxilla and mandible, and 
bones of the extremities (e.g., phalanges). To date, a total of 990 bone frag-
ments and / or dental pieces, belonging to about twelve adult and nona- 
dult individuals, has been recovered. The recovery of quartzite, quartz and 
flint artifacts, a schist plaque, and bone and shell adornments suggests a  
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Middle Holocene occupation. In this communication, we present the  
preliminary data regarding the study of the human osteological spe- 
cimens and the collected material collection, as well as discuss the  
functionality and meaning of the karst cave, which seems to point to a fu-
nerary space, in line with other funerary contexts of the Neolithic / Calco-
lithic of the Iberian Peninsula.
KEY WORDS: Funerary contexts; Caves; Early Prehistory; Leiria; Portugal

1 .INTRODUÇÃO
1.1. Localização e historial
O Abrigo da Buraca da Moira (Leiria) é, de facto, uma gruta localizada a 26 km da 
atual costa ocidental de Portugal continental, na margem esquerda da Ribeira 
dos Murtórios (Figura 1), uma ribeira que se desenvolve sobre calcários cretáci-
cos do Turoniano, formando margens estreitas com paredes rochosas abruptas 
e um curso bem encaixado.
A identificação do sítio tem contornos sinuosos. Desde logo, e estranhamente, 
não surge referido nem cartografado na Carta Geológica de Portugal publica-
da em 1968 (Teixeira et al., 1968), apesar de o ser uma outra gruta, esta sem 
vestígios arqueológicos, localizada a cerca de 200 m. Assim, a sua primeira 
referência surge no Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos (PNTA) A Pré-
história do Maciço Calcário das Serras de Aire e Candeeiros e Bacias de Drena-
gem Adjacentes (Cunha-Ribeiro, 2003), onde é identificado como gruta, sem 
que aí se tenham desenvolvido quaisquer trabalhos. Mais tarde, em 2005 e no 
âmbito dos trabalhos de acompanhamento da remodelação do saneamento in-

Figura 1. 
Localização 
do Abrigo da 
Buraca da Moira
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termunicipal, o sítio foi relocalizado mas referido como abrigo (Carvalho et al., 
2005; Carvalho & Pajuelo, 2005a; Carvalho & Carvalho, 2007, Carvalho, 2011). 
Em ambos os casos não se reportaram vestígios. Em 2012, no âmbito do PNTA 
FirstHumanEco - Ecodinâmicas das primeiras ocupações no Oeste Peninsular, o 
local é apresentado a Telmo Pereira pela equipa do Gabinete de Arqueologia da 
Câmara Municipal de Leiria a fim de ser reavaliado tendo em vista uma potencial 
intervenção. Esses trabalhos acabam por ocorrer, três anos mais tarde, já no 
âmbito do projeto EcoPLis – Ocupação Humana Plistocénica nos Ecótonos do 
Rio Lis estando, atualmente, em plena fase de escavação.
Em 2015, o afloramento rochoso onde o sítio se localiza encontrava-se de tal 
forma coberto por silvas que era praticamente impossível penetrar ou observar 
a entrada. Foi exactamente esse manto de vegetação (associado aos constran- 
gimentos que determinavam o estrito seguimento do troço de afectação da obra) 
que impediu uma detalhada observação do local durante os trabalhos de 2005.
1.2. Características gerais do sítio
Após a limpeza de vegetação que obstruía o acesso ao afloramento, foi pos-
sível visualizar com uma parede calcária parcialmente cortada por uma pe-
dreira de idade desconhecida onde, no extremo norte, se desenvolve uma 
pequena entrada de gruta abobadada, com 4 m de largura por 1,5 m de altu-
ra. Do contorno exterior Norte da base desta abóboda arranca um teto baixo, 
entre 30 e 50 cm do chão que se desenvolve ao longo de cerca de 30 m e que 
lhe dá, então, aspeto de abrigo.
À superfície, os pacotes sedimentares nestas duas áreas eram também con-
sideravelmente distintos. Assim, se por um lado, na zona exterior onde o tecto 
quase tocava no chão, o sedimento siltoso beije se encontra extremamente 
carbonatado, com abundante cascalho resultante da erosão do tecto e sem 
vestígios visíveis à superfície, na zona mais interior da sala, o sedimento era 
mais acinzentado, solto, visivelmente perturbado por tocas, com vestígios ar-
queológicos e osteológicos humanos dispersos.
Na prospeção realizada nas imediações foi possível detetar outros abrigos 
com vestígios arqueológicos e antropológicos, bem como um conjunto de ga-
lerias sobrejacentes à gruta e que deverão ter ligação entre si. Outras galerias 
imediatamente a Norte poderão ter ligação ou não.

2. MÉTODOS E MATERIAIS
A fim de caracterizar o depósito foram abertas duas áreas. Uma, na zona ex-
terior, com 2m2, na área que tinha dado o aspeto de abrigo e outra, na zona 
interior, com 6m2, já dentro da cavidade. A metodologia de escavação, já de- 
talhadamente descrita em Nora et al. (2017), pelo que nos abstemos de a 
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repetir, mas, no geral, a escavação obedeceu às Unidades Estratigráficas 
definidas por qualquer variação no sedimento, com coordenação tridimen-
sional de todos os achados visíveis, crivagem de sedimentos a água nos de-
pósitos perturbados e recolha da totalidade do sedimento para flutuação nos 
depósitos preservados. 

3. RESULTADOS
3.1. Características gerais dos depósitos
Na área exterior foi registado um pacote sedimentar com uma espessura en-
tre 1 e 1,4 m, siltoso, fortemente carbonatado e muito perturbado por raízes 
e tocas (Figura 2A e 2B). O facto de esta área ter sido um covil de texugos re-
sultou na recuperação de milhares de restos osteológicos de microfauna e de 
lagomorfos, bem como de um crânio de texugo desarticulado do restante es-
queleto. Foi também identificado um esqueleto de cão, em conexão anatómi-
ca e muito mais bem preservado que a restante fauna, sugerindo um enterra-
mento recente. Porém, a forte perturbação associada à intensa precipitação 

Figura 2. Aspecto geral da estratigrafia. A e B sondagem I-J20, aberta no exterior e esca- 
vada até ao afloramento rochoso. C e D sondagem P-Q24-26, aberta no interior e actual-
mente em escavação onde é possível ver a grande afectação por tocas sobre o sedimento 
arqueológico original.
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calcária obliterou as marcas do contorno da bolsa aberta para o enterramento 
deste cão. 
Na área interior foi registado, até ao momento, um pacote sedimentar com 
uma espessura de 1 m,  o qual se divide em dois grandes blocos: um, de 
topo, castanho-acinzentado, muito orgânico, siltoso, carbonatado e muito per-
turbado por tocas e raízes, sendo que muitas tocas se intersectam umas às 
outras, atestando a utilização deste espaço também como covil de texugo mas 
também de outros animais não carnívoros, já que, algumas delas continham 
acumulações de bolotas e de outros restos vegetais, nalguns casos ainda fres-
cos. Subjacente encontra-se um pacote sedimentar, bege, também ele silto-
so, carbonatado e perturbado por tocas mas com muito menor componente 
orgânica, mais homogéneo, compacto e cujo topo está manchado por cinza e 
pontilhado por pequenos carvões (Figura 2C e 2D). No topo, e nos centímetros 
superiores deste pacote bege, verificam-se fragmentos do manto estalagmíti-
co que se encontra ainda parcialmente presente na gruta. Infelizmente, esta 
camada encontra-se profusamente atravessada por tocas mas poderá corres- 

Figura 3.  
a) Placa de xisto não 
decorada;  
b e c) Littorina obtusata 
perfuradas;  
d) Crassostrea angulata 
perfurada;  
e) Conta em osso;  
f) Fragmento de peça 
em osso decorada; 
g) Conta em pedra;  
h) Pendente em pedra;  
i) Ponta de seta; 
 j) Truncatura oblíqua 
sobre lâmina;  
k) Fragmento de lâmina



| 253

| 2018

ponder já ao depósito original da Pré-história Recente.
Para além da perturbação natural, a zona interior apresenta também uma 
forte perturbação antrópica, desde logo pela presença de fragmentos de  
vasos resineiros, tijolos, pregos, arames, uma bota e um casaco, tendo alguns 
destes elementos sido recuperados a meio metro de profundidade. 
3.2. O espólio arqueológico
De um modo geral, e descartando os vestígios de época recente, as duas áreas 
são dominadas por espólio atribuível a um contexto de necrópole do Neolítico 
Final ou Calcolítico da Estremadura portuguesa (Figura 3). Existe, porém, um 
conjunto de vestígios típicos do Paleolítico Superior (com destaque para uma 
Ponta crenada e uma Ponta de Vale Comprido) que se registaram na zona 
interior, juntamente com outro líticos que, embora não sendo diagnósticos do 
Paleolítico Superior, também não constituem materiais típicos de oferenda em 
contexto de necrópole. Estão entre estes, lascas não corticais e parcialmente 
corticais em quartzito, quartzo e sílex, peças de adelgaçamento bifacial e outro 
material de manutenção, fragmentos de talhe e lamelas irregulares. Algumas 
peças desta natureza foram também registadas, embora em menor quanti-
dade, na sondagem aberta no exterior.
Parece, assim, ser razoável afirmar que, da perturbação causada principal-
mente pelas tocas, resultou numa dupla mistura de materiais: uma vertical, 
que terá trazido aos decímetros superiores materiais plistocénicos pro- 
venientes de estratos subjacentes e outra, horizontal, em que essas mes-
mas tocas terão dispersado e revolvido os vestígios holocénicos, se não em 
toda a área da gruta, pelo menos em grande parte desta.
Assim sendo, o pacote de vestígios que, para já, se considera como cons- 
tituinte e caracterizador do contexto funerário, assenta em dois pilares: os 
restos osteológicos humanos e um conjunto de artefactos seriados por ana-
logia com outros contextos coevos da região. Ou seja, no que concerne à 
atribuição do espólio cultural, os nossos resultados preliminares padecem 
de pensamento circular, aceitando-se os típicos e rejeitando-se os atípi-
cos, tais como as lascas e lamelas irregulares e fragmentos de talhe. Um  
melhor esclarecimento desta situação poderá, eventualmente, vir a ser pos-
sível quando a escavação se encontrar mais avançada e os conjuntos es-
tudados em detalhe. No entanto, há que ter em conta que o elevado grau 
de perturbação do contexto poderá inviabilizar, em grande medida, esse es-
clarecimento.
Dito isto, o conjunto artefactual que parece compor o contexto funerário é:
- Uma quantidade muito reduzida de cerâmica pré-histórica, sendo apenas 
dois fragmentos identificáveis e com dimensões consideráveis: um fragmen-
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Figura 4. Fragmento direito de uma mandíbula sem conexão anatómica (adulto), in situ. Sa 
liente-se a presença de uma raiz que se desenvolveu entre os dentes molares. B e C: Detalhe 
do fragmento direito de mandíbula com os três dentes molares in situ. D: Pormenor do des-
gaste dentário observado nos molares (superfície oclusal), mais evidente no 1º e 2º molar.

Figura 5. Exemplo do tipo de vestígios esqueléticos humanos recolhidos no ABM. A: Fragmentos 
de reduzidas dimensões de natureza indeterminada. B: Fragmento de mandíbula com três dentes 
in situ (canino e pré-molares direitos, adulto). C: Fragmento de mandíbula com o canino esquerdo 
in situ, não erupcionado (não-adulto). D: Fragmento de crânio (indeterminado). E: 2º molar defi- 
nitivo inferior esquerdo. F: Fragmento de corpo de omoplata esquerda (não-adulto). G: Fragmento 
de vértebra lombar (arco neural, adulto). H: Fragmento de costela direita (adulto). I: 4º metacar-
po direito (adulto). J: Falange proximal da mão (adulto). K: Falange intermédia da mão (adulto).  
L: Talus ou astrágalo direito (adulto). M: Fragmento de osso longo (membro inferior, adulto).  
N: 1º metatarso direito (adulto). O: 2º metatarso direito (adulto). P: Falange proximal do pé (adulto). 
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to de bordo de vaso liso e com parede relativamente fina e um fragmento de 
bordo de taça carenada, ambos recolhidos na sala;
- Pequenos fragmentos dispersos de placa de xisto não decorados recolhi-
dos na escavação da sala;
- Uma placa de xisto não decorada, quebrada in situ, recolhida na base da 
sondagem aberta no exterior;
- Fragmentos de lâmina com arestas e nervuras simétricas e regulares reco- 
lhidos nas duas áreas;
- Uma ponta de seta triangular, duas truncaturas oblíquas sobre lâmina com 
arestas e nervuras simétricas e regulares; 
- Duas contas em rocha e uma conta em osso, também recolhidas na esca- 
vação dentro da gruta; 
- Três fragmentos de osso decorado por traços retilíneos sub-paralelos.

Material que poderá compor também o conjunto funerário:
- Uma valva de Crassostrea angulata perfurada;
- Três Littorina obtusata perfuradas. 

No entanto, estes casos, principalmente os casos das Littorina obtusata per-
furadas, devem ser tidos com grandes reservas dado que tais vestígios são 
também abundantes no Paleolítico Superior, nomeadamente na sepultura 
gravetense do Abrigo do Lagar Velho).
3.3. O espólio osteológico humano
Embora ainda por datar e carecendo de análises de isótopos ou de ADN, 
o espólio osteológico humano recuperado no Abrigo da Buraca da Moira 
parece não oferecer dúvidas relativamente à sua cronologia da Pré-história 
Recente. Os dados que se seguem são uma súmula preliminar de três anos 
de intervenção, cujos detalhes podem ser consultados nos relatórios de pro-
gresso de Assis (2016, 2017, 2018).
A intervenção arqueológica revelou a presença de vestígios esqueléticos 
humanos desarticulados e fragmentados (Figura 4). Uma inventariação 
preliminar do espólio recuperado permitiu a identificação de cerca de 990 
fragmentos ósseos e/ou peças dentárias (Figura 5). Do conjunto referido 
(n=990), 346 pertencem a indivíduos adultos (35%), e 45 a indivíduos 
não-adultos (4%). Esta subdivisão (adulto versus não-adulto) considerou os 
timings de desenvolvimento dentário e ósseo (por exemplo: calcificação e 
erupção dentárias e fusão epifiseal) de acordo com as recomendações de 
Buikstra e Ubelaker (1994) e Schaefer et al. (2009). Para os restantes ele-
mentos do esqueleto (n=599, 61%) não foi possível aferir se pertenciam a 
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Figura 6. Distribuição dos vestígios esqueléticos humanos recuperados (adultos versus 
não-adultos, e indeterminados).

Figura 7. 1º Metacarpo de um indivíduo adulto exibindo uma excelente preservação.  
B: Pars basilares de um indivíduo não-adulto (neonato) razoavelmente preservado. C: Ísquio 
esquerdo de um não-adulto (feto) razoavelmente preservado.
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indivíduos adultos ou a indivíduos não-adultos (Figura 6 e 7). Este subcon-
junto é essencialmente composto por elementos ósseos/dentários de redu- 
zidas dimensões, e inclui: fragmentos indeterminados de osso longo/tubu-
lar (43,2%), fragmentos de ossos cranianos (12,7%), do esqueleto axial e 
da cintura pélvica (6%), das extremidades - mão e pé (1,7%), e fragmentos 
ósseos indistintos (36,4%). Para o subconjunto formado pelos fragmentos 
esqueléticos de indivíduos adultos e não-adultos (n=391), verificou-se uma 
maior frequência de dentes definitivos soltos (26,3%, 103/391), sendo este 
valor secundado por falanges da mão (13,3%, 52/391). Quando conside- 
rado o subconjunto dos indivíduos adultos, sobressaiu a elevada frequên-
cia de dentes definitivos recuperados (n=96), logo seguido por falanges da 
mão (n=48). Para o subconjunto dos não-adultos foi identificado uma maior 
frequência de dentes deciduais (n=11). De um modo geral, os ossos do crâ-
nio, do esqueleto axial (costelas e vértebras), da cintura escapular e pélvica, 
assim como os ossos longos dos membros superiores (MS) e inferiores (MI), 
foram os menos representados (Tabela 1).
A análise da lateralidade apenas foi possível para 160 fragmentos ósseos/ 
peças dentárias de adulto (n=85, lado direito; n=75, lado esquerdo). Dos 
fragmentos ósseos de não-adulto recuperados, apenas 22 permitiram a 
análise da lateralidade (n=10, lado direito; n=12, lado esquerdo). 
Em termos de preservação, os fragmentos ósseos de adulto oscilaram entre 
o excelente (86,1%, n=161) e o escassamente (91,9%, n=113) preservado. 

Tabela 1  Distribuição dos fragmentos ósseos recuperados por graus de preservação 
(adultos versus não-adultos).
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Igual constatação foi aferida para os elementos ósseos/dentários perten-
centes a indivíduos não-adultos (Figura 8). Em termos gerais, os elementos 
do esqueleto que exibiram uma melhor preservação foram os dentes e as 
falanges. Por exemplo, 88 dentes definitivos e 44 falanges de indivíduos 
adultos exibiram uma preservação elevada (grau 1: >75% preservação). 
No domínio das alterações tafonómicas de textura, refira-se a presença de 
erosão e escamação de superfície, assim como a presença de alterações se-
cundárias ao contacto com raízes (erosão dendrítica de superfície, Figura 9).
A estimativa do número mínimo de indivíduos (NMI) baseou-se na contabi-
lização dos elementos ósseos mais representados, por lateralidade, e na 
análise do grau de desenvolvimento das peças ósseas e/ou dentárias, se-
guindo as recomendações de Herrmann et al. (1990). Tendo por base este 
pressuposto, verificou-se que os fragmentos ósseos recolhidos poderão per-
tencer, a pelo menos, 12 indivíduos: seis adultos (estimativa feita a partir de 
alguns dentes isolados) e seis não-adultos; estes últimos incluem um feto, 
quatro infantes/juvenis (3-12 anos de idade-à-morte), e um possível adoles-
cente (> 12 anos de idade-à-morte). No subconjunto de fragmentos ósseos 
de adulto, não foi observado nenhum indicador passível de estimar a idade-
à-morte. Já a recuperação de três astrágalos (ou talus) esquerdos, com um 
comprimento máximo que oscilou entre os 56mm e os 59mm, sugere a pos-
sível presença de pelo menos três indivíduos do sexo masculino. Contudo, 

Figura 9. Fragmentos de osso occipital (adulto). Saliente-se a presença de erosão na 
superfície, provavelmente causada por contacto com raízes. 
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a não recuperação dos restantes elementos do esqueleto, designadamente 
do crânio e do coxal – mais discriminantes (Mays e Cox, 2000; Chamberlain, 
2006), impede uma diagnose sexual mais fiável. A análise métrica supra-
mencionada considerou a proposta metodológica de Wasterlain (2000). 
Em termos das alterações de cariz paleopatológico, apenas a salientar a 
presença de desgaste dentário, mais conspícuo na dentição posterior, mas 
igualmente presente em dentes definitivos e deciduais (ver Figura 4), o que 
poderá estar associado, por exemplo, a uma dieta rica em alimentos fibrosos 
e mais rijos (Roberts & Manchester, 2005). Refira-se ainda a presença de 
uma lesão compatível com uma fratura no processo coronóide de uma ulna 
direita (Assis et al., 2016 e 2018). Exceptuando o caso da lesão traumática 
que foi analisado com mais detalhe, todos os dados aqui apresentados são 
preliminares, requerendo uma análise mais aprofundada e minuciosa.

4. INTERPRETAÇÃO (com base nos dados de 2015 a 2017)
O microtopónimo “Moira” que se regista num pequeno troço de escassos 500 
metros da Ribeira dos Murtórios, onde o sítio se encontra, deverá decorrer da 
identificação dos restos humanos pré-históricos durante a extração de pedra 
que expôs a gruta. No entanto, e curiosamente, não é esta cavidade que apa-
rece cartografada na carta geológica mas outra, sob a designação “Buraca 
da Moira”, localizada a cerca de 200 metros, mas na qual não existem quais-
quer vestígios arqueológicos. Parece ser, assim, possível afirmar que não foi 
a memória da “cousa antiga” que se perdeu com o tempo mas antes a sua 
localização exata, o que permite extrapolar a hipótese de existir um espaço de 
tempo significativo entre a identificação da necrópole durante os trabalhos da 
pedreira e a visita da equipa dos Serviços Geológicos no âmbito da elaboração 
da Carta Geológica de Portugal.
No que diz respeito ao depósito sedimentar, este encontra-se truncado, faltan-
do-lhe o primeiro metro de espessura de topo. Esta afirmação é segura e en-
contra-se sustentada na presença de um manto estalagmítico, com cerca de 
15 cm de espessura, actualmente suspenso, cuja base ondulada denuncia a 
morfologia original do depósito sedimentar que selou após esta, por motivos 
desconhecidos e provavelmente nunca alcançáveis, se fechou. Fenómenos 
análogos na Estremadura portuguesa com idades coevas do Último Máximo 
Glaciar e selando sequências estratigráficas moustierenses são conhecidos, 
por exemplo, na Gruta da Oliveira (Hoffman et al., 2013) e na Gruta Nova da 
Columbeira (Carvalho et al, submetido), também na Gruta da Furninha (embo-
ra aqui com cronologia desconhecida) mas, neste caso, a selar os níveis de Pa-
leolítico Superior e Paleolítico Médio (Delgado, 1884). A profusão de fragmen-
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tos deste manto na base do depósito rico em restos osteológicos humanos 
sugere que o mesmo terá sido rompido pelas populações da Pré-história Re-
cente que decidiram utilizar a cavidade como contexto funerário. Assim, por 
exercício lógico, se deduz que terão sido essas pessoas, durante esse mesmo 
processo, que terão esvaziado parte do sedimento a fim de ganhar espaço 
para colocarem os seus mortos. Assim sendo, não é para já claro se os ma-
teriais do Paleolítico Superior identificados provêm de níveis subjacentes ou 
se se tratam de restos que sobejaram do processo de esvaziamento do sítio. 
A clarificação desta questão fica pendente da continuação dos trabalhos a 
desenvolver durante a campanha de 2018 e seguintes. 
Já no que concerne à interpretação do contexto, parece também ser cada vez 
mais claro que a totalidade do depósito interior e do depósito hoje exterior (que 
também deveria ser interior antes dos trabalhos da pedreira) correspondem 
a um contexto funerário da Pré-história Recente, o qual, a avaliar pela cultura 
material deverá corresponder, muito provavelmente, ao Neolítico Final e/ou ao 
Calcolítico. As características do espólio osteológico humano parecem sugerir 
que se tratou de um espaço de inumação primária para esqueletização, tendo 
os elementos de maiores dimensões sido depois transferidos para outro local, 
ficando para trás os dentes e outros elementos ósseos fragmentados e/ou 
de reduzidas dimensões, pertencentes, por exemplo, às articulações lábeis, 
bem como elementos de decoração pessoal, incompletos e pouco numero-
sos, análogos de outros contextos estremenhos e ibéricos (e.g. Zilhão, 1992; 
Gibaja et al., 2012; Carvalho, 2014; Andrade, 2015). A presença de cinza e 
de um consistente pontilhado de pequenos carvões na base do depósito rico 
em restos osteológicos humanos sugerem a possibilidade de ter havido uma 
acção de higienização (ritual ou não) antes da gruta ter sido utilizada como 
espaço fúnebre, podendo representar, assim, o interface com níveis selados 
pelo manto estalagmítico, mais antigos, possivelmente plistocénicos.  
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RESUMO
A Anta da Casa da Moura, identificada no início dos anos 90 do sé-
culo passado, é um dos escassos monumentos megalíticos reg-
istados no concelho de Soure. No decurso da 1ª década do 
séc. XXI foram realizadas três curtas campanhas de escavação  
arqueológica. Estas, apesar de não terem permitido concluir a escavação 
da totalidade do monumento, possibilitaram a recolha de um signifi- 
cativo e importante espólio arqueológico e antropológico que contribui, 
de forma significativa, para o conhecimento das práticas funerárias  
desta região.
Apresenta-se neste Poster os resultados dos estudos realizados sobre o 
conjunto artefactual recolhido.
PALAVRAS-CHAVE: Casa da Moura, Espólios, Megalitismo funerário, Soure

ABSTRACT 
The Anta da Casa da Moura, identified in the early 90’s of last century, is one 
of the few megalithic monuments registered in the region of Soure. Three short  
campaigns of archaeological excavation were carried out during the 1st decade  
of the 21st century. Although they were not able to coplete the excavation of  
the whole monument, they enabled the recovery of a significant and important 
archaeological and anthropological collection that contributed significantly to 
the knowledge of the funerary practices of this region.
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This poster presents the results of the studies carried out on the archaeological 
materials. 
KEY WORDS: Casa da Moura, Megalithism, Soure, archaeological materials.

1. A ANTA DA CASA DA MOURA: ESPAÇO GEOGRÁFICO E ARQUEOLÓGICO
1.1. Espaço fisiográfico
O Maciço do Sicó destaca-se na paisagem envolvente pelo seu relevo que 
correspondem a calcários do Jurássico médio. Trata-se de uma área que 
apresenta alguma diversidade geológica, encontrando-se este maciço “bor-
dejado a Norte e a Este pelos arenitos (Grés de Silves) do Triásico que es-
tabelecem a transição para os contrafortes do Maciço Antigo; a Oestepelos 
grés e argilas do Cretácico e do Cenozoico e a Sul por um complexo materi-
ais que, de Este para Oeste, corre toda a sequência mesozóica dos Grés de 
Silves aos grés Cretácicos e Terciários” (Silva, 2011: 27). Esta diversidade 
reflete-se, naturalmente, em diferentes capacidades de retenção de água, 
no tipo de vegetação (desde as mais antigas e nativas, como os carvalhos, 
azinheiras, sobreiros, os maquis ou matos bravos, as orquídeas mediter-
râneas, as ervas aromáticas), na capacidade dos solos, na riqueza da sua 
fauna selvagem (javali, veado, coelho) e na atratividade para a fixação de 
povoamento desde os períodos mais remotos (Silva, 2011).
No Dicionário Geográfico de Portugal, para as antigas freguesias de Degra-

Figura 1. Localização 
da Anta da Casa da 
Moura, na bacia do rio 
Mondego
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cias e de Pombalinho refere-se somente que os frutos da terra são “parcos”, 
sendo apenas o trigo, o milho, a cevada e a fava. 
É neste ambiente de fronteiras e assimetrias físicas e paisagísticas, entre 
um vale fértil e as serras áridas, na bacia hidrográfica do rio Mondego, que 
se localiza a Anta da Casa da Moura. Como se percebe pela análise da fi- 
gura 1, o monumento encontra-se estranhamente isolado quer em termos 
de povoamento neocalcolítico, quer pela ausência de outros monumentos 
funerários. Este aparente vazio deve resultar, apenas, de uma escassez de 
investigação, sobre este período, no concelho de Soure.
1.2. História do sítio
O estudo que agora se apresenta resulta de trabalhos realizados entre 2001 
e 2003 (Figura 2), coordenados por Fernando Silva e António Monteiro. O 
prematuro falecimento do primeiro investigador acabou por conduzir a duas 
situações não previstas, i) a não continuidade dos trabalhos neste monu-
mento; ii) a ausência de um estudo e publicação dos resultados obtidos.
Passados 15 anos, e atendendo à riqueza do espólio recuperado, que inte- 
gra um conjunto significativo de restos osteológicos - já estudados e apre-
sentados noutro congresso da especialidade (Calado et al, no prelo) – con-
siderou-se importante publicar os dados existentes, apesar de existirem 

Figura 2: Quadrados intervencionados na Anta da Casa da Moura
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Gráfico 1: Espólio pré-histórico recolhido entre 2001-2003

Gráfico 2: Matérias-primas presentes na Anta da Casa da Moura
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Gráfico 3: Percentagem de cerâmica, por modo de produção

algumas limitações relacionadas com as plantas e os cadernos de campo, 
que acabaram por se perder (Silva et al, 2017).
Com o estudo dos espólios recolhidos, terminamos a investigação sobre os 
trabalhos realizados nestas primeiras campanhas, esperando que num fu-
turo não muito longínquo se possa vir a concluir a escavação deste monu-
mento, atendendo à sua importância para o conhecimento do megalitismo 
regional e nacional.

2. CULTURA MATERIAL
Apesar de se cingirem a uma área relativamente restrita (14m2 não inte-
gralmente escavados), o conjunto artefactual recolhido nas três campanhas 
realizadas na anta da Casa da Moura (Gráfico 1), evidenciam uma grande 
variedade e riqueza nos depósitos votivos realizados, sobretudo a nível da 
pedra lascada e dos objetos de adorno. Em termos cronológicos este con-
junto corresponde a diferentes usos, reusos e/ou violações do monumento 
até, pelo menos, à Idade Moderna.
Ao observamos o conjunto de matérias-primas recolhidos nestas três 
campanhas (Gráfico 2), destacam-se dois grupos, o das cerâmicas e 
o das rochas siliciosas. Na realidade, como veremos no ponto 2.1., o 
grande grupo das cerâmicas é o que evidencia e testemunha as várias 
fases de uso e reutilizações que este monumento vivenciou. Os restan-
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tes tipos são importantes para, na ausência de datações de C14, se 
poder estabelecer alguma proximidade cronológica e, sobretudo per-
ceber algumas dinâmicas de trocas deste grupo que poderão estar evi- 
denciadas em algumas das matérias-primas presentes, como a pedra 
verde, o xisto e o anfibolito.
2.1. Cerâmica
O conjunto artefactual constituído pelas cerâmicas pode ser um bom in-
dicador cronológico, nos casos em que se encontra bem representado e 
em bom estado de conservação o que, infelizmente, não é o caso da Anta 
da Casa da Moura.
Foram recolhidos, neste monumento, um total de 252 fragmentos, sendo 
que apenas 91 exemplares são claramente de fabrico manual, pré-históri-
co. Para além destes estão representados fragmentos de cerâmica de 
diferentes tipologias e funcionalidades que, em termos cronológicos nos 
parecem englobar um amplo quadro cronológico que vai do período ro-
mano até, pelo menos, a época moderna. De realçar a significativa pre-
sença de materiais de clara filiação romana, com pastas finas, alaranja-
das mas também pastas cinzentas; correspondem a cerca de 28,5% do 
conjunto cerâmico recolhido.
Dada a escassez da amostra e estado de conservação/fragmentação 
desta coleção optou-se por se realizar uma classificação genérica mas 
que, de um modo geral, seguisse critérios anteriormente estabelecidos 
por outros investigadores (Gonçalves, 1989), de modo a facilitar futuros 
estudos comparativos com outros conjuntos artefactuais.
O conjunto de cerâmicas pré-históricas é constituído, maioritariamente, 
por fragmentos de bojo, de pequenas dimensões, sem qualquer tipo de 
decoração. Dos 19 bordos existentes, 10 são pré-históricos.
A compreensão e repartição dos exemplares recolhidos dos diferentes 
períodos cronológicos, por Quadrado e Unidade Estratigráfica, não for-
nece dados específicos uma vez que as cerâmicas de roda estão pre-
sentes em todos os quadrados e unidades estratigráficas em que se 
identificaram cerâmicas manuais.
Em relação às pastas, não nos foi ainda possível realizar uma análise 
petrográfica, mas a observação superficial realizada com lupa binocular 
permitiu-nos concluir que, em termos de homogeneidade, as pastas são 
compactas, apesar de por vezes se poderem apresentar uma superfície 
porosa. Os elementos não plásticos variam entre o grão fino a médio, e 
são maioritariamente constituídos por quartzos, feldspatos e micas.
As argilas utilizadas são todas bastante similares o que sugere a uti-
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Gráfico 4: Percentagem de cerâmica, por tipo.

lização de um mesmo barreiro, eventualmente numa área relativamente 
próxima uma vez que não apresentam diferenças significativas com a 
terra da área envolvente. 
As superfícies apresentam-se regularizadas, provavelmente através da 
técnica de alisamento, tanto a nível externo como interno; em termos 
gerais, o processo de cozedura mais utilizado foi o redutor (46%), seguido 
do oxidante (24%) e do redutor com arrefecimento oxidante (20%).
Em relação às tipologias dos recipientes existentes, como se referiu ante-
riormente, o número de bordos, conjugado com a sua (por vezes) reduzi-
da dimensão, não nos permite, por ora, realizar uma reconstituição deste 
conjunto. No entanto, algumas leituras são possíveis, como a inexistência 
de bordos espessados e não existirem indícios de grandes recipientes.
2.2. Pedra Lascada
Em termos de matérias-primas, encontramos presentes as rochas sili-
ciosas (de diferentes tonalidades), quartzos, quartzo hialino, xisto, pedra 
verde e calcários, representando as rochas siliciosas 73% do conjunto 
(Gráfico 6). De acordo com T. Aubry existem no Maciço calcário de Sicó-Al-
viázere e na Formação de Degracias “horizontes mais ou menos densos 
de nódulos de sílex” (Aubry et al, 2014:174) encontrando-se a sua ex-
ploração e utilização documentada desde o Paleolítico médio. 
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Gráfico 6: Percentagem de cerâmica, por tipo.

Gráfico 7: Tipos de artefactos de pedra lascada recolhidos
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Do total de 87 registos de pedra lascada (Gráfico 7), 47 % correspon-
dem a restos e subprodutos de talhe assim como lascas, indicadores da  
existência de preparação (talhe) no local. Acresce ainda a existência, ain-
da que residual, de núcleos (2).
No conjunto de instrumentos de pedra lascada recolhido temos a pre-
sença em maior número de lamelas (13), lâminas (12), pontas de seta 
(10) e o grupo dos geométricos que, no total, atingem também uma deze-
na (Est. I, II e IV). Valores tão similares, em conjuntos que poderão ter dife- 
rentes valências cronológicas, deixa mais interrogações que certezas, so-
bre este monumento.
Os produtos siliciosos foram utilizados na produção de pontas de seta, 
produtos alongados (lâminas), alguns dos quais foram posteriormente 
transformados noutro tipo de utensílios, nomeadamente geométricos.
A escassez de córtex na pedra lascada não é compatível com a leitura ante- 
rior, ou seja a debitagem ter sido realizada no local.
A nível da secção, em termos gerais predominam as secções triangulares 
nas lamelas e as trapezoidais, nos geométricos e nas lâminas.
2.3. Pedra Polida
No que concerne à pedra polida, os exemplares recolhidos foram bastan-
te escassos, apenas dois. Com base nos critérios descritivos (funcionais) 

Est. I Est. II



272 | 

Est. III
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utilizados para este tipo de materiais (Cooney e Mandal, 1998; Le Roux, 
1999), trata-se apenas de machados, apesar de apresentarem secções 
completamente distintas (Est. III). 
O mais robusto, de rocha anfibólica, apresenta uma fratura longitudinal e 
o gume completamente desgastado pelo uso, tal como o talão que apre-
senta evidentes sinais de percussão. O corpo encontra-se integralmente 
polido. Tem um comprimento total de 95mm, largura de 34mm e espes-
sura de 52 mm; secção quadrangular.
O segundo exemplar, de rocha meta-sedimentar, apresenta-se integral-
mente polido (apenas com algumas irregularidades da própria rocha) 
com gume simétrico, intacto. Tem um comprimento total de 106mm, lar-
gura de 41mm e espessura de 23 mm; secção ovalada alongada.
2.4. Adorno
No capítulo do adorno, consideraram-se as contas de colar (16), lago-
morfo (1) e alfinete da cabeça (1) (Est. III). Em termos de matérias-pri-
mas, estes elementos foram realizados em calcário (3 contas de colar), 
pedra verde (2 contas de colar e 1 lagomorfo), xisto (10 contas de colar e 
1 alfinete de cabeça) e pasta vítrea (a conta de colar).
Excetuando a conta de colar em pasta vítrea que nos remete para con-
textos da Idade do Ferro ou romanos, os restantes elementos de adorno 
podem ser, todos, resultado de uma mesma utilização funerária, dentro 
da pré-história recente.
2.5. Metais
O conjunto de objetos em metal recolhido nesta intervenção é escasso (7 
peças) e quase todo incaracterístico. Para além de uma pequena meda- 
lha em cobre, com uma imagem de um lado e letras no anverso, os restan-
tes elementos são em ferro e, apenas dois nos parecem corresponder a 
restos de um espigão e de uma lâmina de objeto cortante. Dos restantes, 
3 são escórias e o outro corresponde a ferro muito corrosionado.
Independentemente do seu estado, todos os elementos desta catego-
ria correspondem (e atestam) momentos de reutilização e/ou violações 
deste monumento em épocas posteriores à da sua utilização original.
2.6. Outras categorias
Dentro desta categoria considerou-se um conjunto de elementos que 
pela sua tipologia, tamanho, estado de conservação, não nos foi possível 
colocar numa das anteriores. É o caso de um pequeno seixo esferoidal, 
um fragmento de concha, um fragmento de uma peça que nos parece 
corresponder, eventualmente, a uma cabeça de um ídolo, em pedra cal-
cária. Trata-se assim de um conjunto diversificado de elementos que, em 
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termos cronológicos, poderão corresponder a diferentes momentos de 
utilização deste espaço.

3. ANTA DA CASA DA MOURA: PROPOSTA DE DATAÇÃO(ÕES)
Apesar dos condicionalismos inerentes a esta escavação, a sua principal 
relevância consiste na sequência de dados e informações que este sítio 
nos fornece sobre as práticas funerárias, eventuais redes de trocas e, 
principalmente, a possibilidade de virmos a obter datações absolutas.
Quando analisamos a distribuição dos materiais recolhidos por tipo/
quadrado verificamos que não existe, nestas primeiras campanhas, ne- 
nhum dado que sobressaia.
O conjunto de artefactos de adorno em pedra verde são, sem dúvida, mui-
to interessantes pois permitem-nos perceber a singularidade deste sítio no 
contexto dos monumentos funerários neo-calcolíticos existentes em Portu-
gal (apesar de existirem milhares, resumem-se a umas escassas dezenas 
os que têm este tipo de objetos) e das redes de trocas existentes a nível 
peninsular. De facto, a variscite, que te vindo a ser estudada nos últimos 
anos por um conjunto de investigadores, é rara e apesar da sua presença 
em afloramentos, estar documentada em cinco locais na P. Ibérica, apenas 

Figura 3. Tipo de espólio recolhido, por quadrado
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PRANCHA IV

em dois deles (Can Tintorer e Pico Centeno, em Espanha) existem evidências 
da sua exploração na Pré-história (Odriozola et al, 2013).
Em termos gerais, o espólio recolhido indica-nos a existência de, pelo menos 3 
períodos de utilização deste espaço:
1) Neo-calcolítico, representada pela indústria de pedra lascada, pedra po- 
lida, objetos de adorno (excetuando a conta em pasta vítrea) e a cerâmica 
manual;
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2) Período romano, representado pela cerâmica fina e de pastas claras, a con-
ta de pasta vítrea e, provavelmente, os objetos em ferro;
3) Período indeterminado (moderno/contemporâneo?), representado por al-
gumas cerâmicas mais grosseiras, fragmentos de telha e medalha de cobre.
Como se depreende pela leitura do enunciado anteriormente, na ausência 
de datações de C14, ficamos com dúvidas sobre o conjunto osteológico recu-
perado podendo corresponder a apenas ao primeiro momento de ocupação 
do monumento ou aos dois (neo-calcolítico e romano). A análise dos dentes, 
que normalmente podem fornecer mais dados, por sofrerem diretamente des-
gastes ou ações corrosivas provocadas pela alimentação, parecem remeter 
este conjunto para o seu período de ocupação original. Mas, como se referiu, 
apenas a realização de datações de C14 poderá vir a esclarecer esta prob-
lemática, de forma cabal.

BIBLIOGRAFIA
Dicionário Geográfico de Portugal 1722/1832 (1758) – Degracias/ Rabaçal. Vol. 13. 
PT/TT/MPRQ/29/210. [em linha http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4239869 ] 
Dicionário Geográfico de Portugal 1722/1832 (1758) – Pombalinho/ Coimbra. Vol. 29. PT/
TT/MPRQ/29/210. [em linha http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4241258] 
AUBRY, T; LLACH, J. M.; MATIAS, H. (2014) – Matérias - primas das ferramentas em pedra 
lascada da Pré-história do Centro e Nordeste de Portugal. P.A. Dinis, A. Gomes, S. Mon-
teiro-Rodrigues (Eds.). Proveniências de Materiais Geológicos. Associação Portuguesa para 
o Estudo do Quaternário: 165-192.
CALADO, T; ANSELMO, D; ROCHA, L; LÓPEZ COSTAS, O; SILVA, F; MONTEIRO, A; BRANCO, 
G. (no prelo) - O conjunto osteológico da Anta da Casa da Moura (Soure, Portugal). XIV Con-
greso Nacional e Internacional de Paleopatologia. Alicante (Espanha).
COONEY, G. & MANDAL, S. (1998) - The irish stone axe project. Monograph 1. Wicklow: 
Wordwell, Ltd. 229pp.
GONÇALVES, V. S. (1989) – Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental, uma aproxi-
mação integrada. Lisboa: INIC/UNIARQ. (2 volumes).
LE ROUX C.-T. (1999) - L’outillage de pierre polie enméta-dolérite du type A. Les ateliers de 
Plussulien (Côtesd’Armor): Production et diffusion au Néolithique dans la France de l’ouest 
et au-delà. Travaux du Laboratoire “Anthropologie, Préhistoire et Quaternaire Armoricains. 
43. UMR 6566, Université de Rennes I.
ODRIOZOLA, C; SOUSA, A.C; BOAVENTURA, R; VILLALOBOS, R (2013) - Componen-
tes de adornos de pedra verde de Vila Nova de São Pedro (Azambuja): estudo de 
proveniências e redes de troca no 3º milénio a.n.e. no actual território português. 
Arqueologia em Portugal. 150 anos. Lisboa: AAP, p. 457-462.
SILVA, C. (2011) – SICÓ a dimensão cultural das paisagens. Um estudo de Turismo 
nas suas vertentes Cultural e Natureza. Coimbra: Universidade de Coimbra. Tese de 
doutoramento policopiada.
SILVA, F; MONTEIRO, A; BRANCO, G; ROCHA, L. (2017) - Anta da Casa da Moura: um 
monumento megalítico no Maciço calcário de Sicó. Arqueologia em Portugal / 2017 
– Estado da Questão. Lisboa: AAP, p. 521-530.



| 277

| 2018

Parasitic frequentation or cultural continuity? 
The re-use of megalithic monuments  
in the Ancient / Middle Bronze Age  
of the Mondego’s Platform

Parasitagem ou continuidade cultural? 
A reutilização de monumentos megalíticos no Bronze  
Antigo / Médio da Plataforma do Mondego

ABSTRACT
Reuse of the big dolmens, with long and well developed corridors, 
during the First Bronze Age (Early / Middle Bronze Age – EBA/MBA) has 
been, for some time, a well known situation in different areas of Por-
tugal, namely in the Mondego’s Platform. Regionally, this type of mo- 
numents were usually built in the Late Neolithic and their first use seems 
to terminate with that period’s end, exceptionally reaching the regio- 
nal Chalcolithic; in a few known cases the corridor’s entrance was then 
ritually closed.
If the fact of the reuse of big dolmens in the EBA/MBA is well known and  
generally accepted, the reasons behind this fact remain otherwise very 
much open to discussion. Is the phenomenon a simple reuse of a fune- 
rary space whose functional memory has been preserved or are there, 
behind it, other reasons associated with the transformations and  
socio-cultural changes of the transition tothe Bronze Age?
These and other questions that are raised by such re-uses are then discussed 
taking into account recent progresses in our knowledge of the transitional 
processes between the Chalcolithic and the EBA in Iberia.
KEY WORDS: Early/Middle Bronze Age, Mondego’s Platform, Megalithism, 
Mentalities 

RESUMO
A reutilização dos grandes dolmens, com corredores longos e bem desenvolvi-
dos, durante a Primeira Idade do Bronze (Bronze Antigo/Médio – EBA / MBA) 
é, desde algum tempo, uma situação bem conhecida em diferentes áreas de 
Portugal, nomeadamente na Plataforma do Mondego. Regionalmente, esse 
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tipo de monumentos era habitualmente construído no Neolítico Final e seu 
primeiro uso parece acabar com o término desse período, chegando excepcio-
nalmente ao Calcolítico regional; em alguns casos conhecidos, a entrada do 
corredor era então ritualmente fechada.
Se o facto da reutilização de grandes dolmens na EBA / MBA é bem 
conhecido e geralmente aceite, as razões por trás desse facto perma- 
necem abertas à discussão. Consiste o fenómeno numa simples reutilização de 
um espaço funerário cuja memória funcional foi preservada, ou há por detrás 
outras razões associadas às transformações e mudanças sócio-culturais da 
transição para a Idade do Bronze?
Essas e outras questões, que são levantadas por tais reutilizações, são então dis-
cutidas, levando-se em conta os recentes avanços do nosso conhecimento dos  
processos de transição entre o Calcolítico e a Idade do Bronze na Península Ibérica.
PALAVRAS-CHAVE: Bronze Antigo/Médio, Plataforma do  Mondego, Megali^- 
tismo, Mentalidades

INTRODUCTION
Between c. 2400/2300 and 1250 BC, the development of the first Bronze 
Age (Early/Middle Bronze Age – EBA/MBA) will bring to Western Iberia, 
along with important continuities, some archeographical ruptures which 
seem to indicate the growing of some social complexities (Senna-Marti-
nez and Luis, 2016).
Particularly in Beira Alta, food economies – with a developed and stable, 
transhumant pasture component (with, in order of importance, sheep/
goat and cattle – cf. Cardoso, Senna-Martinez and Valera, 1995, 1998)
also incorporating plant gathering components (acorns), and agriculture 
seeming to have a minor rule – really represent the permanence of mark-
edly seasonal rhythms of activity, with few productivity gains regarding 
previous historical moments (Senna-Martinez, 2000).
In the realm of the dead and in addition to the systematic reuse of the 
great megalithic monuments built in the Final Neolithic – reuse which is, 
by itself, indicative of some cultural conservatism – the first individual 
funeral constructions arise, with burial in cist or pit under tumulus (Cruz, 
2001).
In the funerary offerings, the first metallic objects to emerge regionally 
and some particular forms of pottery - from which bell-beakers are a first 
expression - hint at some differentiation in social statutes (Senna-Marti-
nez and Luis, 2016).
Coming back to the reuse (or what V. Oliveira Jorge called “parasitic fre-
quentation2” - JORGE, et al., 1997) of almost all of the large megalithic 
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monuments with developed corridor of Beira Alta in the EBA/MBA, let us 
explore how this notion, accompanying the regional EBA/MBA definition 
and characterization, comes into being:
(1) Vera Leisner first mentioned the idea in an article in which, a propos 
of a pottery vessel found in a Trás-os-Montes Dolmen (Leisner, 1958), 
she develops a series of considerations on the related artefacts found in 
similar situations in the Portuguese Beiras and Northwest. Later, in the 
publication of the megalithic necropolis of Carapito (Leisner and Ribeiro, 
1968) she establishes, from the excavation of monument 3, the strati-
graphic and temporal differentiation of a set of equivalent materials in 
relation to a lower level corresponding to a first (Middle Neolithic) use of 
the monument.
(2) Already in the seventies of the twentieth century, Konrad Spindler and 
O. da Veiga Ferreira formalized the designation Carapito Keramik (Spind- 
ler and Ferreira, 1974: 56 and Abb. 9), giving it an equivalent meaning to 
the concept of the Southwest Bronze created by Schubart (1975).
(3) In 1984, we produced a first synthesis of all the materials that, in the 
megalithic monuments of Beira Alta, we thought meant an EBA/MBA re-
use of them (Senna-Martinez, 1984).
(4) Our subsequent excavations of the megalithic monuments of Outeiro 
do Rato and Fiais da Telha produced contexts that pointed to the reuse 
of the respective frontal areas with a similar chronology (Senna-Martinez, 
1989).
(5) However, it was the excavation (between 1987 and 1989) of “Cham-
ber 20” of Buraco da Moura de São Romão (BMSR-203– Senna-Martinez 
1993b; Valera, Senna-Martinez and Estevinha, 1989) that allowed the 
first identification in Beira-Alta of an EBA/MBA habitat soil attributable to 
this cultural stage. Such identification was all the more important since 
the soil was clearly stratified between units attributable to the Chalcoli- 
thic bellow, and the Late Bronze Age (LBA) above.
(6) Finally the study by Antonio Valera of the sites of Linhares (Santa 
Comba Dão – Valera, 1994a, 1994b), Malhada (MALHADA) and Fraga 
da Pena (FPENA – in Fornos de Algodres – VALERA, 1995, 1997, 1999) 
complemented this panorama with new habitat contexts that seem to 
cover the transition III / II millennia cal AC (c.2300-1900 cal AC) and date, 
in FPENA case, and thus began to prove the long held idea about an EBA 
dating of most of Central Portugal Bell-beakers (Senna-Martinez, 1982, 
1994; Senna-Martinez and Amaro, 1987).
Nowadays the Bell-beaker complex, earlier disputable beginnings not-
2 A concept we personally tend to dislike as it implies an a priori negative view of such reuse that over-simplifies this cultural 
phenomenon.  
3After a first mention of a site like this we’ll be using the acronym.
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withstanding (Cardoso, 2014; Jeunesse, 2015), is currently accepted as 
representing a package of “Status Symbols” appropriated by a few indi-
viduals, and that in the Iberian area appears between the second half of 
the third millennium BC and the first quarter of the second (Guerra Doce 
and Lettow-Vorbeck, 2016; Guerra Doce and Lettow-Vorbeck, Eds. 2016), 
thus encompassing the Late Chalcolithic and the EBA. 
So we think that in its later phase – comprising the Palmela/Geomet-
ric and Late Ciempozuelos Groups (Silva and Soares, 1976/77) – the 
bell-beaker phenomenon is an integral part of the process of the genesis 
of the peninsular cultural groups of the EBA. In some cases, and at least 
in the initial stages, it constitutes an important part of their respective 
material culture (Like in the Spanish Meseta Norte), while in others it will 
function as an intrusive element (even when copied and adapted region-
ally), continuing to represent, as in the initial moments of the phenome-
non for other areas, the addition of ritual/prestige elements to areas of 
material culture, particularly poor in this elements, like Beira Alta (Sen-
na-Martinez, 2002).

THE UPPER AND MIDDLE MONDEGO BASIN IN THE CONTEXT OF BEI-
RA ALTA: THE GEOGRAPHICAL AND GEOLOGICAL SETTING
The Mondego River basin upstream from the Penacova gorges (Fig.1) 
constitutes a transition zone in several and different ways. It has been, 
both culturally and geographically “the place where the Atlantic Portugal 
gives way to Mediterranean Portugal” (Ribeiro, 1986:152). Its southern 
limits are the Portuguese central highlands, the Serras of Lousã, Açor 
and Estrela. The Serra da Estrela has very good spring and summer pas-
tures whose use seems to extend as far back as the Neolithic (Knaap 
and Van Leeuwen, 1994.). The western and northwestern boundary, the 
Maciço Marginal, separates the middle Mondego basin from the coastal 
lowlands. By going around the Serra do Caramulo the middle Mondego 
basin opens up to the Vouga and Paiva rivers’ upper basins, whose val-
leys constitute two natural passages. The first one of these is controlled 
by the Castro da Senhora da Guia, a Late Bronze Age fortified settlement. 
Looking east and north of the Celorico basin, the northern Meseta step 
divides the Mondego basin from north-central Iberia. Nevertheless there 
exist several natural paths as shown by medieval castles defending both 
sides of the border zone with Castile. In the North of our study area, the 
high basins of the Paiva and the Távora rivers link it to the Douro basin, 
which might explain some of the cultural contacts detected.
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The central part of the upper and middle Mondego basin is a large  
platform tilted to the Southwest (Ferreira, 1978:141). Depressed between 
the Serras of Caramulo and Estrela, it is drained mainly by the Monde-
go. Hercynic granites constitute the bedrock, which accounts for its rigid  
and well-preserved profile. Strongly affected by tectonics (Ferreira, 
1978:23-8), two NNE-SSW tardi-hercynic fault systems are responsible 
for the separation of the Beira-Alta central plateaux and the Mondego’s 
platform in relation to the Meseta to the east and to the Maciço Margin-
al, Gralheira and Montemuro highlands in the West (Ribeiro, Lautensach 
and Daveau, 1987:245). Other diversely oriented faults determine the 
formation of the Lousã, Arganil and Mortágua sedimentary basins near 
the limits of the Central and Montemuro highlands (Daveau, Birot and 
Ribeiro, 1985., 1986.; Ferreira, 1978: 174-97).
The “schist-grauwacke complex” forms a landscape that differs from the 
Mondego’s platform granites. It comprises part of the Central Highlands, 
most of the Alva’s basin and some patches in the Northeast of the area 

Fig. 1 – The Middle and Upper Mondego Basin (Gris Oval). The coastline represents 
the maximum of the flandrian transgression.
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studied.
The Serra da Estrela is the area’s main hydric reservoir with an annual 
precipitation of over 1400 mm (Ribeiro, Lautensach and Daveau, 1988: 
398, Fig. 67). The remaining part of the area considered also has an av-
erage annual precipitation between 1400-1200 mm, with fresh and cold 
winters and warm to mild summers (Ibid., 434, 440, and figs. 89, 94). 
Water availability and areas of A class soils form patches of great fertility, 
en-circled by others of class C and F soils (cf. Atlas do Ambiente - Carta 
de Capacidade de Uso do Solo). 
Nevertheless, the post-Medieval transformation of the landscape, with 
marked forest degradation, soil alluviation and bottom valley deposition, 
makes it difficult to use modern data for reference and reconstruction 
of prehistoric soil availability. All the modern vegetation cover, with the 
possible exception of the Margaraça Reserve and a few other areas, is 
the product of human action. The principal vegetation cover for the peri-
od under consideration seems to have been a deciduous temperate oak 
forest (Quercus pyrenaica at altitudes over 600-800m and Quercus robur 
at lower altitudes - cf. Janssen, 1985.; Janssen and Woldringh, 1981.; 
Van Den Brink and Janssen, 1985. and Knaap and Van Leeuwen, 1994.).
Palynological analyses of peat cores at Lagoa Comprida and other sites 
allow Janssen, Knaap and Van Leeuwen (Janssen, 1985.; Knaap and Van 
Leeuwen, 1994.) to develop a model of several episodes of degradation 
of this forest, which they attribute to human impact. They are marked 
by deforestation and bush fires at middle and high altitudes of Serra da 
Estrela and according to the authors quoted could be due to pastoralism.
A main episode about 3500 BC can well be correlated with the principal 
phase of development of the megalithic necropoli studied here (Middle 
Neolithic – MN).
A second deforestation episode dated from about 1600-1500 BC (MBA) is 
associated with the first appearance of rye (Secale cereale). The process 
of deforestation intensifies again from 1000-900 B.C. onwards (Janssen, 
1985.). All this, as we demonstrated (Senna-Martinez, 1989, 1995; Sen-
na-Martinez and Ventura, 2008), is consistent with the archaeological 
data on cultural evolution at the lower altitudes.
Old paths, some of them subsequently followed by the Roman roads 
(Alarcão, 1988: 102-5 and fig. 20), surely criss-crossed the country. How-
ever, the principal access to our study area from the lower Mondego and 
littoral plains must have been the river until very recent times (Martins, 
1940:164-6; Oliveira, 1972:1-5). According to Dias (1987.), following a 
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quick transgression in Early Holocene times (c.10000-8000 BP; Dias, 
1987:330), the sea level stabilised near its present situation, invading 
deeply the lower river valleys (Daveau, 1980:24) between 5000-3000 BP 
(Dias, 1987: 334). Even if we cannot be very precise about its limits, the 
Mondego´s flandrian estuary can be reconstructed in broad lines for the 
period under study, clearly establishing its importance as a waterway to 
access the more inland areas. Thus, the location of lower Mondego late 
prehistoric sites becomes significant in terms of their possible relations 
with the ones in our study area.

CONTEXTUALIZING AND DISCUSSING THE DATA
The basic data on the known sixteen Megalithic Tombs of Mondego’s 
Platform Group (70%) and seven from Alto Vouga/Alto Paiva Group (30%) 
reused in the First Bronze Age (EBA/MBA – Senna-Martinez, 1989; Sen-
na-Martinez, Garcia and Rosa, 1984), as well as seven other non-funer-
ary sites can be found in Table-I. It includes their location by County, main 
diagnostic materials present, and main references available.
As we argued before, pottery types and metal artefacts are between the 
most distinctive items that can be used to characterize an EBA/MBA  
reuse of archaeological sites in Western Iberia and namely in Beira-Alta 
(Senna-Martinez, 1989, 1993a, 1994, 2000, 2009, 2013; Senna-Marti-
nez, Garcia and Rosa, 1984; Senna-Martinez and Luis, 2016)
In the Iberian Atlantic facade, more elaborate and, sometimes, finer 
wares, preferentially dedicated to funerary use, are the rule during Early 
and Middle Bronze Ages in contrast to what happens previously during 
the Late Neolithic and most of the Chalcolithic, when all domestic ceram-
ic types found their way into funerary use (Senna-Martinez, 2009: p.468).
During the EBA, “2nd generation” beakers can be preferentially used in 
some regional areas, while different and new pottery types  predominate 
in others (Senna-Martinez and Luis, 2016).
In North-Western Iberia and Beira Alta we can document new technical 
improvements in general use vessels during the Early and Middle Bronze 
Ages (Luis, 2013, 2010; Senna-Martinez, 1994, 1993a, 1993b). Namely, 
better clay and temper preparation, flat bottoms generalization, roll han-
dles, and composite profiles appear.
All alongside Atlantic façade of Iberia, the transition for the EBA will see 
that all the diverse and complicated ritual collective arrangements (funer-
ary or other – Senna-Martinez, 2014) collapse at the end of the Chalco-
lithic and are replaced by simpler set-tlement systems and an individual 
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treatment of the dead that concentrate some wealth and status display in 
very few masculine individuals (Senna-Martinez and Luis, 2016).
The elaborate female representations linked to Chalcolithic ritual and the 
agricultural cycle as a metaphor for the perception of life and death (Wil-
liams, 2003) will also dis-appear with the beginning of the EBA, and a 
new and very restricted status iconography will appear which is based on 
the male gender and on metallic weapons and jewellery (Senna-Martinez, 
2014).
To put it simple, the higher communitarian investment in ritual and so-
cial regulation, which is in its maximum complexity in Middle Chalcolithic 
Western Iberia settlement systems, will collapse in the Late Chalcolithic 
and will be replaced by simpler, individualized systems.
It seems that what is in question in the beginning of the Bronze Age is, 
ultimately, the replacement of systems requiring a great collective effort 
in the construction and maintenance of various architectural types used 
for burial and ritual by more economic ones. That way, and in the new EBA 
systems, the larger collective investment of the Chalcolithic is replaced by 
a smaller one, now individualized and related to the first masculine power 
figures (Senna-Martinez and Luis, 2016).
Until 1992, the only habitat context known on the Mondego platform and 
attributable to the EBA was the intermediate occupation of BMSR-20 
(Senna-Martinez, 1993b). When the “monumentalized” site of the FPENA 
was discovered, studied (Valera, 1994b, 1997, 2007) and complemented 
with the data of the habitat sites of MALHADA (Valera, 1994b, 1995) and 
Linhares (LINH – Valera, 1994a, 1999) the situation changed.
The analysis of funerary contexts in the reused megalithic monuments led 
to the charac-terization of a whole new series of types of pottery (Fig.2) 
which differed significantly from previously known regional neo-chalco-
lithic productions (Senna-Martinez, 1984 and 1993a: 72-74; Senna-Mar-
tinez, Garcia and Rosa, 1984). Among these, several of the newly iden-
tified pottery forms allowed inter-regional parallels with Southern Iberia, 
the Atlantic Estremadura and the Portuguese Northwest cultural areas 
(Senna-Martinez, 1993a), allowing the possibility of a study of interre-
gional interactions. 
As the study of BMSR-20 EBA/MBA occupation showed and was con-
firmed at Fraga da Pena, this pottery types, with preferential funerary 
use, were also present in these domestic contexts, being associated 
there with a whole set of pottery forms belonging to what we have been 
designating, since 1989, as a “neo-chalcolithic common pottery fund” 
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Fig. 2 – Beira Alta EBA/MBA pottery types (according to Senna-Martinez, Garcia and 
Rosa, 1984).
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(Senna-Martinez, 1989). But, while EBA/MBA pottery types represented 
only 11% of the ones found at BMSR-20 (and similarly at FPENA – Valera, 
2007), those of the “common fund” reached 89%, while the situation 
reversed completely in the megalithic monuments studied (Senna-Marti-
nez, 1993b: 55-65). Instead of what happened in the regional Final Neo-
lithic, only a few elements of the ceramic equipment then in use were 
thought to be adequate for preferential funerary deposition with the out-
come of the EBA.
Because of its location, contexts and structures, we think that BMSR-20 
occupational levels represent a human presence with eminently season-
al or even temporary contours. The EBA/MBA occupation complex habitat 
soil that was excavated in Room 20 may have resulted from frequent vis-
its with such character (Senna-Martinez, 2000). The same interpretation 
can be proposed about the habitat site of Linhares (Valera, 2007) and 
probably also to the still unpublished collection of materials from S. Tomé 
(STOME – Travanca de S. Tomé, Carregal do Sal). So we think that only 
FPENA and MALHADA can thus correspond to more permanent types of 
habitat sites (Valera, 2007) 
The nature of the reuse of megalithic monuments during the EBA/MBA 
in Beira Alta is the next question we want to address. We first thought 
(Senna-Martinez, Garcia and Rosa, 1983; Senna-Martinez, 1989) that a 
funerary utilization was the probable explanation here as in other West-
ern Iberian Peninsula areas (Jorge, et al. 1997; Oliveira, 1995). This is 
surely a probable explanation when excavated contexts show the finds 
to be dispersed in the interior of the chamber and corridor of the monu-
ments, as, for example, in the cases of Orca de Seixas (ORSEI – cf. the 
late Bell-beaker set in the top of the corridor sediments – Leisner, 1998: 
Abb.1; Senna-Martinez, 1994), Orca das Castenairas (ORCAST – Leisner, 
1998: Abb.3), Orca do Outeiro do Rato (OROR – Senna-Martinez, 1989, 
1994; Senna-Martinez and Amaro, 1987) and Dolmen 3 do Carapito 
(CARP3 – cf. the upper level of depositions – Leisner and Ribeiro, 1968). 
The two human bone C14 dates obtained for Arquinha da Moura (ARQM 
– which have a sum of probabilities of 2197-1978 cal BC, for a 2 σ prob-
ability (Cruz, 2001: 265), clearly situate the associated pottery vessels 
(Fig.3) in the EBA.
Otherwise, in other cases, some or all of the EBA/MBA materials are 
deposited at the entrance of the megalithic monuments in what can be 
called an atrium, for example in the cases of OROR (Senna-Martinez, 
1989, 1994; Senna-Martinez and Amaro, 1987), Orca dos Fiais da Telha 
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(ORFI – Senna-Martinez, 1989; Ventura, 1998) and Orca do Pinhal dos 
Amiais (ORAMI – Pinheiro, 2012). In the case of ORCAST, the dating of 
charcoal patches in the atrium (fireplaces?) provided two C14 dates (OxA-
7436 and GrA-9314) with a sum of probabilities of 1740-1438 cal BC, for 
a 2 σ probability (Senna-Martinez and Ventura, 2008), that fits well within 
the MBA reuse of the monu-ment. 
We think that this last type of reuse of the monuments demonstrates 
that the role of the atrium as a “scenic or representational space”  which 
made this type of monuments to function like “temples”, in the full sense 
of the term, with closed spaces and reserved access (chamber and corri-
dor) and open spaces (atriums) for a wide audience (Senna-Martinez and 
Ventura, 1999), maintained its function with the advent of the EBA, even 
in the cases of a previous condemnation of the corridors entrance (in the 
Late Neolithic) as in the cases of ORCAST and ORFI for example.
The pottery type that is the most represented in the EBA/MBA reuse of 

Fig. 3 – Arquinha da 
Moura EBA pottery 
(drawings courtesy 
J.A. Dias, montage 
J.C. Senna-Martinez)
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the monuments under study is our type 26 (Figs.2 and 4), the so called 
vasos tronco-cónicos invertidos (inverted tronco-conical vessels). This 
vessel type which are now generally considered to mostly belong to the 
EBA/MBA, and, in the EBA, may occur in parallel or associated with late 
bell-beakers, for instance in the Iberian North-West (Prieto Martínez, 
2011).
The demonstration that they were sometimes used in the consumption of 
beer (Id. Ibid.) may be part of the explanation why they seem to have had 
a preferential use as a grave good – eventually in a ritual role of commen-
sality, followed by the offering of the vessel – namely in the northern half 
of the Portuguese territory (Senna-Martinez and Luís, 2016: 117).
We have proposed that the inverted tronco-conical vessels represent an 
early standardised system for volume measurement that arose in EBA 
(Senna-Martinez, 1984, 1993a). Up to now, no contradiction of the sta-
tistical basis of our model was advanced, despite some week criticism 
of the archaeological implications of our hypothesis, proposed by Vilaça 
(1995) and Valera (2007).
Recently our attention was called to an important paper by A. Valera re-
garding neo-chalcolithic salt production (Valera, 2017) in Western Iberia. 
In it the author reviews the available evidence for salt production in the 
lower Tagus and Sado rivers estuaries. We are here particularly interest-
ed in the site of Monte da Quinta 2 (Benavente) for which the complete 
process of production could be reconstructed (Valera, 2017: 106-111). 
The moulds used for salt crystallisation are specially produced for the 
effect locally in a standardized mode, resulting in inverted tronco-conical 
vessels (Fig.5 – cf. Valera, 2017:fig.4c-d).
The average capacity of Monte da Quinta 2 salt moulds is of 320 cm3 
(Valera, 2017: 111, Table 2) which falls within the statistical interval we 
found for our EBA/MBA inverted tronco-conical vessels “cluster 2”: 289 
± 37 cm3 (Senna-Martinez, 1993a: 86). So it could be that an empirical 
system of volume measurement linked to salt circulation appeared in the 
lower Tagus basin area during the Final Neolithic and Chalcolithic. With 
the advent of the EBA the system could have been adopted northwards 
and extended to be used with other products. 
The production of a more robust, long-lasting and, as we mentioned 
above, multifunc-tional type of container must be seen in the context of 
the transition for the EBA.
We recently acknowledged a deficit of information about EBA and MBA set-
tlement systems in western Iberia (Senna-Martinez and Luis, 2016: 124). 
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Fig. 4 – Funerary contexts and habitat sites, mentioned in the paper, in use during 
the EBA/MBA in Central Portugal, with inverted tronco-conical vessels (  Caves –      

Megalithic Monuments – Habitats). The coastline represents the maximum of 
the flandrian transgression: 1- Redondas; 2- Carvalhal de Turquel; 3- Casal da Torre; 
4- Pragança; 5- Buraco da Moura de S. Romão; 6- Complexo 1 do Penedo da Penha; 
7- Dolmen of Bobadela; 8- Dolmen of Seixo of Beira; 9- Dolmen of Sobreda; 10- Fraga 
da Pena; 11- Malhada; 12- Orca dos Fiais da Telha; 13- Orca do Outeiro do rato; 14- 
Orca do Pinhal Dos Amiais; 15- Orca de Rio Torto: 16- Orca do Carvalhal da Louça; 
17- Orca dos Braçais; 18- Orca dos Padrões; 19- Casa da Orca da Cunha Baixa; 20- 
Orca 3 do Carapito; 21-Grupo do Alto Vouga/Alto Paiva (Orca de Antas; Orca das 
Castenairas; Orca de Seixas; Orca do Tanque; Orca dos Juncais; Orca de Forles).
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Fig. 5 – Moulds for salt production from Monte da Quinta 2. From Valera, 2017: 
fig.4C-D with permission.

Fig. 6 – The Stelae Route in the EBA/MBA and the stelae that signal it through the 
Portuguese Beiras till East-ern Trás-os-Montes. 
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This situation was already recognized by Susana Oliveira Jorge (Jorge, 
1996/1997) who blamed the proliferation of smaller, more disperse and 
consequently less archaeographically visible set-tlements after the “Chal-
colithic collapse”, but left open the question of why it happened.
In Western Iberia and in the areas where we actually have some infor-
mation  there is no evidence of special “chief’s houses”, much less of 
a hierarchical settlement system in between them. There is also no evi-
dence for the existence of central food storage facilities, thus implying the 
lack of evidence for any kind of centralized accumulation. In particular 
for Beira-Alta all the available evidence points to very conservative EBA/
MBA communities, namely in the funerary practices, and we only know 
two indi-vidual burial mounds for all the area under consideration, whose 
dating fall within the EBA/MBA (Serra da Muna 1 and 3 – Cruz, 2001: 
267, Quadro XLVIII). There are however various others known, which were 
not yet excavated or object of C14 dating (Cruz, 2001). The concentration 
of the later in the eastern periphery of Beira Alta must be considered 
together with other data.
Eastern Beira Alta (or Beira Transmontana) is crossed from South to 
North by the Côa river basin, which constitutes part of an old natural way 
(nowadays mostly followed by the IP2) linking Northeast Alentejo to Trás-
os-Montes, and which we have been calling the stelae route (Senna-Mar-
tinez, 2013a, 2013b). 
The importance of this passageway can be followed from Late Palaeo-
lithic (when it probably functioned as a seasonal transhumance route for 
herbivores, emphasised by the Lower Côa open air “sanctuary” of Palae-
olithic Art – cf. Zilhão, Ed. 1997), through the Neolithic (as a circulation 
route for the variscites from the Zamora area), with a clear increase in im-
portance from the Late Chalcolithic through the Bronze Age (Senna-Mar-
tinez, 2013a, 2013b). 
During the EBA/MBA this route through the Portuguese Beiras is signalled 
by the first “power figures” (Fig.6), materialized in the menhir-statues with 
weapons placed alongside it from Beira Baixa to Southern Galicia .
The presence of the stelae of Longroiva (EBA), Corgas (MBA), Nave (MBA) 
and Ataúdes (MBA), with the respective representations of metal weap-
ons, constitutes the materialization of one of the important social chang-
es that the EBA introduced regarding the Neo-Chalcolithic: the emergence 
of a new symbolic system revealed by the fading of feminine iconogra- 
phic representation, the development of a masculine iconography, and 
the role of metal weapons and jewellery as social markers of prestige and 
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power (Senna-Martinez, 2007, p.120).
We think there is no coincidence that the northeastern concentration of 
non-megalithic tombs of the MBA/LBA studied by Domingos Cruz (Cruz, 
2001) borders the stelae route. This route was instrumental for the North/
South circulation of products, ideas and, by necessity, people. 
When the Beaker Complex disperses throughout Iberia, where modern 
genetic analysis shows that the majority of Beaker-complex-associated 
individuals was genetically most similar to preceding Iberian populations, 
and lacked steppe affinities that are present all through Central Europe to 
the British Isles (Olalde, et al. 2018), the reasons behind this expansion 
are probably more socio-cultural then demic.
The thirteen metal artefacts from Beira Alta attributed to the EBA/MBA 
are summarized in Table-II, with their chemical composition when known. 
The table also includes the only foundry testimony we have from the EBA, 
a crucible fragment from the Malhada habitat (Fornos de Algôdres – cf. 
Valera, 2007).
All the items of Table-II belong to the EBA, with the exception of the axe of 
Barcelos type from Canas de Sabugosa (Tondela) which can be attributed 
to the MBA.

Fig. 7 – Frontal Skeuomophs from 
Eastern Beira Alta and Beira Baixa, 
North Portugal and Western North-
ern Meseta: 1- Ataúdes, 2- Bouça, 
3- Longroiva, 4- Nave 1, 5- Nave 2, 
6- Soalar, 7- Tremedal de Tormes, 
8- S. Martinho 3.
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If “metals do not make the world go around” in Bronze Age Iberia, as we 
argued (Senna-Martinez and Luis, 2016), they nevertheless are surely 
archaeographic markers of social development, namely when the scale of 
metallurgical operations is very small and simple, producing metal mainly 
through use of open-vessel reduction of copper oxides and/or carbonate 
ores (Rovira, and Ambert, 2002). 
As we proposed “…the EBA will see the generalization. of copper artefacts 
production in Iberia (mainly arsenical copper), as well as the first golden 
pieces of jewellery  (and rarely of silver). In several Iberian regional areas, 
the first weapons in arsenical cooper (halberds, tongue-daggers, Palmela 
points, first swords) and simple jewellery of beaten gold (spiral rings, ear-
rings, diadems and “archer brassards”) will go together with what we usu-
ally call “second generation” bell-beakers…” (Senna-Martinez, 2013a: 
11-12).
This is the type of situation when only a few “select” individuals will have 
access to metal artefacts and these will constitute status symbols (Sen-
na-Martinez and Luis, 2016: 118).
As Table-II shows, for Beira Alta we clearly have a situation where the 
scarcity of the items produced in arsenical copper  – not to mention the 
absolute rarity of items in gold  – and their main association as funerary 
offerings of select few burials (even when they reuse previously built large 
dolmens) points towards a non-technomical character for the regional  

Table-II
Early/Middle Bronze Age Metal Artefacts from the Mondego’s Platform

EDxRF elementary analysis
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Fig. 8 – Dorsal Skeuomophs from Eastern Beira 
Alta, North Portugal and Western Northern Meseta: 
1- Cha-ves, 2- Muiño de San Pedro, 3- Tameirón, 4- 
São João de Ver (Redrawn from Díaz-Guardamino 
(2009)..

EBA metallurgy. The situation could be compounded by the fact that the 
absence of known metal working areas – with the sole crucible fragment 
from Malhada being the possible indicator of an exception – could imply 
that we are in presence of artefacts produced either locally or elsewhere.

CONCLUDING… THE NEED FOR POWER LEGITIMATION IN EBA BEI-
RA ALTA.
We have characterized the development of Beira Alta societies during the 
EBA/MBA as conservative (Senna-Martinez, 2000). The reuse of older 
megalithic monuments for a new era of symbolism surely fits this descrip-
tion, but we think the reason behind this fact lies with the need of the new 
male protagonists to reclaim the old Neolithic matrilineages as ancestors 
and a legitimization source of the new powers to be. We can add to the 
conservatism the reuse, in the new “power figures” iconography, of an 
old Neolithic symbol the “skeuomorph”. This symbol, depicting a skinned 
hide, and occupying either the front or the back of the male power fi- 
gure (Figs.7-8), is present in the Longroiva stela and many others (Fig.9), 
where it represents a probable late maintenance of the Neolithic sym-
bol present in the “megalithic art” of the northern half of Western Iberia 
(Twohig, 1981: 23). These symbols distribution in Iberia follows mostly 
the “stelae route” of Eastern Beira Alta (cf. Díaz-Guardamino, 2009: 143).
We argued that various tensions and balances pass through the neo-chal-
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colithic system of beliefs that underlies the megalithic art in Beira Alta. 
For us, the symbolic oppositions / complementarities present in its ico-
nography reflect the characteristics of the regional Neolithic, a world 
where hunting and pastoralism are associated with winter-fruits collect-
ing (mainly acorns), in societies not yet fully agricultural, and in which 
andriarchal values and representations remain structural (Senna-Marti-
nez and Ventura, 2008: 328-332). In the new EBA system, male power 
legitimation can thus be seen in continuity with earlier, Neolithic, social 
beliefs adding and transforming what was needed to fulfil the new power 
agenda and legitimate the new power actors.

Lisbon – July 2018

Fig. 9 – The distribution of the EBA/MBA Stelae and Menhir-Statues in Iberia. Based 
in Díaz-Guardamino (2009: 143, fig.92) redrawn.
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The Origins of Megalithism in Western Iberia:  
resilient signs of a symbolic revolution?

As origens do Megalitismo, no Ocidente peninsular: sinais 
resilientes de uma revolução simbólica?

ABSTRACT
The long-term debate on the rise of Megalithism have been mainly con-
cern with chronological and geographic issues. In archaeological litera-
ture, when and where were major questions relying the causes for such 
a complex symbolic phenomenon as a secondary item. After Oriental mis-
sionaries and Segmentary societies explanations fall out Environmental 
changes have recently been pointed out as a trigger for Megalithism.  This 
vast array of explanations reflect how difficulty is to identify the historical 
reasons laying beyond such a wide phenomenon were global and local 
features are combine in a multitude of ways. Creation, mimic, transfers 
and adaptations are social mechanisms that underlie Megalithism and for 
each one of this scenarios different reasons could be invoke to explain its 
origins. In this text, the origins of Megalithism in western Iberia – particu-
larly in southern Portugal – will be discuss testing the traditional materia- 
list perspectives – either Marxist or Processual that considered innovative 
ideological manifestations as the output of changes in a particular eco-
nomic infrastructure or subsystem – against Middle Neolithic data. Under 
those traditional paradigms signs of economic variations that can explain 
the emergence of Megalithism as significant changes in faunal/botanic 
assemblages and settlement patterns were search for.
Considering the archaeographic absence for an economic turnover the 
origins of Megalithism seems – in Western Iberia -  the result of a sym-
bolic revolution entailed by Middle Neolithic groups and for the moment 
devoid of a visible economic ingredient. In southern Portugal, the origins 
of Megalithism – dated c. 3600 BC – are not connected neither to the 
Neolithisation process – c. two millennia earlier– neither to the Secondary 
Products Revolution – c. 300/400 hundred years after. By the middle of 
the 4th millennium BC in a scenario of an apparent economic continuity 
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this symbolic disruption described as Megalithism will emerge. The origins 
of this innovative symbolic landscapes will be here discuss.
KEY WORDS: Megalithism; Origins; Western Iberia; Middle Neolithic, Sym-
bolic revolution 

RESUMO
Na literatura arqueológica, o longo debate sobre as origens dos monumentos 
megalíticos tem focado principalmente as questões cronológicas e geográfi-
cas. Quando e onde surgem estas arquitecturas são os tópicos dominantes e 
as causas profundas de um fenómeno simbólico tão complexo parecem se-
cundárias sobretudo depois do abandono de quadros explicativos como os que 
assentavam na entrada de missionários orientais, no espaço europeu, ou na 
evolução autóctone e universal das sociedades segmentárias. Recentemente, 
as mudanças ambientais foram apontadas como um catalizador do Megali- 
tismo, demonstrando a complexidade efectiva de um fenómeno que combina, 
em simultâneo, elementos trans-regionais e regionais, em distintas versões. 
Criação, mimetização, transferência e adaptação são diferentes mecanismos 
sociais que subjazem aos Megalitismos e que possuem distintas causalidades 
históricas.
Neste texto, as origens do Megalitismo, no Ocidente peninsular - particular-
mente no Sul de Portugal - serão discutidas confrontando as perspectivas ma-
terialistas tradicionais (marxistas ou processuais) que consideram as rupturas 
simbólicas como causa última da alteração da infra-estrutura ou do subsistema 
económico, com o registo arqueológico do Neolítico médio. Vão ser, por isso, 
procurados elementos do registo como dados faunísticos, botânicos e padrões 
de povoamento que possam reflectir alterações económicas que – de acordo 
com os paradigmas materialistas -  podem explicar as origens deste fenómeno.
No Neolítico médio, a mais significativa ruptura que se detecta no registo 
arqueográfico é o aparecimento de estruturas megalíticas que, nesta região 
particular, materializa uma revolução simbólica que, neste momento, parece 
desprovida de componente económica visível.
No sul de Portugal, as origens do Megalitismo – datadas de cerca de 3600 
AC - não estão conectadas com o processo de Neolitização – que as antecede 
em dois milénios - nem estão relacionadas com a Revolução dos Produtos  
Secundários que virá a acontecer c. 300/400 anos mais tarde. Por isso, em 
meados do 4º milénio AC, num cenário de aparente continuidade económica, 
esta imensa mudança descrita como Megalitismo pode ser designada como 
uma revolução simbólica cujas origens devem ser discutidas.
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo; Origens; Ocidente peninsular; Neolítico 
Médio, Revolução simbólica
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THE ORIGINS OF MEGALITHISM – MAKING A LONG STORY SHORT
“Origins” is a theme that ranks among the most discussed and passio- 
nate topics in historical sciences. The origins of Megalithism in Prehisto- 
ric Europe have been one of the Big Issues addressed by archaeologists 
since the 19th century. An almost endless list of references about the 
Iberian Peninsula, could be gathered, describing the peninsula alone as 
one of Megalithic Europe’s core areas (e.g. Daniel, 1963, p. 72; Savory, 
1971, p. 87).  
Like other phenomena regarding Prehistoric Europe, in the first half of the 
20th century debates on Megalithism were strongly influenced by geohis-
torical determinism and by the Ex Oriente Lux paradigm.
After a long historiographic period during which Megalithic origins were 
considered the most important (and sometimes the only) issue deser- 
ving attention, the Radiocarbon Revolution (as C. Renfrew put it, in 1973) 
changed the status quo of the interpretation according to which Mega-
lithism was an endogenous invention of Western Europe.
Since then, the issue of the “Origins” became less important in archaeo-
logical literature. Sometimes it was even absent from it; the focus turned 
to other economic and territorial topics instead. From then on, Mega-
lithism was seen mainly in the light of strategies developed by compe- 
ting agropastoral societies to organize Neolithic territories and 14C dating 
was expected to solve the chronological issues related with Megalithism. 
In the last decades of the 20th century, archaeologists from different 
regions of Megalithic Europe used the most abundant archaeological 
organic material – charcoal – to date megalithic monuments. Charcoal 
samples collected in different locations within the monuments – from 
paleo-soils from before the monumental building, pits dug for setting the 
monoliths, funerary chambers, corridors, and even tumulus – were used 
to establish a (non-critical) 14C chronology for Megalithism in Atlantic and 
Mediterranean Europe.
Brittany was then considered the pioneering area and Southern Portugal 
– though not yet dated by 14C method – was also considered one of the 
first megalithic regions in Europe, with a supposed chronology ranging 
from 5000-4500 cal BCE (Muller, 1998 in Paulsson, 2017, p.6), in view 
of local architectures and grave goods. 
New megalithic 14C time ranges recently established, based mainly on 
human bones, using the AMS technique combined with Bayesian analy-
sis, triggered a revision of these previously accepted chronologies.
Following these methodological innovations, which determined the Third 
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Radiocarbon Revolution (Taylor, 1996; Bayliss, 2009), Southern Portugal 
lost its role as a focus of megalithic architectures. In view of the newly 
available radiometric dates, the origins of Megalithism in Southern Portu-
gal are not older than 3600-3400 BCE (Boaventura, 2009; Rocha, 2005; 
Mataloto et al., 2017) – almost one thousand years later than expected. 
In other regions where Megalithism had been considered a very early 
phenomenon, 14C dates established by means of human bones point at 
the first half of the 5th millennium – e.g. Brittany, at Les Chirons/Bougons 
(Paulsson 2017, p.71). Such early chronology could not be confirmed in 
other territories traditionally classified also as pioneers. In the Cantabria 
region, 14C dates based only on human bones, with a standard deviation 
of less than 100 years, also point at the second quarter of the 4th millen-
nium BCE – e.g. at Larrarte/Gipuzkoa (Mujika and Edeso, 2011).
In view of this reappraised chronology, the issue of the Origins can also be 
readdressed using this new data to discuss different scenarios potentially 
related to Megalithism in southern Portugal.
Considering the multiple aspects of Megalithism, we should stress that 
only funerary Megalithism involving acts of building/digging an archi-
tectural feature for the dead will be discussed here. Burials in natural 
caves that also evidence a “megalithic phase,” already pointed out by V. 
Gonçalves (1978), none the less represent a previous and earlier tradi-
tion that existed since the Early Neolithic and was in use until the final 
Chalcolithic.

THE ORIGINS OF MEGALITHISM – NEW TYPES OF EXPLANATIONS
Following a long period of Orientalist influence, discarded by the 14C Re- 
volution, after the 1970s the origins of Megalithism were debated under 
two major theoretical paradigms defended by Processual and Historical 
Materialist archaeology.
Reflecting a, perhaps not random, coincidence – due to the seminal 
role played by Lewis Morgan, as a common ancestor of Processual and 
Marxist archaeology – both schools considered Economy to be the major 
subsystem/infrastructure in History. Symbolic subsystem or ideological 
superstructure are understood as by-products of the material dimensions 
of life. As subsidiary elements – not driving forces of human dynamics 
– ideological and symbolic aspects should reflect the way in which eco-
nomic forces act in a given environmental context. Ideological and symbo- 
lic aspects should legitimise, strengthen and pacify social relations that 
emerge from an economic status quo. 
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Changes affecting the economic subsystem or infrastructure, caused 
either by environmental change, demographic growth or class conflicts 
– just to mention the most popular variables evoked by Processual and 
Marxist archaeology, should be reflected in changes of the ideological 
and symbolic apparatus of any society. According to some authors, his-
torical movements are expected to end, not to begin, in those peripheral 
almost useless symbolic domains – for some, hyper materialistic pers- 
pectives. According to this theoretical background, societies, at some 
point of their development, predictably start to build huge buildings for 
the dead to shape social topography. Considering Megalithic monuments 
as an almost imperative phase of social development, it was accepted 
that they could have emerged from multiple foci, as different Neolithic 
groups in different geographies could have simultaneously reached the 
same maturity level, according to Renfrew (1976). 
Studies on Megalithism began to develop a more regionalist approach (e.g. in 
Portugal Jorge 1982; Gonçalves 1992; Senna-Martinez, 1989), and prehis-
toric societies were considered in their territorial background, in which social 
systems and social tensions predictably were the major historical forces – with 
minimum external contributions (or even none).
Megalithism was mostly described as a territorial issue, virtually emptied of its 
funerary and symbolic dimensions. In many cases, social investment in mo- 
nument building was considered a transgenerational program that could be ex-
plained by the frontier role played by Megaliths in the landscape defined by seg-
mentary societies (e.g. Renfrew; Chapman 1981, 1991).  
In line with such perspectives, and therefore considering Megalithism main-
ly a multi-foci indigenous creation, thus rendering chronology indeed a secon- 
dary matter, the economic subsystems of Middle Neolithic groups must pre- 
sent clear signs of maturation that should be detected in the archaeological record. 

THE ORIGINS OF MEGALITHISM – ECONOMIC DATA ON A NEW PHASE
In view of the radiometric sequence available for southern Portugal, the emer-
gence of Megalithism seems well defined. Around 3600 BCE (Fig.1), Neolithic 
groups resorted to a new set of practices involving dead bodies and, for the first 
time, they massive used stone to build/dig monuments for the dead (Table 1 
and Fig.1). In line with materialistic perspectives, such moment of disruption 
– a label to be discussed later – should have been entailed by a disruptive 
change in the economic and social organization. We shall briefly consider data 
on the economy and settlement of the Late Middle Neolithic to analyse such 
change. 
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Table 1. Chronology for Megalithism Origins in Souther Portugal 
(using only human bones as samples)

Fig.1- Graphical representation of the calibration of 14 C results for human 
bones from southern Portugal earliest dolmens and hipogea (using Reiner et 
al., 2013 calibration curve).
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Table 2. Early and Middle Neolithic Faunal Remains in Southern Portugal*

*Despite a quantitative dimension introduced by the number of +, Southern Portugal faunal assemblages are very poor, due to 
taphonomic reasons, and thus do not allow a statistical analysis of the data. *Adapted from Valente & Carvalho 2014, Table 1

Table. 3 Early and Middle Neolithic Domesticated Plant Remains /Pollens
in Southern Portugal*

*In Southern Portugal the extreme scarcity of botanical remains is due to taphonomic reasons, but also to the still unusual use 
of the paleo-botanic protocol to retrieve botanical remains.



310 | 

Table 4. Early and Middle Neolithic Settlement patterns in Southern Portugal

* According to Neves and Diniz 2014; Neves 2018)

In what concerns the economic patterns, the absence of quantitative data 
can indeed masquerade an effective change in human behaviour from 
Early to Middle Neolithic. However, different aspects of the archaeological 
record – particularly those related to settlement patterns – during the 
Middle Neolithic show no trace of any economic intensification related 
to agropastoral strategies. On the contrary, some evidence may suggest 
that group mobility became increasing fundamental to Middle Neolithic 
groups (Valente and Carvalho, 2014, Carvalho and Valente, 2017). Be-
side Senhora da Alegria (Pereiro, 2013, Valera, 2013), open air habitats 
do not suggest any significant investment, nor long stays. There seems 
to be a trend of continuity between Early Neolithic and Middle Neolithic, 
in terms of settlement and economic patterns. The global picture shows 
a very irregular scenario, with habitats reflecting diverse economic stra- 
tegies closely related to local environments. Frequently, the agriculture\
pastoralist\hunter-gatherer role assigned to each group relies more on 
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interpretative scenarios than in ecofacts. According to Lameiras (Lopéz-
-Doriga and Simões, 2015), the fully agropastoral character of the Early 
Neolithic economy is proven, but besides that, there are no other bota- 
nical remains prior to the Late Neolithic. Any possible crisis of the  
Middle Neolithic, as reported elsewhere (e.g. Shennan et al., 2013), can-
not be considered due to the scarcity of currently available data. There 
could a risk of wrongly interpreting archaeographic problems – already 
highlighted (Neves, 2018) as archaeological facts. Even so, and despite 
economic stability, the Middle Neolithic period was characterised by a 
ground-breaking set of changes described as Megalithism. Once again, 
and against theoretical expectations, it was performed at symbolic areas 
considered by traditional models not as a driven force but mainly as an 
output of progress. 

THE ORIGINS OF MEGALITHISM – A NEW WAY OF BEING DEAD
In economic terms, stability prevailed. At the funerary level, the archaeo- 
logical record shows continuity rather than change. According to some 
authors (Carvalho, 2016, p. 121), the key features and burial practices 
of Megalithism already existed at the beginning of the 4th millennium 
BCE in natural limestone caves of Estremadura, such as Algar do Bom 
Santo. In Southern Portugal, burials in natural caves and megalithic ar-
chitectures share common features such as the complex treatment of the 
corpses, hand-made arrangements of the funerary area and grave goods.
Besides continuity in funerary behaviours, other traits traditionally re-
la-ted with the origins of Megalithism could be described as minor fea-
tures considering the non-megalithic dimensions of the earliest megalith-
ic monuments.
In Southern Portugal, funerary Megalithism, dated by human remains, 
emerged not only in the form of “small monuments” – as predicted by 
some linear evolutionist thought, but also as medium-size structures 
that could be quickly built by very few people (see a detailed synthesis in 
Boaventura, 2009, Rocha, 2005, Mataloto et al., 2017).
Those monuments, like the first hypogea, required a very small amount of 
labour, especially if we consider the number of working hours needed to 
build the large megalithic monuments of the apogee phase.
Despite such common traits, i.e. shared behaviours with burials in natural 
caves and minor efforts required to build/dig the earliest monuments, 
Megalithism should be considered a disruptive moment since megalithic 
funerary architectures evidence a new kind of relationship with Death 
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and the landscape.
Around 3,600-3,500 BCE, at least in inland Southern Portugal, some 
groups changed their traditional funerary practices in an impressive way. 
According to 14C chronology, Early Neolithic groups settled in the area 
in the late 6th millennium BCE, as shown at the settlement of Valada 
do Mato, in Évora (Diniz, 2007). No information is however available for 
funerary practices during the 5th and the first centuries of the 4th millen-
nium BCE. The presence of Cardial sherds among other Early Neolithic 
pottery is not enough to classify the cave of Escoural (Montemor-o-Novo) 
as a necropolis during that period, though the on-going project at this 
cave can shed some light on the matter (Peyroteo-Sterjna et al., 2018). 
Given the archaeographic invisibility of the Early Neolithic dead in the 
area, regardless of the treatment given to the dead bodies, it suffered a 
serious, and very briefly viral change around 3600-3500 BCE.
Building/digging a funerary monument heralds a new kind of decisions 
and gestures, a new type of movements and relationships with the lands- 
cape and within the group. New choices had to be made and the selection 
of a precise area where to build/dig the monument meant a sharp con-
trast with the a priori location of natural caves. Selecting the people and 
tools to build/dig, identifying the availability of raw material, transporting 
the stone slabs and gathering earth and stone to create the tumulus were 
some of the actions (even though simple ones) that inaugurated these 
new symbolic landscapes (Fig.2). 

Fig.2 - Southern Portugal ear- 
liest Megalithic monuments – 
after 3600 BC (dolmens and 
hipogea)
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This group performance empowered the Dead – at least those few who 
were chosen to rest inside the monuments – but also the living in an 
unprecedented way. After a long period in which funerary practices left 
no trace, Death and the Dead (at least some of them) now performed in 
a privileged symbolic and social scenario. But the emergence of Mega-
lithism in Southern Portugal, as a historical process, meant that, at a  
given moment, groups changed their funerary practices starting to be-
haved like other communities settled along the Atlantic shores and the 
Mediterranean basin, replicating/adapting positive and negative archi-
tectures whose prototypes are well documented in those areas. These 
megalithic architectures enlarged the funerary landscape, which had so 
far been detected only in limestone areas – limited to the use of natural 
caves and pits, as in Castelo Belinho (Gomes, 2008). Different monu-
ment morphology (i.e. small dolmens, small/medium size dolmens with 
passage and hypogea), built in different geological formations, reflect the 
new ways of being Dead, and a significant change in Neolithic symbolic 
structures.
The available 14C dates clearly indicate that Megalithism does not match, 
disproving the previous historiographic tradition (e.g. Jorge, 1990), the 
beginning of a new era called Middle Neolithic. On the contrary, mega-
lithic monuments did not appear before the final phase of the Middle 
Neolithic period. As no archaeographic signs of economic change can 
be ascribed to this very significant innovation in the symbolic and social 
sphere, explanations for its emergence must be found elsewhere.

THE ORIGINS OF MEGALITHISM – SYMBOLS IN ACTION?
The symbolic dimension of the origins of Megalithism – considered  
either at the global or regional level – has been underestimated in the 
last decades. Authors tended to focus on more-or-less detailed archi- 
tectures and grave goods sequences to organize a very complex archa- 
eological record. 
Even so, the role of symbolic issues in triggering changes in social dyna- 
mics was highlighted for major phenomenon like Near Eastern or Euro-
pean Neolithisation (Cauvin, 1994; Hodder, 1990) at the end of the 20th 
century. However, his type of discourse was never developed for the ori-
gins of Megalithism.
Symbolic issues can act for Megalithism origins – as for Neolithisation – 
within primary but also in reception areas as Southern Portugal. In this re-
gion, Death and the Dead appear as significant beings in the landscape, 
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without evident signs of an economic maturation of the system, claiming 
the intervention of the Ancestors.
Considering the available data, the most powerful and economic expla-
nation for the origins of Megalithism in Southern Portugal is imitation, 
or mimetic behaviour – a fundamental trait of cognition in humans and 
other species (e.g. Chavalarias, 2005). Such fundamental mimetic be-
haviours – e.g. adapting dolmens from the Atlantic façade, or hypogea 
from the Mediterranean basin, do not exclude Neolithic agency, as clearly 
evidenced by the diversity of Megalithic architectures.
Ignoring local geology, more suitable to digging than to building, the  
uncommon use of limestone slabs at the dolmens of Carrascal and Pe-
dras Grandes (Boaventura, 2009, pp. 68 and 120) reflects a cultural 
choice emerging from group identity – albeit a pioneering attempt, with 
no continuity. These dolmens - Carrascal and Pedras Grandes – repre-
sent a rather different solution from the hypogeum of São Pedro do Estoril 
located only 15 km away.
In reception areas like Southern Portugal, this type of transfers could trig-
ger a Symbolic Revolution with consequences that impacted on the entire 
social system, inducing competition, emulation and economic intensifica-
tion by way of group festivities and rituals. In fact, Megalithic monuments 
preceded the technological take-off of Final Neolithic but the construction 
of larger monuments with more complex grave goods could also have re- 
presented an important stimulus to groups economic enlargement.
The fact that mimetic behaviours can explain the origins of Megalithism 
in reception areas does not mean that local groups could not produce 
original symbolic phenomena. Mimicking allows rebuilding mechanisms 
and changes to the archetype there are reflected in regional and chrono-
logical differences. If, in this case, we consider the chronology of Brittany 
and the Mediterranean, it seems that mimesis was the actual historical 
occurrence that triggered Megalithism as a consequence of endlessness 
travelled over Neolithic landscapes.

THE ORIGINS OF MEGALITHISM – GAMES WITHOUT FRONTIERS
In the last decades, long distance mobility was the subject of renewed 
interest. Theoretical debates around diffusionism and indigenism were 
overcome. Movement could again be researched since the late 1990s, 
with no risk of one being described as a historical-culturalist archaeolo-
gist. Archaeographic analysis, mainly within petrographic studies, iden-
tified raw-material displacements potentially reaching several hundred 
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kilometres by land and sea. Central Mediterranean obsidian (e.g. Lugliè, 
2012), Alpine jade (e.g. Dominguez-Bella et al., 2015) and Iberian va- 
riscite (e.g. Odriozola et al., 2016) ranked among the durable materials 
that travelled long distances during the Neolithic period. Ancient DNA 
analysis – despite all problems raised by this type of data – recently con-
firmed, as expected, that human displacements were standard behaviour 
during Prehistory – not only among hunter-gatherers but also in agropas-
toral societies (Fregel, 2018).
Middle Neolithic networks have been described mainly at a regional le- 
vel, for Southern Portugal. Tooth enamel analysis revealed medi-
um-distance human movements (Carvalho, 2016) already document-
ed since Early Neolithic period by flint and amphibole circulation be-
tween different geologic areas in Central/Southern Portugal. Some 
marine shells used as raw-material or adornments also travelled, 
but exotic items like amber and ivory are not documented during 
this phase – rendering their long-distance mobility and networks al-
most invisible. From an archaeographic point of view, Middle Neolithic 
groups seem to have used only local and regional products.although 
the mere presence of Megalithic monuments denies that proposi-
tion. During the Middle Neolithic, influences from the Atlantic and Me- 
diterranean areas reached Western Iberia. The chronology and typology 
of hypogea such as Monte do Marquês, Sobreira de Cima and São Pedro 
do Estoril, and the chronology and typology of the (not so small) dolmens 
of Pedra Branca, Carrascal, Pedras Grandes, Cabeço da Areia, Cabeceira 
4 and Sobreira 1 can hardly be interpreted as a cultural independent 
phenomenon, considering the pre-existing Atlantic and Mediterranean 
megalithic landscapes.
Also reflecting the intensity of displacements/networks in Southern West-
ernmost Iberia, no gradual chronological differences are found between 
coastal and inland (following the definition of Arias et al., 2009) areas. 
Human bones from the São Pedro do Estoril hypogeum (Cascais) are da- 
ted from the same period of Monte do Marquês 5 (Beja) and Sobreira 
de Cima 3 (Vidigueira) – approximately 150km apart. The same applies 
to the chronology of the dolmens of Pedras Grandes (Odivelas) and Car-
rascal da Agualva (Sintra), that are contemporary to Sobreira 1 (Elvas) 
– roughly 180 km away.
Concerning the rise of Megalithism, the construction and digging ges-
tures both in littoral and interior areas appear simultaneously – to the 
extent that 14C dates can reflect Time.
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THE ORIGINS OF MEGALITHISM – PRELUDE TO AN END
In recent decades, Megalithism research has been mainly focused on 
the regional level, trying to establish architectural sequences and distri-
bution areas of grave goods. The 14C chronology using AMS technique, 
combined with a critical reappraisal of samples selection, served as foun-
dations for a new chronology, in which certain areas traditionally consi- 
dered pioneers, such as Southern Portugal, lost their status and ren-
frew’s Segmentary Societies Model stands as the last Grand Narrative 
concerning Megalithism origins. The role played by symbolic issues in the 
cultural status quo is generally underestimated, and explanations tend to 
assume that economic aspects, as a response to environmental change, 
demographic grow or social competition, acted as the driving force legiti-
mised by ideology.
The Megalithic Origins in Southern Portugal seem to be well dated. The 
building of megalithic monuments began between 3600-3300 BCE, al-
though those new gestures, that inaugurated a new symbolic landscape, 
do not seem to correspond to a turning point in the economy. In Southern 
Portugal, Megalithism appears to be the consequence of a mimetic be-
haviour: an adoption of funerary solutions created elsewhere. Why exactly 
did it appear at that precise moment? No evidence of maturation of the 
Neolithic economy were found so far, but the mechanisms ruling social 
mimesis can offer a solid explanation. Mimetic behaviour does not re-
quire Childe’s missionaries, but inter-group communication networks are 
indeed mandatory.
According to radiocarbon dating, the rise of Megalithism in Southern 
Portugal was marked by the simultaneous construction of monuments  
inspired by both Atlantic dolmens and Mediterranean hypogea. Why were 
local communities ready to choose different funerary behaviours at that 
time? Part of the answer is certainly found in long-distance displace-
ments and different architectural solutions, as some of the votive items 
clearly demonstrate the integration into a common religious system that 
travelled far and surpassed natural and cultural frontiers.
As occurred before, with the Neolithisation process, communities trans-
ported and adapted a common set of exogenous items to other cultu- 
ral and geographic backgrounds. In Southern Portugal, according to 14C 
dates, synchronicity between coastal and inland areas revealed the vital-
ity of local Neolithic networks.
In Southern Portugal, Middle Neolithic Megalithism involves a Symbol-
ic revolution that could have been induced by mimetic behaviours vis-à- 
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-vis earlier Atlantic and Mediterranean funerary architectures. If so, dis-
tinct aspects of social systems appear to have travelled independently, 
thus making a historical process like Megalithism the result of endless 
movement across the landscape, from which transfers of ideologies 
arose.

ACKNOWLEDGMENTS
To César Neves who draw the map and calibrated the 14C results.
To Miriam Cubas for Cantabria’s data and 14C dates.

REFERENCES
ARIAS, P.; CERRILLO-CUENCA,E.; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ E.; GÓMEZ PELLÓN, E.; 
GONZÁLEZ CORDERO, A. (2009) - A view from the edges: the Mesolithic settlement 
of the interior areas of the Iberian Peninsula reconsidered. In Sinéad McCartan, Rick 
Schulting, Graeme Warren and Peter Woodman Eds. Mesolithic Horizons. Papers pre-
sented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 
2005. Oxford: Oxbow books, p.303-311. 
BAPTISTA, L.; OLIVEIRA, L.; SOARES, A. M.; GOMES, S. (2013) – Contributos para a 
discussão da construção da paisagem nas bacias das Ribeiras do Álamo e do Pisão 
(Beringel e Trigaches, Beja) entre o IV e I.º milénios a.C. In JIMÉNEZ ÁVILA, J.; BUSTA-
MANTE ÁLVAREZ, M. & GARCÍA CABEZAS, M. (eds.) – VI Encuentro de Arqueología del 
Suroeste Peninsular, p. 791-827. Edição electrónica.
BAYLISS, A. (2009). Rolling out Revolution: using Radiocarbon dating in Archeology. 
Radiocarbon, 51(1), p. 23-147.
BOAVENTURA, R. (2009) - As antas e o megalitismo da região de Lisboa. Tese de 
doutoramento apresentada à Universidade de Lisboa. (policopiado)
BOAVENTURA, R.; FERREIRA, M. T.; SILVA, A. M. (2013) – Perscrutando espólios  
antigos: a anta de Sobreira 1 (Elvas). Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa. 16, 
p.63-79.
CARVALHO, A. F. & ROCHA, L. (2016) – Datação directa e análise de paleodietas dos 
indivíduos da anta de Cabeceira 4.ª (Mora, Portugal). digitAR, nº. 3, Imprensa da 
Universidade de Coimbra, p. 53-61.
CARVALHO, A. F. ed. (2014a) – Bom Santo Cave (Lisbon) and the Middle Neolithic 
Societies of Southern Portugal. Faro, Universidade do Algarve (Promontoria Mono-
gráfica, 17)
CARVALHO, A. F.; PETCHEY, F. (2013) – Stable Isotope Evidence of Neolithic Pala-
eodiets in the Coastal Regions of Southern Portugal. Journal of Island and Coastal 
Archaeology, 8, p. 361-383.
CARVALHO, A. F.; VALENTE, M. J. (2017) – Emergence of itinerant pastoralism and 
changes in grazing systems in Neolithic and Chalcolithic Portugal, 6th-3rd millennia 
BC. A first comprehensive overview. Póster apresentado ao Iberian Zooarchaeology 
Meeting, Faro, 26-29 de Abril de 2017.
CARVALHO, A.F. (2013b) - Análise de isótopos estáveis de quatro indivíduos do  
Sepulcro 1 da necrópole de hipogeus da Sobreira de Cima (Vidigueira, Beja): pri-



318 | 

meiros resultados paleodietéticos para o Neolítico do interior alentejano. In VALERA, 
A.C. (coord.), Sobreira de Cima. Necrópole de hipogeus do Neolítico (Vidigueira, Beja). 
Lisboa, Era-Arqueologia S.A. (Era Monográfica; 1), p. 109–112.
CARVALHO, A.F. (2016) - On mounds and mountains. “Megalithic behaviours” in Bom 
Santo Cave, Montejunto mountain range (Lisbon, Portugal). Megalithic Monuments 
and Cult Practices. Proceedings of the Second International Symposium., Publisher: 
Neofit Rilski University Press, p.114-123.
CHAPMAN R. (1995) - Ten Years After—Megaliths, Mortuary Practices, and the Ter- 
ritorial Model. In L.A. BECK (ed) Regional Approaches to Mortuary Analysis. Interdis-
ciplinary Contributions to Archaeology. Springer, Boston, MA. doi.org/10.1007/978-
1-4899-1310-4_2
CHAVALARIAS, D. (2005) -  Metamimetic Games Modeling Metadynamics. Social Cog-
nition, p. 1-32. https://arxiv.org/ftp/nlin/papers/0508/0508006.pdf
DANIEL, G. (1963) - The Megalithic Builders of Western Europe. Baltimore: Penguin.
DEMBECK, R.; KUNST, M.; THIEMEYER, H.; ARIE, K.; VAN LEEUWAARDEN, W.; HERR-
MANN, N. (2015) - Onde é que habitaram? Novos dados sobre a Neolitização retira-
dos do exemplo do Vale do rio Sizandro (Torres Vedras, Portugal). In: Gonçalves, V.S., 
Diniz, M., Sousa, A.C. (Eds.), 5° Congresso do Neolítico Peninsular. UNIARQ, Lisboa, 
pp. 385–396. http://hdl.handle.net/10451/28060.
DINIZ, M. (2000) – Neolitização e megalitismo: arquitecturas do tempo no espaço. In 
GONÇALVES, V., (ed.) ― Muitas antas, pouca gente? Actas do I Colóquio Internacional 
de Megalitismo. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, p. 105-116.
DINIZ, M. (2007) – O Sítio da Valada do Mato (Évora): aspectos da neolitização no 
Interior/Sul de Portugal. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. (Trabalhos de 
Arqueologia; 48).
DINIZ, M. (2009) – Ainda antes do 4º milénio a.C.: As práticas simbólicas das comu-
nidades neolíticas, no ocidente peninsular. Estudos Arqueológicos de Oeiras. Oeiras. 
17, p.157-17
DOMÍNGUEZ-BELLA, S.; CASSEN, S.; PÉTREQUIN, P.; PŘICHYSTAL. A.; MARTÍNEZ, J.; 
RAMOS, J.; MEDINA, N.  (2016) -  Aroche, ( (Huelva, Andalucía): A new  Neolithic  
axehead of Alpine jade in the southwest of the Iberian Peninsula. Archaeological and 
Anthropological Sciences. p.205-222 DOI 10.1007/s12520-015-0232-9
FREGEL, R.; L. MENDEZ,;YOUSSEF BOKBOT, F.; DIMAS MARTIN-SOCAS, M.D.; CAMA-
LICH-MASSIEU, J. S.; MORALES, J.; AVILA-ARCOS, M.C.; UNDERHILL, P.; SHAPIRO, B.; 
WOJCIK, G.; RASMUSSEN, M.; SOARES, A.; KAPP, J.; SOCKELL, A.; RODRIGUEZ-SAN-
TOS, F.; MIKDAD, A.; TRUJILLO-MEDEROS, A.; BUSTAMANTE, C. (2018) -  Ancient ge-
nomes from North Africa evidence prehistoric migrations to the Maghreb from both 
the Levant and Europe.PNAS June 26, 2018 115 (26) 6774-6779 doi: https://doi.
org/10.1101/191569 
GOMES, M. V. (2008) – Castelo Belinho (Algarve, Portugal) and the first Southwest 
Iberian Villages. DINIZ, M. (ed.) The Early Neolithic in the Iberian Peninsula. Regional 
and Transregional Components, Oxford: British Archaeological Reports, p. 71-78.
GONÇALVES, V. S. (1978) – Para um programa de estudo do Neolítico em Portugal. 
Zephyrus. Salamanca, 28-29, p. 147-162.
GONÇALVES, V. S. (1992) – Revendo as antas de Reguengos de Monsaraz. Lisboa: 
UNIARQ.



| 319

| 2018

GONÇALVES, V.S. (2009) - Construir para os mortos. Grutas artificiais e antas na 
Península de Lisboa. algumas leituras prévias. Estudos Arqueológicos de Oeiras, 17, 
Oeiras: Câmara Municipal,  p. 237-260.
HODDER, I. (1982) – Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material cul-
ture. Cambridge: CUP.
JORGE, S. O. (1990) - A consolidação do sistema agro-pastoril, J. SERRÃO e A.H. 
OLIVEIRA MARQUES (dir.), Nova História de Portugal. Portugal, das origens à roma- 
nização, Ed. Presença, Lisboa, p.102-162.
LUGLIÈ, C. (2012) - From the perspective of the source. Neolithic production and 
exchange of Monte Arci obsidians (central-western sardinia). In Xarxes al Neolític – 
Neolithic Networks.  Congrés Internacional. Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 
5, p. 173-180.
MATALOTO, R.; ANDRADE, M.; PEREIRA, A. (2016-2017) - O Megalitismo das pequenas 
antas: novos dados para um velho problema. Estudos Arqueológicos de Oeiras. 23. A 
Rui Boaventura. Homenagem à sua Memória. Oeiras: Câmara Municipal, p. 33-156.
MUJIKA, J.A.; EDESO, J.M. (2011) -  Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuz-
koa del Neolítico a la Edad del Hierro. Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastian.
NEVES,  César. (2018) - O Neolítico médio no Ocidente Peninsular: o sítio da Moita do 
Ourives (Benavente), no quadro do povoamento do 5º e 4º milénio AC. Tese de Doutora-
mento apresentada à Universidade de Lisboa. http://hdl.handle.net/10451/33908
NEVES, C. & DINIZ, M. (2014) - Acerca dos cenários da acção: estratégias de implan-
tação e exploração do espaço nos finais do 5º e na primeira metade do 4º milénio AC, 
no Sul de Portugal. Estudos do Quaternário, 11, APEQ, Braga, p.45-58.
ODRIOZOLA, C., GARCÍA, R., BURBIDGE, C., BOAVENTURA, R., SOUSA, A., RODRI-
GUEZ-ARIZA, O.; Parrilla-Giraldez, R.; Prudêncio, M.I.; DIAS, M. (2016) - Distribution 
and chronological framework for Iberian variscite mining and consumption at Pico 
Centeno, Encinasola, Spain. Quaternary Research, 85(1), 159-176. doi:10.1016/j.
yqres.2015.11.010
PAULSSON, B. (2017) - Time and Stone: The Emergence and Development of Mega-
liths and Megalithic Societies in Europe. London: Archaeopress Publishing.
PEREIRO, T. (2013) - Senhora da Alegria (Coimbra): os contextos do Neolítico Antigo 
ao Neolítico Final. (Oral presentation). 
REIMER, P.J., BARD, E., BAYLISS, A., BECK, J.W., BLACKWELL, P.G., RAMSEY, C.B., 
BUCK, C.E., CHENG, H., EDWARDS, R.L., FRIEDRICH, M., GROOTES, P.M., GUILDER-
SON, T.P., HAFLIDASON, H., HAJDAS, I., HATTÉ, C., HEATON, T.J., HOFFMANN, D.L., 
HOGG, A.G., HUGHEN, K.A., KAISER, K.F., KROMER, B., MANNING, S.W.; NIU, M.; 
REIMER, R.W.; RICHARDS, D.A.; SCOTT, E.M.; SOUTHON, J.R., STAFF, R.A., TURNEY, 
C.S.M. y VAN DER PLICHT, J. (2013) - IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Ca- 
libration Curves 0–50,000 Years cal BP. Radiocarbon. 55(4). DOI: 10.2458/azu_js_
rc.55.16947
PEYROTEO-STERJNA, R.; ARAÚJO, A.C., DINIZ, M. (2018) - Os mortos na Gruta do 
Escoural (Montemor-o--Novo, Portugal): interações nas primeiras sociedades cam-
ponesas do sudoeste da Península Ibérica. In J.C. Senna-Martinez, M.. Diniz e A. 
F. Carvalho (eds.) - Gibraltar aos Pirenéus. : Megalitismo, Vida e Morte na Fachada 
Atlântica Peninsula. Nelas Fundação da Lapa do Lobo, p. 47-66.
RENFREW, C. (1973) - Before Civilisation. The Radiocarbon Revolution and Prehisto- 



320 | 

ric Europe. London: Jonathan Cape.
RENFREW, C. (1976) - Megaliths, territories and populations. In S. J. De Laet (ed.), 
Acculturation and Continuity in Atlantic Europe. Bruges: de Tempel,  p. 198-220.
ROCHA, L. (2005) – Estudo do megalitismo funerário no Alentejo Central: a con-
tribuição de Manuel Heleno. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, policopiado.
ROCHA, L. & DUARTE, C. (2009) – Megalitismo funerário no Alentejo Central: os da-
dos antropológicos das escavações de Manuel Heleno. In POLO CERDÁ & GARCÍA-
PRÓSPER, E. (eds.) – Investigaciones históricomédicas sobre salud y enfermedad 
en el pasado. Actas del IX Congreso Nacional de Paleopatología. Valencia: Grupo 
Paleolab & Sociedad Española de Paleopatologia, p. 763-781.
SAVORY, H. (1968) -  Spain and Portugal, the Prehistory of the Iberian Peninsula. 
London: Thames and Hudson.
SENNA-MARTINEZ, J.C. (1989) – Pré-História Recente da Bacia do Médio e Alto Mon-
dego: algumas contribuições para um modelo sociocultural. Tese de Doutoramento 
em Pré-História e Arqueologia, Faculdade de Letras de Lisboa, 3 Vols.
SHENNAN, S.; DOWNEY, S. S.; TIMPSON, A.; EDINBOROUGH, K.; COLLEDGE, S.;  
KERIG, T.; MANNING, K.; THOMAS, M. G. (2013) - Regional population collapse  
followed initial agriculture booms in mid-Holocene Europe. Nature Communications, 
4, Article number: 2486, p.1-8.
SOARES, J. (2010) – Dólmen da Pedra Branca. Datações radiométricas. Musa, 3, p. 
70-82.
STRAUS, L. G.; ALTUNA, J.; FORD, D.; MARAMBAT, L.; RHINE, J. S.; SCHWARCZ, J.-H. P.; 
VERNET, J.-L. (1992) – Early farming in the Algarve (Southern Portugal): A preliminary 
view from two cave excavations near Faro. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 
Porto, 32, p.141–161
VALENTE, M.J. & CARVALHO, A.F. (2014) - Zooarchaeology in the Neolithic and Chal-
colithic of Southern Portugal. Environmental Archaeology, 9:3, p.226-240.
VALERA, A. C. (2013b) – Cronologia dos Recintos de Fossos da Pré-História recente 
em território português. ARNAUD, J. M.; MARTINS, A.; NEVES, C. (coords.) Arqueologia 
em Portugal - 150 Anos. Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, p.345-
350. 
VALERA, A. C. coord. (2013a) - Sobreira de Cima: necrópole de hipogeus do Neolítico 
(Vidigueira, Beja). Lisboa: Era Arqueologia.



| 321

| 2018

À procura da Terra dos Vivos: os lugares  
de povoamento das primeiras fases do Megalitismo 
funerário no Centro e Sul de Portugal

Looking for the Land of the Living: the settlement places 
of the beginning of the Funerary Megalithism in Central 
and Southern Portugal

RESUMO
No debate científico em torno das origens do Megalitismo funerário no Oci-
dente Peninsular, um dos principais tópicos de discussão relaciona-se com 
o parco conhecimento que ainda existe acerca dos espaços de habitat das 
comunidades que terão construído e utilizado esses monumentos.
Partindo do quadro cronométrico disponível, não há evidências que, no Centro 
e Sul do actual território português, o arranque do Megalitismo funerário ocorra 
antes do intervalo de tempo situado entre ~3700-3300 cal BC, momento que 
Rui Boaventura denominou de Fase 1 – pré-ídolos-placa (Boaventura, 2009).
Em termos crono-culturais, esse espaço temporal parece integrar uma fase 
plena do Neolítico médio, momento onde se regista um conjunto de com-
portamentos humanos, com profundas alterações dos sistemas sociais, que 
demonstram quadros de grande complexidade social e simbólica, visível es-
sencialmente na selecção e transformação antrópica de uma paisagem e na 
construção dos discursos e das memórias sociais.
O Neolítico médio no Ocidente Peninsular, na sua fase mais plena (segundo e 
terceiro quartel do 4º milénio cal BC), parece corresponder a um momento de 
estabilização e uniformidade, de um maior conhecimento colectivo, cultural-
mente reconhecido por grupos que ocupam um vasto território, partilhando 
uma identidade cada vez mais comum. 
É inserida nesta dinâmica que ocorre a entrada em cena das arquitecturas fu-
nerárias megalíticas, num fenómeno que marca, indubitavelmente, o Neolítico 
médio pleno, e que também define a cronologia de arranque desta etapa. 
Com as origens do Megalitismo funerário como cenário de reflexão central, 
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este texto incidirá, essencialmente, nos espaços de habitat contemporâneos 
dessa etapa, correlacionando os dados empíricos disponíveis, destacando 
dois elementos principais: Cronologia e Cultura-Material. 
PALAVRA-CHAVE: Megalitismo; Habitat; Neolítico médio; Cronologia; 4º milénio 
cal BC.

ABSTRACT
In the scientific debate about the origins of funerary Megalithism in Western 
Iberia, one of the main topics in discussion is related with the limited know- 
ledge about the settlements places of the communities that had constructed and 
used these monuments.
Starting from the available chronometric record, there is no evidence that in 
the Centre and South Portugal, the start of Funerary Megalithism starts before 
~ 3700-3300 cal BC, a moment that Rui Bonaventura called Phase 1 - “Pre- 
idol-plaques” (Boaventura, 2009).
In chrono-cultural terms, this time space seems to fit in a 2nd phase of the 
Middle Neolithic. At this moment, a set of human behaviours occurs with deep 
changes of social systems and with huge symbolic complexity, visible, mainly, 
in the selection and anthropic transformation of a landscape and the construc-
tion of social memories.
The Middle Neolithic in the Western Iberia, in its 2nd phase (second and third 
quarter of the 4th millennium cal BC), seems to correspond to a moment of 
stabilization and uniformity, with a collective knowledge, culturally recognized 
by human groups who occupy a large territory, sharing an increasingly com-
mon identity. It is between in this dynamic that the megalithic funerary monu-
ments emerged, in a phenomenon that belongs to the 2nd phase of the Middle 
Neolithic, and which also defines the beginning, in chronological terms, of this 
moment.
Starting from the available empirical data and with the beginning of the funer-
ary Megalithism as main analysing topic, this paper will focus essentially on 
the contemporary settlement places, highlighting two main elements: Chrono- 
logy and Material Culture. 
KEY  WORDS: Megalithism; Settlement; Middle Neolithic; Chronology; 4th mil-
lennium cal BC

1 .INTRODUÇÃO
Os Espaços da Morte das Antigas Sociedades Camponesas no Centro e Sul 
de Portugal, em particular os sepulcros megalíticos, correspondem a uma 
das temáticas de análise na qual a investigação arqueológica tem investido 
com mais regularidade (obtendo, daí, um valioso retorno científico).



| 323

| 2018

No entanto, o conhecimento que existe para o fenómeno do Megalitismo 
funerário é claramente desigual, nomeadamente no que diz respeito às suas 
origens. Esta situação resulta, por um lado, de um menor número de dados 
relacionados com este momento e, acima de tudo, do desconhecimento que 
ainda se tem acerca do período crono-cultural em que este episódio se in-
sere: o Neolítico médio.
No essencial, para esta fase crono-cultural, o registo arqueológico disponível 
é feito de reduzida informação cronológica e de elos culturalmente perdi-
dos. Trata-se de um momento que, apesar do reconhecido aumento da base 
empírica, foi, até há pouco tempo (Neves, 2018), exclusivamente abordado 
através da vertente funerária.
A escassa informação disponível para o Neolítico médio, fase parcamente 
reconhecida em contextos domésticos, traduz um desvio arqueográfico 
acentuado e não um dado histórico concreto, que resulta da má definição 
das características específicas dos modelos de povoamento, da organização 
dos habitats e da componente artefactual das comunidades. A escassez de 
dados relacionados com os espaços de cariz doméstico faz com que a car-
acterização dos conjuntos artefactuais assente mais na ausência de deter-
minados elementos do que na presença inequívoca de um “fóssil director”.
No debate acerca da construção dos primeiros monumentos megalíticos, 
continua a sentir-se o menor peso da caracterização dos habitats contem-
porâneos (Diniz, 2000). Na última década, o estudo sobre o Neolítico médio 
dá um salto qualitativo determinante, nomeadamente na construção de um 
maior quadro cronométrico, mais estreito e fiável, na análise da constituição 
genética das populações, na definição do subsistema económico, das áreas 
de circulação destes grupos, e, por fim, na caracterização do espólio voti-
vo que, por norma, lhe está associado nos espaços da Morte (Boaventura, 
2009; Boaventura e Mataloto, 2013; Cardoso e Carvalho, 2008; Carvalho, 
2014a; 2014b; 2014c; Carvalho e Cardoso, 2010-2011; Carvalho e Cardo-
so, 2015; Mataloto e Boaventura, 2009).
A investigação desenvolvida trouxe, ao debate, novas linhas de análise, mais 
focadas nas populações neolíticas, dando maior destaque às do Neolítico 
médio, em questões relacionadas com a sua origem, lugares de exploração 
e circulação, bem como às práticas de subsistência e cronologia (Carvalho e 
Petchey, 2013; Price, 2014; Carvalho et al. 2015; Carvalho e Rocha, 2016).
No entanto, em contraste com este crescimento notório da base empírica, o 
conhecimento relativo aos lugares de habitat tem progredido através de pas-
sos mais curtos mas, cremos, igualmente sólidos procurando ultrapassar 
o quadro tradicional que o título “Muitas antas, pouca gente?” (Gonçalves, 
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2000), sintetizava.
O texto que aqui se apresenta tem como temática central os sítios de habitat 
que datam da fase inicial do Megalitismo funerário, no Centro e Sul de Portu-
gal procurando, dessa forma, contribuir para um maior conhecimento acerca 
deste fenómeno complexo e, acima de tudo, das comunidades que lhe estão 
associadas, no quadro da investigação que se tem vindo a desenvolver na 
última década (Neves, 2012, 2015a, 2015b, 2016 e 2018; Neves e Diniz, 
2014; Nunes e Carvalho, 2013).

2. O ARRANQUE DO MEGALITISMO FUNERÁRIO, NO OCIDENTE PENIN-
SULAR
No Ocidente peninsular, a emergência dos sepulcros megalíticos - que tradi-
cionalmente têm vindo a ser utilizados como os fósseis-directores do Neolíti-
co médio - tendo em conta os monumentos datados, essencialmente através 
de restos osteológicos humanos (de fiabilidade segura), o período entre o 
segundo e o terceiro quartel do 4º milénio cal BC parece corresponder ao 
limite cronológico inferior deste complexo fenómeno arquitectónico, segundo 
a proposta de Rui Boaventura (Boaventura, 2009, p.335), construída para 
o Centro (Boaventura, 2009), e para o Sul de Portugal (Boaventura, 2011; 
Boaventura e Mataloto, 2013) na sequência de um trajecto de investigação 
que constitui uma indispensável referência para a Pré-história do Ocidente 
peninsular.
Partindo do quadro cronométrico hoje disponível, não há evidências que o 
arranque do Megalitismo funerário, no Centro e Sul de Portugal, ocorra antes 
do intervalo de tempo situado entre ~3700-3300 cal BC, inserindo-se, dessa 
forma, no momento que Rui Boaventura denominou de Fase 1 – pré-ídolos-
-placa (Boaventura, 2009). 
Este período crono-cultural, situado entre o segundo e o terceiro quartel do 
4º milénio cal BC, corresponderá, no Ocidente Peninsular, ao Neolítico médio 
pleno, como foi recentemente definido (Neves, 2018).
Em termos arquitectónicos, os monumentos inseridos neste momento cor-
respondem, em termos gerais, a pequenos sepulcros de câmara simples e 
pequenos sepulcros de corredor curto com espólio “antigo” (Mataloto, An-
drade e Pereira, 2016-2017). 
Trata-se de espaços funerários com reduzido número mínimo de indivíduos 
aí depositados, a que se associa um espólio, também ele pouco numeroso 
e pouco diversificado, constituído por elementos de pedra polida (machados 
e enxós), pequenas lâminas ou lamelas, raramente retocadas, armaduras 
geométricas - dominam os trapézios sobre os segmentos e triângulos, em 
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muito menor número - e onde se destaca a ausência, ou a presença muito 
reduzida, de recipientes cerâmicos.
Este “pacote” será transversal a um conjunto de sepulcros e também ocorre 
em grutas naturais e em hipogeus coevos (Boaventura e Mataloto, 2013; 
Carvalho, 2014b; Cardoso e Carvalho, 2008; Mataloto, Andrade e Pereira, 
2016-2017), naquilo que pode ser a demonstração de uma unidade cultural 
(e cronológica), associada ao Neolítico médio e que ultrapassa (e aproxima), 
espaços regionais, até há pouco, pensados como distintos (Neves, 2018). 
Esta etapa terminará com o aparecimento nos espólios de novos materiais 
ausentes dos mobiliários votivos desta 1ª fase, como os ídolos-placa e as 
suas variantes, as pontas bifaciais – pontas de seta, punhais e alabardas -, 
as grandes lâminas retocadas, lâminas ovóides e os recipientes cerâmicos 
em grande número e com grande heterogeneidade de formas (Boaventura, 
2009, p.346). Estes itens artefactuais estarão já associados a monumen-
tos megalíticos de média/grande dimensão e monumentos de falsa cúpu-
la, bem como a grutas-necrópole e hipogeus, atribuídos aos finais do 4º 
e ao longo do 3º milénio cal BC (Boaventura e Mataloto, 2013; Mataloto, 
Andrade e Pereira, 2016-2017).
Na fase de arranque do megalitismo funerário inserem-se – de acordo com 
critérios arquitectónicos, artefactuais e cronométricos - os sepulcros da So-
breira 1 (Elvas), Rabuje 5 (Monforte), Cabeceira 4 (Mora), Cabeço da Areia 
(Montemor-o-Novo), e Carrascal de Agualva (Sintra), bem como as primei-
ras utilizações de Pedras Grandes (Odivelas), e Pedra Branca (Grândola), 
conferindo solidez a esta leitura interpretativa (Boaventura, 2006 e 2009; 

Tabela 1
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Rocha e Duarte, 2009; Soares, 2010; Boaventura, Ferreira e Silva, 2013; 
Carvalho e Rocha, 2016; Mataloto, Andrade e Pereira, 2016-2017). (Ta-
bela 1).

3. OS ESPAÇOS DE HABITAT DO INÍCIO DO MEGALITISMO FUNERÁRIO: 
CRONOLOGIA E CULTURA MATERIAL
A base empírica disponível para os espaços de habitat associados à 1ª fase 
do Megalitismo funerário é muito limitada em parte devido à ausência de “fós-
seis-directores” o que torna estes sítios menos visíveis no registo arqueológico.
De momento, e de acordo com critérios tipológicos, inserem-se nesta etapa 
as ocupações registadas na Moita do Ourives (Benavente), na camada Da do 
Abrigo da Pena d’Água (Torres Novas), assim como no concheiro da Barrosinha 
(Comporta) (Carvalho, 1998 e 2016; Neves, 2018; Soares e Silva, 2013). 
Destes contextos apenas a pequena intervenção levada a cabo no concheiro 
da Barrosinha – onde foram identificadas duas ocupações intercaladas tempo-
ralmente (Camada 4 e 2), mas que os seus investigadores consideram ambas 
integradas na Fase II da Comporta (Soares e Silva, 2013) – forneceu datações 
absolutas. Ao contrário da Moita do Ourives e da camada Da do Abrigo da Pena 
d’Água, na Barrosinha foi possível obter datações absolutas para os dois níveis, 
genericamente enquadrados na segunda metade do 4º milénio cal BC. No geral, 
as datações desta Fase II da Comporta, obtidas sobre conchas de moluscos 
marino-estuarinos e devidamente corrigidas do efeito de reservatório oceânico, 
apontam para o segundo e terceiro quartel do 4º milénio cal BC, situando-se 
entre 3761 e 3373 cal BC (Idem, 2013).
A este horizonte cronológico pertence igualmente a 2ª fase de ocupação do sítio 
da Senhora da Alegria (Coimbra), de acordo com a datação absoluta de 3636-
-3376 cal BC, obtida sobre uma amostra de carvão recolhida numa estrutura 
de combustão (Valera, 2013). Uma leitura cronométrica semelhante parece  
observar-se naquela que será a fase mais antiga dos Perdigões (Reguengos 
de Monsaraz), tendo em conta o resultado de uma datação, sobre Sus sp., 
numa amostra  recolhida numa fossa, claramente enquadrada no mesmo 
horizonte em discussão – 3620-3370 cal BC (Valera, et al. 2017).
Utilizando, unicamente, habitats para os quais existem datações absolutas, ape-
nas três sítios podem ser enquadrados na fase de arranque do Megalitismo fu-
nerário no Centro e Sul de Portugal: Senhora da Alegria, Barrosinha e Perdigões. 
Trata-se de sítios com estratégias de ocupação e exploração do espaço distintas 
e, possivelmente, com diferentes tipologias funcionais demonstrando heteroge-
neidade cultural, na abordagem aos cenários de acção, das comunidades de 
uma fase plena do Neolítico médio.
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No entanto, estas ocupações – ainda que datadas - apresentam lim-
itações significativas para este debate. No geral, correspondem a sí-
tios ainda insuficientemente caracterizados, quer parcialmente, 
como é o caso da Barrosinha (onde ainda se desconhece a in-
dústria lítica), quer na totalidade, como é o caso dos contextos da 
Senhora da Alegria (em estudo) e dos Perdigões (ainda em esca- 
vação e estudo - Valera, et al. 2017, p.64) (Figura 1).
Perante este cenário, a caracterização dos lugares de habitat do Neolíti-
co médio pleno contemporâneos do arranque do Megalitismo funerário, 
assenta, no campo da cultura material – no sítio da Moita do Ourives, 
já objecto de estudo integral (Neves, 2018). A partir deste contexto, e 
analisando os dados obtidos na Barrosinha (suportados por datações 
cronométricas) (Soares e Silva, 2013), e observando a sequência es-
tratigráfica do Abrigo da Pena d’Água que coloca a camada Da entre os 
níveis de ocupação do Neolítico médio inicial e do Neolítico final (Car-
valho, 1998 e 2016), foi possível delinear um quadro artefactual para o 
Neolítico médio pleno, que futura investigação poderá precisar (Tabela 2 
e 3; Figura 2 a 4).

Figura 1. Sepulcros megalíticos datados do Neolítico médio pleno e habitats contemporâ-
neos (Centro e Sul de Portugal). (base cartográfica: Boaventura, 2009).
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Contrastando esta imagem com a que caracteriza a etapa imediatamente 
anterior – Neolítico médio inicial (~4500-3700 cal BC – Neves, 2018), é na 
produção de recipientes cerâmicos que se identificam os elementos que me- 
lhor poderão melhor caracterizar o quadro artefactual do Neolítico médio ple-
no. Os contextos domésticos do Neolítico médio, na sua fase plena, apresen-
tam, ao nível da cerâmica, conjuntos totalmente desprovidos de decoração 
ainda que, em alguns casos, mantenham uma presença muito residual, sem  

Tabela 2. Habitats do Neolítico médio pleno (segundo e terceiro quartel do 4º milénio cal 
BC) – Cultura Material - Indústria lítica

Tabela 3. Habitats do Neolítico médio pleno (segundo e terceiro quartel do 4º milénio cal 
BC) – Cultura Material – Cerâmica
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Figura 2. Cultura Material do Neolítico médio pleno – exemplares da Moita do Ourives.  
1 -3 – Cerâmica lisa; 4 – Machado de pedra polida; 5 – Lâmina; 6 – Lamela;  
7-8 – Trapézio; 9 – Lasca com traços de utilização (Neves, 2018).
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Figura 3. Conjunto artefactual correspondente ao Neolítico médio da camada Da do Abri-
go da Pena d’Água. (Carvalho, 1998b, p.65).
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Figura 4. Conjunto cerâmico correspondente ao Neolítico médio da Comporta – Fase II 
(Adaptado de Soares e Silva, 2013, p.161). 

expressividade percentual, de elementos decorados, geralmente incisos.
Este quadro estará claramente demonstrado em três dos sítios de habitat enun-
ciados neste texto e que se localizam em três áreas regionais distintas: Pena 
d’Água - Estremadura portuguesa; Moita do Ourives - Baixo Vale do Tejo; Bar-
rosinha - Costa Sudoeste. 
Na já referida camada Da da Pena d’Água, o número de elementos decorados 
não excede os 7%. Na Moita do Ourives, regista-se a presença de 6 fragmentos 
decorados (todos a incisão), correspondendo a, somente, 2% do total da amos-
tra. Mais a Sul, na ocupação identificada na camada 4 da Barrosinha, obser-
va-se a existência de um conjunto cerâmico totalmente liso, com excepção de 
um único exemplar decorado com sulco abaixo do bordo, dando à cerâmica 
decorada uma representatividade percentual de cerca de 1% (Carvalho, 2016; 
Soares e Silva, 2013; Neves, 2018) (Figura 5).
Como já foi referido, este nível de ocupação da Barrosinha, com datações  
absolutas, compreendidas entre segundo e terceiro quartel do 4º milénio cal 
BC (Soares e Silva, 2013, p.154), apresenta um patamar cronológico muito se-
melhante ao registado na ocupação do Neolítico médio da Senhora da Alegria 
e em duas fossas dos Perdigões. Apesar destes contextos estarem ainda em 
estudo não sendo, por isso, possível proceder à análise dos dados arqueológicos 
na sua totalidade, as informações avançadas apontam para um pacote arte- 
factual com estas características. 
Na Senhora da Alegria, sítio constituído por várias linhas de fossos, foi possível 
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Figura 5. Percentagem das Cerâmicas decoradas vs Cerâmica lisa, no Neolítico médio 
pleno (a partir de: Neves, 2018; Carvalho, 2016; Soares e Silva, 2013).

obter, a partir de uma lareira, uma datação de 3636-3376 cal BC, associada a 
“uma cultura material caracterizada por cerâmicas de formas esféricas e em 
calote, totalmente lisas, e a uma indústria lítica ainda com uma importante com-
ponente microlítica, com geométricos e ausência de pontas de seta” (Valera, 
2013, p.338). A estas referências à componente artefactual, acresce-se uma 
presença significativa de pedra polida (machados e enxós) e afeiçoada (dor-
mentes e moventes), o que permite integrar o conjunto no modelo típico que 
parece corresponder ao Neolítico médio pleno, como o temos vindo a esta-
belecer. A abundância de elementos de pedra polida – nem sempre registada 
nos habitats desta etapa – deve associar-se à especificidade funcional deste 
contexto.
Nos Perdigões, as descrições preliminares da cultura material provenientes das 
fossas já datadas do Neolítico médio pleno, remetem para a presença de uma 
indústria lítica de produção de lascas e lamelas, alguma utensilagem geométri-
ca e recipientes de morfologia simples (hemisféricos e globulares), onde se des- 
taca a ausência de carenas e motivos decorativos (Valera, et al, 2017, p.64). 
O enquadramento cronológico dos contextos analisados, os indicadores dis-
poníveis para o seu pacote artefactual, bem como a sua localização geográfica, 
faz antever uma difusão ampla destes conjuntos artefactuais, onde a ausência 
do peso social das gramáticas decorativas nos recipientes cerâmicos é o ele-
mento de diagnóstico mais evidente, num momento crono-culturalmente con-
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sentâneo com a dispersão e expansão do Megalitismo funerário, no extremo 
Ocidente Peninsular.

4. DISCUSSÃO
O início de uma segunda fase do Neolítico médio parece ocorrer a partir do final 
do primeiro quartel do 4º milénio cal BC, prolongando-se até ao início do último 
quartel do mesmo milénio.
A partir desta fase, assiste-se a um processo histórico com etapas cada vez mais 
curtas, onde o crescimento e complexificação económica e social atingem uma 
dinâmica bastante intensa, muitas vezes difícil de captar pelos intervalos (ainda 
longos) do radiocarbono. Apesar de corresponder a um período ligeiramente su-
perior a 500 anos, no Neolítico médio pleno regista-se um conjunto de compor-
tamentos, com profundas alterações dos sistemas culturais que demonstram 
quadros de grande complexidade social e simbólica, visíveis essencialmente na 
selecção e transformação antrópica de uma paisagem e na construção dos dis-
cursos e das memórias sociais do qual o Megalitismo é parte integrante.
Corresponde a um momento de estabilização e maior uniformidade cultural, de 
um conhecimento colectivo, culturalmente reconhecido por grupos que ocupam 
um território vasto, partilhando uma identidade comum. A mobilidade dos gru-
pos e dos indivíduos que as análises bio-antropológicas têm vindo a demonstrar 
justificará a forte homogeneidade que se detecta, nesta fase, no campo da cul-
tura material. Os “regionalismos” a existirem não são, neste momento, óbvios 
e a funcionalidade dos sítios parece a causa fundamental da diversidade que 
se possa detectar não nas tipologias dos artefactos, mas na densidade de pre-
senças registadas nos conjuntos.  
E é inserida nesta dinâmica que ocorrerá a entrada em cena das arquitectur-
as funerárias megalíticas no Centro e Sul do actual território português, num 
fenómeno que marca, indubitavelmente, o Neolítico médio pleno, e que também 
define a cronologia de arranque desta etapa (~3700-3200 cal BC).
A coincidência cronológica com o arranque do Megalitismo funerário e algumas 
diferenças na cultura material relativamente ao Neolítico médio inicial (Neves, 
2015a, 2015b e 2018), marcam esta segunda fase do Neolítico médio (~3700-
-3200 cal BC), a que se seguirá o Neolítico final (Tabela 4 e Figura 6).
Nas primeiras necrópoles megalíticas, reconhecem-se conjuntos votivos de re-
duzida dimensão e diversidade, num “pacote” artefactual transversal a um con-
junto de sepulcros de distinta natureza e tipologia - grutas naturais e hipogeus – 
que cruzando diferentes geografias demonstram a unidade cultural, associada 
ao Neolítico médio (Neves, 2018). 
No mesmo sentido, observa-se que, para o mesmo intervalo de tempo, encon-
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Figura 6. Representação gráfica dos intervalos de tempo – Sepulcros megalíticos com datações 
mais antigas disponíveis e Habitats do Neolítico médio inicial e pleno. Foram utilizadas as curvas 
IntCal 13 e o Marine 13 (Reimer et al. 2013), e o programa CALIB VER 7.0.2.

Tabela 4. Datações absolutas – Neolítico médio inicial e pleno
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tram-se as ocupações domésticas da Barrosinha e Senhora da Alegria, situadas, 
genericamente, entre ~3700-3200 cal BC, espaço cronológico que apontamos 
para a Moita do Ourives e da camada Da da Pena d’Água.
Estes habitats do Neolítico médio pleno, situados em espaços regionais distin-
tos, mantêm a homogeneidade artefactual já existente no Neolítico médio ini-
cial, com a principal diferença, entre as duas fases, a verificar-se ao nível da 
cerâmica, com os recipientes a surgirem, agora, praticamente desprovidos de 
decoração e idênticos àqueles que se identificam nos espaços funerários deste 
período, com a esta característica a constituir-se como o “fóssil-director” mais 
explícito na caracterização, por via de critérios tipológicos, deste momento. 

5. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA
Em termos culturais e cronométricos, estes habitats da Moita do Ourives, Bar-
rosinha, a ocupação do nível Da da Pena d’Água, bem como a 2ª fase da Sen-
hora de Alegria, deverão ser contemporâneos da Fase 1 – pré-ídolos-placa que, 
segundo o modelo interpretativo de Rui Boaventura para os sepulcros da Es-
tremadura e Alentejo, centra-se entre c. 3700-3300 cal BC e que envolve dis-
tintos lugares e práticas funerárias (Boaventura, 2009). Além das grutas natu-
rais, utilizadas desde as fases iniciais do processo de Neolitização, juntam-se a 
partir deste momento os primeiros monumentos megalíticos de cariz funerário 
e, também, as primeiras construções e utilizações de grutas artificiais.
A uniformidade artefactual que parece verificar-se nos espaços domésticos 
do Neolítico médio, e que já se verificaria na sua fase inicial, parece também 
suceder nos ambientes funerários sincrónicos. À semelhança do mundo dos 
vivos, esta homogeneidade, igualmente observável nos mobiliários votivos 
tem lugar em longos e distintos espaços regionais, percorrendo um território 
cada vez mais uno na sua evolução sociocultural, deixando definitivamente (?) 
para trás identidades regionais bem delimitadas que terão existido até ao final 
do Neolítico antigo evolucionado (primeira metade do 5º milénio cal BC) (Diniz, 
2007; Neves, 2015b e 2018).
No futuro, relativamente ao conhecimento dos lugares de povoamento das 
primeiras “comunidades megalíticas” e, dessa forma, do Neolítico médio ple-
no no Ocidente Peninsular, torna-se imperioso aumentar o quadro empírico 
disponível. Actualmente, o número de habitats associados a este momento, 
quando comparado com as etapas imediatamente anteriores e posteriores 
(Neolítico antigo e Neolítico final), é claramente inferior. 
Uma vez que os cenários de acção e as estratégias de exploração do espaço 
parecem apresentar continuidades óbvias com as do Neolítico antigo, a iden-
tificação/caracterização de um maior número de contextos domésticos que 
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se integrem neste período específico, passará obrigatoriamente pela análise 
tecno-tipológica, mas também quantitativa, dos elementos da Cultura Mate- 
rial. A construção dos quadros de elementos artefactuais de diagnóstico vai no 
sentido de ajudar na identificação de novos sítios e, também, na reavaliação 
de outros ainda incaracterísticos ou parcamente analisados.
Consequentemente, torna-se imperioso alargar o quadro cronométrico exis-
tente para os espaços domésticos, no sentido de validar as leituras aqui repro-
duzidas (Neolítico médio pleno = arranque do Megalitismo de cariz funerário), 
e que possa, igualmente, abranger um espaço mais alargado do território, até 
mesmo nas fronteiras seleccionadas para esta análise.
A inexistência de um estudo integral e publicação dos dados produzidos nas 
ocupações da segunda metade do 4º milénio da Senhora da Alegria e, mais 
recentemente, Perdigões, condiciona, por agora, as leituras produzidas. No 
entanto, o enquadramento cronológico que as datações absolutas indicam, 
claramente compatíveis com as realidades artefactuais sumariamente dis-
ponibilizadas, vai ao encontro de um momento pleno do Neolítico médio, para-
lelizável com as ocupações da Moita do Ourives, camada Da da Pena d’Água 
e Barrosinha, bem como dos lugares, datados, mais antigos associados ao 
Megalitismo funerário.
A conexão às paisagens megalíticas terá de permanecer na agenda e debate 
científico. Os espaços de habitat, hoje conhecidos e aqui enumerados, situ-
am-se a alguma distância dos territórios dos primeiros monumentos megalíti-
cos, desconhecendo-se se esta cartografia corresponde a um desvio arque-
ográfico ou a uma realidade histórica concreta, que importa esclarecer e 
interpretar.

Lisboa, Julho de 2018
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RESUMO
A escavação do menir do Cabeço da Areia (Brotas, Mora) enquadrou-se 
no âmbito de dois projetos de investigação coordenados pelos signatá- 
rios, “Megalitismo Funerário Alentejano - MFA”, dirigido por Leonor Rocha 
e, “Conjunto Megalítico da Ribeira da Laje: contexto geográfico e arqueo- 
lógico”, dirigido por Pedro Alvim.
O principal objetivo desta intervenção foi o de tentar obter novos dados 
arqueológicos para a compreensão da génese e evolução dos contextos 
megalíticos pré-históricos, neste concelho, em particular, e no Alentejo, 
em geral. Para além disso, consideramos que os menires tombados e as 
sepulturas de pequenas dimensões são monumentos dispostos a afe-
tações irreversíveis pelo que, ações de recuperação arqueológica e ar-
quitetónica, onde se incluem ações de divulgação entre as comunidades 
locais, são extremamente importantes, se queremos salvaguardar este 
tipo de património tão sensível.
Em termos globais, os resultados desta intervenção não forneceram  
dados crono-culturais significativos devido, por um lado, à típica escas-
sez de espólio deste tipo de monumentos: os materiais recolhidos são 
poucos e incaracterísticos, não permitindo uma aferição cronológica  
satisfatória e, por outro, a total ausência de matéria orgânica suscetível 
de ser datada. No entanto foi possível comprovar que a estrutura de sus-
tentação do menir se encontrava parcialmente preservada (como se su-
punha antes da intervenção) e proceder à sua recuperação.
PALAVRAS-CHAVE: Menires, Alentejo, Mora, Portugal

RESUMEN
La excavación del menhir Cabeço da Areia (Brotas, Mora) era parte del 
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marco de dos proyectos de investigación coordinados por los firmantes, 
“Megalitismo Funerário Alentejano - MFA”, de Leonor Rocha y “Conjunto 
Megalítico da Ribeira da Laje: contexto geográfico e arqueológico”, de 
Pedro Alvim.
El principal objetivo de esta intervención fue el de intentar obtener nuevos 
datos arqueológicos para la comprensión de la génesis y evolución de los 
contextos megalíticos prehistóricos, en este municipio, en particular, y en 
el Alentejo, en general. Además, consideramos que los menires tumbados 
y las sepulturas de pequeñas dimensiones son monumentos dispuestos a 
afecciones irreversibles por lo que, acciones de recuperación arqueológi-
ca y arquitectónica, donde se incluyen acciones de divulgación entre las 
comunidades locales, son extremadamente importantes, si queremos sal-
vaguardar este tipo de patrimonio tan sensible.
En términos globales, los resultados de esta intervención no proporciona-
ron datos crono-culturales significativos debido, por una parte, a la típi-
ca escasez de botín de este tipo de monumentos: los materiales recogidos 
son pocos e inquebáticos, no permitiendo una verificación cronológica sa- 
tisfactoria y, por otra, la total ausencia de materia orgánica susceptible 
de ser fechada. Sin embargo, fue posible comprobar que la estructura de 
sustentación del menir se encontraba parcialmente preservada (como se 
suponía antes de la intervención) y proceder a su recuperación.
PALABRAS CLAVE:Menhires, Alentejo, Mora, Portugal

1. INTRODUÇÃO
No âmbito de anteriores projectos de investigação foram realizadas algu-
mas intervenções em monumentos megalíticos não funerários do con-
celho de Mora (Cromeleque das Fontaínhas e Cromeleque de Vale d’el 
Rei) no qual participaram os signatários, quer como co-responsáveis (LR) 
quer como arqueólogos de campo (PA).
A escavação do menir do Cabeço da Areia, em 2011, foi inserida em dois 
projectos de investigação em curso, um sobre o megalitismo funerário, 
dirigido por Leonor Rocha  e o outro, vocacionado para o megalitismo não 
funerário, dirigido por Pedro Alvim, e tinha por objetivo a compreensão do 
megalitismo alentejano, na sua globalidade; interessava-nos estabelecer 
moldes de comparação e caracterização entre monumentos e respecti-
vas tipologias que, pelas suas características arqueológicas, tendem a 
disponibilizar escassos dados crono-culturais.
Para além disso, consideramos que menires tombados e sepulturas 
de menores dimensões são monumentos dispostos a afectações irre-
versíveis pelo que acções de recuperação arqueológica e arquitectónica, 
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onde se incluem acções de divulgação entre as comunidades locais, são 
extremamente importantes para a sua salvaguarda e fruição por toda a 
comunidade. 
É entendimento dos signatários que o estudo arqueológico não deve 
ser estanque, fechado em torno de limites rígidos e que a cooperação 
entre projectos especializados, dirigidos por diferentes investigadores, 
que visam investigar as mesmas realidades arqueológicas é uma prática 
profícua, uma vez que aporta benefícios aos próprios investigadores, e 
ao conhecimento, em geral.

2. OBJECTIVOS
O objectivo desta intervenção era, antes de mais, tentar obter dados ar-
queológicos para a compreensão da génese e evolução dos contextos 
megalíticos pré-históricos, neste concelho em particular e no Alentejo em 
geral.
Como objectivo secundário, tendo em conta que a suposta base do menir 

Figura 1. Enquadramento megalítico do menir do Cabeço da Areia
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se encontrava ainda cravada no solo e com a suspeita de que o alvéolo e 
a sua coroa de sustentação pudessem estar parcialmente preservados, 
pretendia-se reabilitar o monumento de forma a protegê-lo de agressões 
devidas a trabalhos agrícolas, do tipo que se tem verificado em diversos 
monumentos megalíticos da região.
De salientar que este menir se localiza numa área com elevado poten-
cial científico devido à existência de menires isolados e em grupo (foi 
identificado um conjunto de menires na área, no decurso dos trabalhos 
realizados em 2011) e de monumentos funerários com uma grande va- 
riedade em termos de dimensões e tipologia arquitectónica (Alvim e Ro-
cha, 2011) (Fig.1).
Pretendia-se, também, abrir uma sondagem alargada para prospectar 
eventuais estruturas negativas na envolvente do monólito e recuperar 
espólio que pudesse informar o monumento crono-culturalmente; contu-
do, a dureza das terras, constatada no início da escavação, impediu este 
objectivo, tendo em conta a equipa era reduzida e o tempo disponível 
para efectuar os trabalhos, pouco alargado.

3. ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO
O menir do Cabeço da Areia situa-se na Herdade das Águias, sendo o 
acesso efectuado por caminho rural, de terra batida, a partir da Torre 
das Águias e foi identificado pelo filho do proprietário da Herdade, Eng. 
Joaquim Fernandes, que o deu a conhecer a um dos signatários (LR), em 
2005. 
Administrativamente, pertence à freguesia de Brotas, concelho de Mora, 
distrito de Évora, e tem as seguintes coordenadas Hayford-Gauss Datum 
Lisboa (GPS) M= 201905; P = 210397 (Carta Militar de Portugal, escala 
1:25,000, folha 409).
O menir localiza-se numa mancha restrita, classificada como “Complexo 
Greso-Argiloso e Conglomerático dos Planaltos” na bacia sedimentar do 
Tejo, a poucas centenas de metros do limite Ocidental do maciço Hes-
périco (Zbyszewski e Carvalhosa, 1980).
Esta cobertura pedológica é característica e reconhecida pelos trabalhos 
rurais da área como tendo um período de sazão muito curto, transfor-
mando-se rapidamente em lama sob pluviosidade e extremamente com-
pacta logo após, razão pela qual se encontravam tão endurecidas duran-
te os trabalhos arqueológicos.
O monólito de granito encontrava-se tombado, aparentemente in situ, no 
início de uma vertente suave, virada a Nordeste (Fig.2).
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Figura 2. Menir do Cabeço da Areia antes da intervenção arqueológica

O terreno é actualmente utilizado para pastoreio de gado bovino.

4. ESTRATÉGIAS E METODOLOGIA DA INTERVENÇÃO
Os primeiros trabalhos realizados consistiram no levantamento topográ- 
fico da área do monumento (realizado pelos signatários), num raio de 
cerca de 50 metros e, posteriormente, a implantação da quadrícula de 
escavação em torno do monumento (Fig.3).
Em termos altimétricos e planimétricos, não foi possível coordenar a es-
cavação em relação à rede geodésica nacional devido à existência de 
abundante vegetação arbórea (Quercus e Pinus) que, mais uma vez, im-
possibilitaram a visibilidade para os vértices geodésicos existentes na 
área envolvente.
No início dos trabalhos de campo, a quadrícula, definindo um quadrado 
de 2m x 2m, foi
orientada segundo os pontos cardeais magnéticos (X = Este-Oeste; Y = 
Sul-Norte). Posteriormente a orientação da quadrícula foi relacionada 
com o Norte Cartográfico (assinalado nas plantas) com recurso à sobre-
posição do levantamento à cartografia à escala 1/10.000; em termos 
altimétricos foi estabelecido um ponto zero, convencional, na origem dos 
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Figura 3. Levantamento topográfico do Menir com indicação da quadrícula

Figura 4. Aspeto da [0]
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eixos x e y.
Os trabalhos arqueológicos de escavação e registo seguiram, sempre que 
possível, os pressupostos metodológicos propostos por Barker (BARKER, 
1989) e Harris (HARRIS, 1991), onde se preconiza a remoção dos de-
pósitos por níveis naturais, seguindo a sequência oposta à sua formação, 
com registo gráfico e fotográfico de todas as unidades identificadas, bem 
como o registo de artefactos de acordo com as unidades estratigráficas 
que os contêm. Os sedimentos removidos foram integralmente crivados.

5. CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS OBSERVADOS
Desde o início da escavação da [0] foi possível verificar a extrema com-
pacticidade das terras que se manteve até ao nível de base e que dificul-
taram a escavação (Fig. 4). Nas terras que envolviam o monólito e tam-
bém debaixo dele foram observados diversos fenómenos de bioturbação 
(galerias de aracnídeos e formigueiros). 
Apesar destas dificuldades que obrigou a uma maior morosidade dos 
trabalhos, a continuidade da escavação permitiu identificar a fossa de 
implantação do menir [4] e alguns dos calces do alvéolo [3], que se en-
contravam em muito mau estado de conservação (Fig. 5 e 6).
No final dos trabalhos o monumento foi recolocado no alvéolo e reposicio-
nado na vertical; a área do alvéolo foi coberta com rede de obra, sobre a 
qual se assentou um enrocamento de pedras recolhidas nas imediações 
de modo a assegurar a estabilidade do monólito; posteriormente o enro-
camento foi coberto e colmatado com as terras crivadas provenientes da 

Figura 5 e 6. Fossa de implantação e calçes do menir.
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escavação.
Os deslocamentos do menir durante os trabalhos de escavação e duran-
te a sua reabilitação foram efectuados por meio de cordas e correntes 
metálicas com protecção de uma manga de borracha (câmara de ar de 
pneu de tractor agrícola), de forma a evitar qualquer agressão à superfí-
cie do menir e tração manual e mecânica (Fig. 7 e 8).
5.1. Unidades Estratigráficas
[0] – Camada superficial. Composta por areias argilosas (complexo gre-
so-argiloso e conglomerático dos planaltos [Zbysweski e Carvalhosa, 
1980, Fl. 36-A Pavia] e extremamente compacta; de tonalidade acinzen-
tada, sem raízes e com pequenos fragmentos de quartzo rolados (entre 
5mm e 10mm). Define-se em toda a área intervencionada. Sem materi-
ais arqueológicos.
[1] – Monólito de granito com 1.60mx0.70mx0.45m de dimensões má- 
ximas medidas sobre os eixos volumétricos. O menir apresentava, na sua 
face superior, diversas marcas de arado: testemunhos da afectação an-
trópica que terá afectado também a parte superior do alvéolo.
[2] – Camada subjacente à [0] constituída por areias argilosas muito com-
pactas de tonalidade acinzentada. É equivalente ao substrato geológico. 
Sem materiais arqueológicos.
[3] – Terras menos compactas, mais escuras e arenosas do que o que se 
verificou na [2].
Embalava algumas pedras exógenas ao local. A existência de um maior 
número de grãos de quartzo nesta unidade parece estar relacionada 

Figura 7 e 8. Trabalhos de conservação e restauro do menir.
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com as pedras de granito que se encontram em desagregação; estas 
pedras terão sido, verosimilmente, calces da estrutura de sustentação do 
menir. Esta U.E. deverá corresponder ao topo do enchimento do alvéolo, 
afectado por antropização e bioturbação.
[4] – Fossa do alvéolo escavada no substrato geológico (equivalente à [2]).
[5] – Enchimento do alvéolo (preservado apenas na base e testemunha-
do nesta U.E.) embebendo, parcialmente, algumas pedras da coroa de 
sustentação. Muito argilosa, de tonalidade cinzento-escura, muito com- 
pacta e gordurosa. Esta camada não foi totalmente removida.
5.2. Espólio
Em termos de espólio, os dados são muito escassos e incaracerísticos, 
como se pode verificar pela Tabela 1. Não se recolheu nenhum material 
orgâncio susceptível de ser datado.

Tabela 1. Espólio recolhido na intervenção
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6. MENIR DO CABEÇO DA AREIA: MAIS UM PASSO EM FRENTE?
Esta intervenção não forneceu dados crono-culturais significativos, devi-
do à típica escassez de espólio deste tipo de monumentos; os materiais 
recolhidos são poucos e incaracterísticos, não permitindo uma aferição 
cronológica satisfatória. No entanto, atendendo a estas características e 
pequena dimensão do mesmo, consideramos que a sua construção terá 
ocorrido numa fase inicial do Neolitico, provavelmente durante o estabe-
lecimento dos primeiros grupos populacionais nesta área.
Outro dos aspetos positivos foi, sem dúvida, a possibilidade de compro-
var que o menir se encontava in situ, com a estrutura de sustentação 
parcialmente preservada, tal como se supunha antes da intervenção. A 
observação dos restos da estrutura de sustentação permitiu caracterizar, 
mais uma vez, o tipo de processos tafonómicos que afectam este tipo 
de monumentos e estruturas, criando valor no conhecimento científico, 
sobretudo para enquadrar futuras intervenções em contextos similares, 
nesta região.
Por último, foi possível reabilitar o monumento e, assim, protegê-lo de 
trabalhos agrícolas (apesar de atualmente o sítio estar vigiado pelos pro-
prietários). O menir deixou de ser “mais uma pedra no campo” tendo 

Figura 9. Menir do Cabeço da Areia – aspeto final após escavação e reabilitação
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recuperado a sua identidade na paisagem.
Um outro aspecto que a equipa considerou extremamente positivo foi a 
possibilidade de conviver com trabalhadores agrícolas que, no início, se 
mostraram extremamente cépticos em relação à intervenção em curso 
mas que, no final, puderam constatar que “a pedra” era um monumen-
to milenar e certamente, no futuro, estarão mais atentos a ocorrências  
semelhantes.
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Territórios de fronteira: o Megalitismo nas abas da 
Serra d’Ossa (Estremoz-Redondo, Alentejo, Portugal)

Border Territories: Megalithism on the shoulders of the Ossa 
mountain range (Estremoz-Redondo, Alentejo, Portugal)

RESUMO
O perfil imponente da Serra d’Ossa, agindo como óbvio marco topográ- 
fico na paisagem alto-alentejana (entendida geograficamente, e não cul-
turalmente, como a área esfraldada entre o curso do Tejo a Norte e a 
Serra do Mendro a Sul), parece ter assinalado a transição, como «fron-
teira natural», entre dois universos megalíticos individuais: o universo 
centro-alentejano, caracterizado pelos monumentos do eixo Montem-
or-Évora-Reguengos; e o universo norte-alentejano/extremenho, carac-
terizado pelos monumentos do grupo Crato-Nisa-Alcántara. Com base 
nos trabalhos conduzidos por M. Heleno, G. e V. Leisner, e pela equipa do 
projecto MEGAGEO (dirigida por R. Boaventura) nas áreas de Estremoz 
e Redondo, os autores pretendem esboçar algumas leituras a respeito 
dos patamares evolutivos do Megalitismo nas abas da Serra d’Ossa – 
leituras estas baseadas tanto na análise das arquitecturas e respectivos 
mobiliários votivos como na própria situação espacial dos monumentos 
e sua consequente dispersão territorial. Com efeito, regista-se nesta 
região uma interessante diversidade arquitectónica, desde os pequenos 
sepulcros de Câmara simples (como Godinhos, Chãs 1, Barroca ou Ta- 
lha 3) aos sepulcros afins dos tholoi (como Caladinho), passando pelos 
pequenos sepulcros de Corredor curto (como Outeirões 2 ou Courela da 
Anta) e pelos sepulcros de Corredor de média/grande dimensão (como 
Casas do Canal 1, Entre Águas, Vidigueira ou Casas Novas 1), com tem-
pos de utilização estendidos genericamente desde meados do 4º milénio 
a.n.e. até finais do 3º/primeira metade do 2º milénio a.n.e. – revelando 
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as características tecno-tipológicas dos artefactos componentes dos pa-
cotes votivos a possível ligação entre dois complexos simbólico-funerá- 
rios distintos, na qual o passo da Serra d’Ossa, ainda em uso no âmbito 
de movimentos de gados transumantes até ao século XIX, terá desempe- 
nhado papel fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo; Origem e Desenvolvimento; Serra d’Os-
sa; Alto Alentejo.

ABSTRACT
The imposing silhouette of the Ossa mountain range, acting as an obvious 
topographical mark in the landscape of Upper Alentejo (geographical-
ly, yet not culturally understood as the area between the course of the 
Tagus River to the North and the Mendro mountain range to the South), 
seems to have marked the transition, as a «natural frontier», between two 
individual megalithic universes: the one of Central Alentejo, characte- 
rized by the monuments of the Montemor-Évora-Reguengos axis; and the 
one of North Alentejo and Spanish Extremadura, characterized by the 
monuments of the Crato-Nisa-Alcántara group. Based on the works of 
M. Heleno, G. and V. Leisner, and the team from the MEGAGEO project 
(directed by R. Boaventura), the authors intend to outline some readings 
regarding the evolutionary levels of Megalithism in the shoulders of the 
Ossa mountain range – based both on the analysis of architectures and 
their respective votive sets, as well as on the spatial situation of monu-
ments and their consequent territorial dispersion. In fact, there is an in-
teresting architectural diversity in this region, from the small tombs with 
simple Chamber (like Godinhos, Chãs 1, Barroca or Talha 3) to the tho-
los-like tombs (like Caladinho), through the small tombs with short Cor-
ridor (like Outeirões 2 or Courela da Anta) and the medium/large-size 
passage graves (like Casas do Canal 1, Entre Águas, Vidigueira or Casas 
Novas 1), with use times generally extended since the mid-4th millennium 
BCE until the late 3rd millennium/first half of the 2nd millennium BCE. 
The techno-typological features of the artefacts composing the votive sets 
reveal the possible connection between two distinct symbolic-funerary 
complexes, in which the pass of the Ossa mountain range, still in use until 
the 19th century in the context of movements of transhumant herds, would 
have played a fundamental role.
KEYWORDS: Megalithism; Origin and Development; Ossa Mountain 
Range; Upper Alentejo
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1. INTRODUÇÃO: 
O ESTUDO DO MEGALITISMO NAS ABAS DA SERRA D’OSSA
O Megalitismo da área da Serra d’Ossa, incluindo os concelhos de Estremoz 
e Redondo, é conhecido desde praticamente meados do século XIX (se não 
contarmos aqui com a referência às antas da serra feita por Frei Martinho 
de São Paulo em 1571, publicada posteriormente por Frei Henrique de Santo 
António em 1745 e, de forma abreviada, por Frei Manuel de São Caetano em 
1793 ; cf. Calado e Mataloto, 2001, p. 12). Com efeito, as primeiras referên-
cias «científicas» registam-se com as menções de autores como G. Pereira, J. 
Possidónio da Silva, Émile Cartailhac ou J. Leite de Vasconcellos a sepulcros 
da área do Redondo – nomeadamente, as Antas da Candeeira, Colmieiro 
(Tesouras), Vidigueira, Paço e Silveira Grande (cf. Pereira, 1875 e 1879; Sil-
va, 1878; Cartailhac, 1886; Vasconcellos, 1897 e 1916), contando-se ainda, 
neste mesmo contexto cronológico, a curiosa «contribuição» de J. Rocha Es-
panca (Espanca, 1894).
Para a área de Estremoz, à parte a referência genérica (não confirmada 
à altura) feita por F. Pereira da Costa à Anta da Venda do Duque (Costa, 
1868), o primeiro «reconhecimento científico» dá-se precisamente com as 
escavações conduzidas por M. Heleno em 1934 no núcleo de São Bento do 
Cortiço (Talha, Outeirões, Caldeireira, etc.) e nos sepulcros de Nossa Senho-
ra da Conceição dos Olivais, Mal Dorme e Lebre – referenciando também, 
para além de outros localizados no aro de Évoramonte, os monumentos do 
núcleo das Casas do Canal (não tendo aqui, aparentemente, realizado quais-
quer trabalhos de escavação; cf. Cadernos de Campo nº 1 a 3, Escavações 
nos arredores de Estremoz, acessíveis no Museu Nacional de Arqueologia). 
Estes trabalhos permaneceram inéditos até bem recentemente, sendo que 
a importância do Megalitismo de Estremoz é efectivada apenas com os tra-
balhos de G. e V. Leisner nos monumentos situados nas propriedades da 
Casa de Bragança – destacando-se as Antas 1 a 5 das Casas do Canal, a 
Anta de Entre Águas ou as Antas 1 a 3 das Palhas (Leisner e Leisner, 1955). 
A par destes, registam-se outros trabalhos ocasionais dirigidos por A. Viana 
e A. Dias de Deus no âmbito dos seus estudos sobre os dólmens da região 
de Elvas (Viana e Deus, 1957), sendo referenciados os dois monumentos 
entretanto destruídos da Melroeira e a Anta da Courela da Anta (à altura já 
escavada por M. Heleno, designando-a como Anta de São Bento do Cortiço 
e registando a curiosa anotação de que já teria sido «violada»). Regista-se 
igualmente a nota de O. da Veiga Ferreira à Anta 1 das Casas do Canal (Fer-
reira, 1950).
Nos seus Megalithgräber (1956 e 1959), G. e V. Leisner inventariam 28 
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monumentos na área de Estremoz, incluindo alguns daqueles anteriormente 
intervencionados por M. Heleno, tais como as Antas de Nossa Senhora da 
Conceição dos Olivais, Caldeireira, Talha e Courela da Anta (Leisner e Leis-
ner, 1959, p. 152-159). Na área do Redondo, são registados cerca de 24 
monumentos, incluindo referências não confirmadas ou antas entretanto 
destruídas ou não localizadas (cf. Leisner e Leisner, 1959, p. 159-164) – 
aumentando a cifra de pouco mais de uma dezena de sepulcros anterior-
mente referenciados aquando do inventário dos monumentos megalíticos 
dos arredores de Évora (Leisner, 1949, p. 43-47). Posteriormente, com os 
trabalhos realizados no âmbito da Carta Arqueológica do Redondo, novos 
monumentos foram identificados, fazendo ascender para o dobro o número 
de monumentos megalíticos inventariados nesta área (cf. Calado e Mataloto, 
2001), o qual tem vindo a ser aumentado com o registo de novas antas.
A inclusão dos monumentos de Estremoz e Redondo em estudos académi-
cos efectiva-se com os trabalhos de M. Calado (cf. Calado, 2001 e 2004) e L. 
Rocha, este último incidindo especificamente na compilação e filtragem dos 
dados colectados durante os trabalhos de M. Heleno na área de Estremoz, 
com base nos seus apontamentos de campo (cf. Rocha, 2005). Mais recen-
temente, conta-se o estudo do núcleo de São Bento do Cortiço no âmbito da 
Dissertação de Doutoramento de um dos signatários (MAA) e a publicação 
dos dados recolhidos durante a escavação da Anta de Nossa Senhora da 
Conceição dos Olivais (Boaventura et al., 2014-2015), estando em prepa-
ração o título referente às Antas de Mal Dorme e Lebre. Saliente-se ainda a 
identificação e escavação recente da Anta da Barroca (Mataloto, Andrade e 
Pereira, 2016-2017).
No âmbito do projecto MEGAGEO – Movendo megálitos no Neolítico: a pro-
veniência geológica dos esteios de antas no Centro-Sul de Portugal (dirigido 
por R. Boaventura), incluindo a área do Redondo como case study, foi con-
templada, para além da definição da origem geológica dos suportes constru-
tivos (cf. por exemplo Nogueira et al., 2015; Pedro et al., 2015), a limpeza 
e desenho de diversos monumentos da área do Freixo, para além da esca- 
vação da Anta da Candeeira (Boaventura et al., 2014). Todavia, durante a 
última década, tem vindo a promover-se a escavação e publicação dos se- 
pulcros da Vidigueira, Godinhos, 1 das Chãs, 4 da Quinta do Freixo, Valdan-
ta e Barroca, esta já no concelho de Estremoz (cf. Mataloto e Boaventura, 
2010; Mataloto et al., 2015; Mataloto, Andrade e Pereira, 2016-2017), suce-
dendo à escavação realizada em anos anteriores no sepulcro do Caladinho 
(Mataloto e Rocha, 2007).
Com perto de nove dezenas de sepulcros inventariados até ao momento 
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Figura 1 – Em cima, à esquerda, situação dos monumentos analisados (indicados pelos 
pontos vermelhos; limites municipais indicados pela linha tracejada) no contexto do 
Mega-litismo do Centro-Sul de Portugal, em relação à Geologia (cartografia elaborada no 
âmbito do projecto MEGAGEO); em cima, à direita, situação dos monumentos analisados 
(indicados pelos pontos vermelhos; limites municipais indicados pela linha tracejada) em 
relação à Serra d’Ossa e ao Antiforma de Estremoz, no contexto do Megalitismo do Alto 
Alentejo (entre o curso do Tejo e a Serra do Mendro), com indicação das principais vias 
naturais de trânsito (base cartográfica: Google Maps, 2017); ao centro, vista aérea oblíqua 
da área da Serra d’Ossa e do Antiforma de Estremoz (a centro da imagem), enquadrados 
a Sul pela Planície Central do Redondo e a Norte pela bacia hidrográfica da Ribeira da 
Seda (base: Google Earth, 2018); em baixo, perfil topográfico NE-SW com indicação das 
principais unidades paisagísticas.
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(com outros ainda passíveis de serem identificados, como o demonstra o 
caso da Anta da Barroca), o conjunto megalítico da Serra d’Ossa prima pre-
cisamente pela sua posição geográfica específica (Figura 1). Com efeito, o 
perfil imponente deste acidente topográfico terá agido como óbvio marco 
geográfico na paisagem alto-alentejana, aqui entendida em termos geográ- 
ficos e não culturais, especificamente no que ao Megalitismo diz respeito, 
como a área esfraldada entre o curso do Tejo a Norte e a Serra do Mendro 
a Sul. Parece pois ter assinalado a transição, como «fronteira natural», entre 
dois universos megalíticos individuais: o universo centro-alentejano (carac-
terizado pelos monumentos do eixo Montemor-Évora-Reguengos) e o univer-
so norte-alentejano/extremenho (caracterizado pelos monumentos do gru-
po Crato-Nisa-Alcántara), recolhendo óbvios paralelos em ambas áreas, mas 
com algumas particularidades evidentes – lidas tanto na composição dos 
mobiliários votivos como na disposição arquitectónica dos sepulcros, com 
tempos de utilização que se estendem genericamente desde a meados do 
4º milénio até à segunda metade do 3º milénio a.n.e. e primeira metade do 
seguinte.
Este facto particular justifica a análise integrada destes monumentos, en-
quadrando-os num contexto cultural mais vasto que inclui os grupos megalíti-
cos acima enunciados – assumindo a área da Serra d’Ossa como um ter-
ritório de cruzamento de influências comuns, possivelmente motivadas por 
movimentações verticais de gentes e rebanhos durante os 4º e 3º milénios 
a.n.e., traduzidas tanto em transmissões materiais (recursos abióticos) 
como imateriais (preceitos construtivos ou rituais).

2. A ABA NORTE: OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS NO SOPÉ DO ANTI-
FORMA DE ESTREMOZ
Os monumentos megalíticos da área de Estremoz (Figura 2) distribuem-se 
genericamente por dois grupos principais: o núcleo das Casas do Canal e o 
núcleo de São Bento do Cortiço – a par dos quais se registam outros agrupa-
mentos pouco numerosos (como os conjuntos de Alfaiates-Venda do Duque, 
talvez já relacionados com os monumentos de São Bento do Mato-Vale do 
Pereiro, no concelho de Évora) ou sepulcros aparentemente isolados na 
paisagem (como Torrinha ou Leão, embora aparentemente já associados a 
monumentos das áreas de Fronteira e Monforte).
O núcleo das Casas do Canal, principalmente disposto ao longo da Ribei-
ra do Canal, implanta-se numa zona adjacente ao importante eixo de cir-
culação Este-Oeste que interliga a bacia do Guadiana com a bacia do Tejo, 
justamente no amplo corredor aberto entre as espaldas Sudoeste do Antifor-
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Figura 2 – Monumentos megalíticos da área do concelho de Estremoz. Levantamentos 
de G. e V. Leisner (1955, 1956 e 1959), A. Viana e A. Dias de Deus (1957), MEGAGEO e 
MAA; Talha 3, Outeirões 3, Mal Dorme e Lebre, de planta actualmente imperceptível ou 
não localizados, desenhados a partir das indicações de campo de M. Heleno; elementos 
actualmente em falta em Outeirões 1 e 2 e Nossa Senhora da Conceição dos Olivais 
desenhados a partir das indicações de campo de M. Heleno. As setas indicam elementos 
com «covinhas» insculpidas.
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ma de Estremoz e as espaldas Nordeste da Serra d’Ossa, caracterizando-se 
genericamente pelos vales das Ribeiras de Luceféce e Tera.
É composto pelas Antas 1 a 6 das Casas do Canal, Entre Águas, Cotovi- 
eira (ou Foro do Ferreiro) e Defesa da Junceira, que se caracterizam como 
monumentos de xisto de pequena a média dimensão, maioritariamente de 
Câmara e Corredor diferenciados – sendo este de curto a médio/longo em 
extensão, com Câmaras de sete ou oitos esteios organizados a partir do 
esteio de Cabeceira. Corresponde assim, em termos arquitectónicos, a um 
conjunto homogéneo, respeitando os parâmetros genéricos do Megalitismo 
alentejano.
A este núcleo associam-se os núcleos secundários compostos pelas Antas 1 
e 2 do Montinho e pelas Antas 1 a 3 de Palhas – sepulcros com característi-
cas arquitectónicas semelhantes àquelas registadas no núcleo estrito das 
Casas do Canal, estando o primeiro conjunto implantado sobre o vale imedi-
ato da Ribeira da Tera e o último disposto em torno a um dos bastiões mais 
setentrionais da Serra d’Ossa, o Outeiro da Cerca. Associam-se igualmente, 
um pouco mais distantes, as Antas dos Penedos, Mijadouros e Valongo.
O núcleo de São Bento do Cortiço prima já pela heterogeneidade dos seus 
constituintes, registando-se uma maior diversidade em relação à com-
posição arquitectónica dos monumentos (o que lhe confere uma certa 
identidade própria dentro do contexto genérico dos monumentos da mar-
gem esquerda da Ribeira da Seda). Implanta-se no rebordo da peneplanície 
que desce até ao vale da Ribeira Grande (numa ampla paisagem aberta 
cingida a Sudoeste pelos relevos da Serra de São Bartolomeu, no limite das 
cristas xistosas), sendo principalmente drenada pelas Ribeiras de Sousel e 
Ana Loura – encontrando-se no contexto de uma via natural de trânsito cor- 
respondente à linha de festo destes dois cursos de água, tendo igualmente 
acesso à fértil área aplanada dos calcretos de Casa Branca-Cano pelo vale 
das Ribeiras de Almadafe e Alcôrrego.
Este núcleo compõe-se por dois conjuntos, paralelamente dispostos em am-
bas margens da Ribeira de Sousel – encontrando-se na margem esquerda 
as Antas 1 a 3 dos Outeirões, Cascalho e Espadanal, e na margem direita 
as Antas 1 a 3 da Talha, 1 e 2 da Caldeireira e Courela da Anta. Um pouco 
mais a Norte, sobre o vale da Ribeira de Sousel, localizar-se-ia o conjunto das 
Antas 1 e 2 da Melroeira e, um pouco mais afastada, a Anta da Cabeça da 
Ovelha (já no concelho de Sousel). Usando xisto como suporte construtivo, 
estes conjuntos são compostos por pequenos sepulcros de Câmara simples 
(Anta 3 da Talha, Anta 1 dos Outeirões, Anta 1 da Caldeireira), pequenos 
sepulcros de Câmara alongada (Anta 2 da Caldeireira) e pequenos sepulcros 
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de Corredor incipiente (Antas 2 e 3 dos Outeirões, Anta da Courela da Anta) – 
registando-se na Anta 1 da Talha o caso de uma grande Câmara rectangular 
transversal, aberta a nascente, sem vestígios de Corredor.
No espaço entre os núcleos das Casas do Canal e São Bento do Cortiço 
encontram-se monumentos aparentemente isolados (sem ligação espacial 
directa a qualquer conjunto definido), como as Antas de Nossa Senhora da 
Conceição dos Olivais, Mal Dorme e Lebre – correspondendo o primeiro a 
um grande monumento de Câmara e Corredor diferenciados construído em 
ortognaisse granítico e calcário dolomítico, o segundo a um monumento de 
xisto de planta alongada (com um «pseudo-corredor» sugerido por um leve 
estrangulamento na transição para a Câmara) e o último a um pequeno 
monumento de xisto deficientemente conservado. Implantam-se em áreas 
levemente onduladas com alguns relevos residuais e vales sumariamente 
encaixados, no contexto de uma paisagem aberta genérica (principalmente 
para poente), no extremo Noroeste do corredor de circulação no contexto do 
qual se implanta o núcleo das Casas do Canal.
Poder-se-á referir igualmente os monumentos aparentemente isolados da 
Torrinha e Leão – embora estes, como dito acima, se possam relacionar 
(mesmo que indirectamente) com monumentos já localizados nas áreas dos 
concelhos de Fronteira e Monforte.
Particularmente interessante é também o caso do monumento da Barroca, 
devendo ser lido em conjunto com as Antas 1 e 2 das Chãs (já no conce- 
lho do Redondo), implantado sobre o mesmo patamar de circulação (já na 
viragem para a aba Sul da Serra d’Ossa) e correspondendo igualmente a 
um pequeno monumento de Câmara simples, construído em granito, xisto 
metamorfizado e gnaisse – sendo contudo de tendência alongada e com 
uma estrutura tumular bastante mais complexa.
Com efeito, registam-se na área de Estremoz algumas soluções construti-
vas curiosas. Será de mencionar, por exemplo, a escassa representatividade 
topográfica das estruturas tumulares nos monumentos de São Bento do 
Cortiço – facto já evidenciado por M. Heleno, parecendo os monumentos 
terem sido construídos «em negativo», em fossas posteriormente revestidas 
com esteios (como a Anta 3 da Talha, ou as Antas 2 e 3 dos Outeirões). 
Refira-se igualmente a colocação de lajes de compartimentação do espaço 
interno da Câmara («lajes-divisória», formando «nichos», nas palavras de M. 
Heleno), identificadas nas Anta do Cascalho, Anta 2 dos Outeirões e Anta da 
Lebre, podendo corresponder a espaços de deposição específicos – con-
tando-se ainda, no último caso, a colocação de uma «laje de fecho» à entra-
da do monumento, vedando o acesso a este. A construção da Câmara da 
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Figura 3 – Exemplos dos componentes dos mobiliários votivos registados nos monumen-
tos megalíticos da área de Estremoz: armaduras geométricas (Outeirões 1 a 3; Talha 3; 
Lebre; Nossa Senhora da Conceição dos Olivais); lâminas (Outeirões 3; Talha 3; Barroca; 
Cascalho); pontas de seta (Cascalho; Talha 2; Nossa Senhora da Conceição dos Olivais); 
artefactos de pedra polida (Barroca; Talha 2 e 3); recipientes cerâmicos (Talha 1 e 2; Es-
padanal); elementos de adorno (Lebre; Talha 1; Nossa Senhora da Conceição dos Olivais); 
placa de xisto gravada (Nossa Senhora da Conceição dos Olivais); placa de grés esculpida 
(Espadanal).
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Anta de Nossa Senhora da Conceição dos Olivais parece ter seguido tam-
bém preceitos específicos – não tendo sido escavadas fossas individuais 
para implantação dos esteios (como é comum na maioria dos monumentos 
megalíticos alentejanos), mas antes um fosso contínuo de perímetro circu-
lar com cerca de 4 m de diâmetro (conforme atestado por M. Heleno). Da 
mesma maneira, a delimitação da estrutura tumular da Anta da Barroca foi 
efectivada com a construção de um anel periférico formado por duas fiadas 
concêntricas de lajes fincadas, de contorno sensivelmente circular – regis- 
tando-se também neste monumento o bloqueio intencional da entrada (cf. 
Mataloto, Andrade e Pereira, 2016-2017).
Os mobiliários votivos recolhidos nestes monumentos (Figura 3) repartem-se 
pelas duas crono-culturas genéricas definidas para o Megalitismo alenteja-
no (cf. Boaventura, 2011; Boaventura e Mataloto, 2013).
O primeiro episódio, enquadrado, segundo cremos, no terço central do 4º 
milénio a.n.e. (e extensível talvez até ao seu último quartel) encontra-se re- 
presentado em sepulcros de Câmara simples e pequenos monumentos de 
Corredor incipiente – com conjuntos funerários formados pela associação 
de armaduras geométricas (maioritariamente trapézios, produzidos em 
sílex, calcedónia e quartzo), pequenas lâminas não retocadas extraídas por 
percussão indirecta e artefactos de pedra polida (machados e enxós, pro-
duzidos em anfibolito, xisto anfibólico e rochas metamorfizadas brandas), 
sendo raros os recipientes cerâmicos. Tratam-se genericamente de conjun-
tos com um número reduzido de componentes, como se atesta nos casos 
da Anta da Barroca (uma lâmina, um machado e uma enxó), Anta 1 da Cal-
deireira (dois machados e uma enxó) ou Anta 1 dos Outeirões (um trapézio), 
referindo-se possivelmente a um número restrito de inumações. A excepção 
encontra-se no caso da Anta 3 da Talha, com um mobiliário votivo composto 
por um maior número de artefactos (21 armaduras geométricas, duas lâmi-
nas, 13 artefactos de pedra polida), podendo indicar já possíveis inumações 
múltiplas, apesar da pequena dimensão do sepulcro.
O segundo momento, balizado, entre o último quartel do 4º milénio a.n.e. 
e meados do seguinte, atesta-se tanto em pequenos monumentos de Cor- 
redor curto como em monumentos de Câmara e Corredor diferenciados de 
média/grande dimensão, assim como em sepulcros de planta excepcional 
(Anta 1 da Talha) ou indeterminável (Anta do Espadanal, Anta do Cascalho e 
Anta 2 da Talha). Regista-se já a inclusão significativa de recipientes cerâmi-
cos e um maior número de elementos de adorno incluindo exemplares em 
«pedra verde» e azeviche (por exemplo, Anta do Cascalho, Anta 1 da Talha e 
Anta de Nossa Senhora da Conceição dos Olivais). No campo dos artefactos 
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de pedra lascada, conta-se a introdução das grandes lâminas de sílex reto-
cadas (Anta do Cascalho, Anta 3 dos Outeirões, Anta 1 da Talha, Anta 1 das 
Casas do Canal) e das pontas de seta (bem representadas pelos exemplares 
de base convexa e triangular), produzidas em sílex, quartzo hialino e opa-
la/opalina (Anta do Cascalho, Anta 2 da Talha, Anta de Nossa Senhora da  
Conceição dos Olivais).
Elementos característicos desta segunda fase são as placas votivas, estan-
do presentes placas de xisto gravadas de influência centro-alentejana (Anta 
3 dos Outeirões, Anta 1 da Talha, Anta de Nossa Senhora da Conceição dos 
Olivais) e as típicas placas de grés alto-alentejanas – sejam os exemplares 
lisos (Anta do Espadanal, Anta 3 dos Outeirões, Anta 1 da Talha, Anta 1 das 
Casas do Canal) ou os exemplares esculpidos com motivos antropomórficos 
(aqui representados pelo conhecido exemplar da Anta do Espadanal). En-
contram-se igualmente placas de micaxisto com motivos «imitando» as re- 
presentações antropomórficas das placas de grés esculpidas (como no caso 
da Anta 1 da Talha).
Contudo, regista-se ainda nestes monumentos «culturalmente evoluídos», 
para além de um número ainda considerável de artefactos de pedra polida 
(maioritariamente enxós), a presença de armaduras geométricas (Antas 1 e 
2 da Talha, Anta 3 dos Outeirões), por vezes em número significativo e com 
características morfológicas peculiares (como na Anta de Nossa Senhora da 
Conceição dos Olivais) – podendo indicar, mais do que dois momentos di- 
ferenciáveis de uso, uma utilização continuada dos sepulcros ou o uso de 
espólio «supervivencial». Possíveis episódios de transição poderão estar re- 
presentados na Anta da Lebre, com um conjunto de características «antigas» 
mas onde se inclui já uma placa de grés lisa e elementos de adorno em 
«pedra verde».
Um ponto interessante nos monumentos da área de Estremoz é o seu reuso 
a partir da segunda metade do 3º milénio a.n.e., representado nas Antas 1 
das Casas do Canal, Nossa Senhora da Conceição dos Olivais e Mal Dorme, 
para além do duvidoso caso da Anta 2 dos Outeirões – problemática parti- 
cular discutida no ponto 5 abaixo.

3. A ABA SUL: OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS SOBRANCEIROS À 
PLANÍCIE CENTRAL DO REDONDO
A área do concelho do Redondo integra-se já na ampla região megalítica 
do Alentejo Central, genericamente caracterizada pelos monumentos do 
eixo Montemor-Évora-Reguengos – apresentando-se assim relativamente 
rica em termos de património «megalítico». Ao contrário da área de Estre- 
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Figura 4 – Monumentos megalíticos da área do concelho do Redondo. Levantamentos de 
G. e V. Leisner (1949, 1956 e 1959), RM e MEGAGEO. As setas indicam elementos com 
«covinhas» insculpidas.
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moz, onde se registam localizações territorialmente mais concentradas (com 
núcleos espacialmente bem delimitados), os grupos do Redondo parecem 
apresentar um maior índice de dispersão territorial, mas reflectindo contudo 
uma ocupação modular do espaço com conjuntos instalados em segmentos 
bem localizados da paisagem.
Com efeito, estando estes núcleos mais diluídos no espaço (por assim dizer), 
a sua implantação revela uma ocupação mais extensiva do território, sobre 
ou nas margens do amplo corredor de rochas granitóides (ou outras litolo-
gias com capacidade para serem usadas como suporte construtivo) que se 
estende no Patamar a Sul da Serra d’Ossa, sobranceiro à Planície Central 
(como prolongamento para Este dos núcleos de São Miguel e Nossa Senho-
ra de Machede, já em Évora).
Este extenso patamar que medeia entre as elevações mais altas da Serra 
d’Ossa e a Planície Central a Sul parece ser assim a área de eleição para 
a instalação destes monumentos. Na verdade, a sua maior amplitude na 
zona Noroeste do concelho, na envolvente da aldeia do Freixo, talvez tenha 
conduzido a uma maior concentração de monumentos, os quais superam aí 
as três dezenas. As regiões mais a Sul, mais intensamente agricultadas, não 
tiveram (ou não conservaram) mais que um reduzido número de sepulcros, 
como os monumentos aparentemente isolados de Zambujeiro, Pegas e Nos-
sa Senhora da Piedade. A aparente escassez de sepulcros nesta área mais 
a Sul poderá estar eventualmente relacionada também com condicionantes 
geológicas, registando-se extensas manchas de depósitos cenozóicos (prin-
cipalmente entre a Área da Vigia e a Planície Sul) onde não se encontram 
suportes construtivos capazes à erecção de monumentos megalíticos.
As antas do concelho do Redondo (Figura 4) enquadram-se, na sua grande 
maioria, no tipo clássico do Megalitismo regional (o designado «tipo alente-
jano»), sendo constituído por monumentos de Câmara poligonal de sete es-
teios organizados a partir do esteio de Cabeceira, e Corredor diferenciado. 
São usualmente construídas em granito (ou granodiorito), sendo também 
conhecidas em xisto, ou inclusivamente com ambos.
Ainda que a maioria dos monumentos apresente dimensões de certo modo 
modestas, estão documentados alguns monumentos de média/grande di-
mensão, caso da Anta da Vidigueira, Anta 1 do Colmeeiro, Anta da Candeeira 
ou Anta 1 das Casas Novas («Anta Grande»), incluíveis genericamente no gru-
po dos sepulcros característicos de finais do 4º e inícios do 3º milénio a.n.e. 
no Alentejo Central. A par destes, registam-se pequenos monumentos de 
xisto e gnaisse (incluindo pequenos sepulcros de Câmara simples, como as 
Antas 1 e 2 das Chãs ou Godinhos) e monumentos intermédios, em termos 
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Figura 5 – Exemplos dos componentes dos mobiliários votivos registados nos monumen-
tos megalíticos da área do Redondo: armaduras geométricas (Chãs 1; Godinhos; Vidi- 
gueira; Caladinho); lâminas (Vidigueira); pontas de seta (Vidigueira; Caladinho); arte- 
factos de pedra polida (Chãs 1; Caladinho); recipientes cerâmicos (Godinhos; Caladinho); 
elementos de adorno (Caladinho); placa de xisto gravada e báculo (Caladinho).
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da sua morfologia e dimensão, talvez relativos a momentos anteriores ao 
último quartel do 4º milénio a.n.e. (como a Anta da Vinha ou as Antas 3 e 4 
do Colmieiro, a última com dois esteios de Cabeceira alinhados, semelhante 
a alguns exemplos da área da Ribeira da Seda).
Como dito, os monumentos concentram-se na metade Norte do concelho 
(principalmente na parcela Noroeste), podendo estar relacionados com a 
demarcação de áreas de ocupação preferencial potenciada pela ocorrên-
cia de solos graníticos propícios tanto à construção dos monumentos como 
às práticas agrícolas de subsistência, como o parece demonstrar também 
a concentração de vestígios de povoamento aí documentada (cf. Calado e 
Mataloto, 2001). Situam-se assim próximos das cabeceiras dos principais 
cursos de água que cortam longitudinalmente o território, nomeadamente 
as Ribeiras da Pardiela, Freixo, São Bento e Alcorovisco-Vale de Vasco, sub-
sidiárias do Rio Degebe.
Dois núcleos principais são distinguíveis neste contexto genérico – no-
meadamente os grupos de Vidigueira-Quinta do Freixo (composto por seis 
monumentos ao quais se poderá associar também os dois monumentos 
de Martes) e Colmieiro-Casas Novas-Godinha de Cima (composto por nove 
monumentos, com a associação espacial dos dois monumentos do Paço, 
Hospital, Pinheiro e os cinco monumentos das Casas).
A sua relação com vias naturais de trânsito é também evidente. Com efeito, o 
extenso Patamar onde se encontra a maioria dos monumentos corresponde 
a um dos principais eixos de circulação transversal do território, no rebordo 
da Serra d’Ossa, culminando numa ampla portela aberta a Este, formada  
pelos bastiões Sudeste da serra (cabeço da Argolia) e o extremo Norte da 
crista xistosa que desce desde a área do Caladinho para Sul (Crista do Re-
dondo). Neste mesmo eixo de circulação, ao longo do sopé Sul da serra, sur-
gem os monumentos de Valdanta, Zorreira, Monte Branco, Vale de Sobrados 
e Candeeira (esta última já em posição destacada nas estribações da ser-
ra) – sendo aqui o trânsito também controlado, durante finais do 4º milénio 
a.n.e., pelo povoado do Monte da Ribeira (instalado precisamente no centro 
desta área, encontrando-se outros sítios já do 3º milénio a.n.e. nos cabeços 
marginais, como São Pedro, Caladinho, Pereiras, Argolia e Fonte Ferrenha). 
Ao longo da Crista do Redondo, junto das suas portelas, encontramos os 
monumentos da Vinha, Silveira, Caladinho e Orvalha (Antas 1 e 2).
Em relação a caminhos de travessia da serra, no sentido longitudinal do 
território, encontram-se monumentos como Candeeira (para além da qual 
se localizariam os dois monumentos do Convento da Serra) ou Godinhos 
(acessível a partir do núcleo de Colmieiro-Casas Novas-Godinha de Cima) – 
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para além dos dois pequenos monumentos das Chãs, instalados sobre um 
patamar de circulação no rebordo Oeste da serra, relacionados (como dito 
acima) com o monumento da Barroca, já no concelho de Estremoz.
Em termos da aferição crono-cultural da construção e utilização destes 
sepulcros, esta baseia-se principalmente nas arquitecturas – dado que, 
ao contrário da área de Estremoz, apenas uma pequena percentagem dos 
monumentos foi objecto de escavação (nomeadamente, os monumentos de 
Caladinho, Vidigueira, Candeeira, Vale da Anta, Godinhos e Chãs; cf. Matalo-
to e Rocha, 2007; Mataloto e Boaventura, 2010; Mataloto et al., 2015; Ma-
taloto, Andrade e Pereira, 2016-2017). Contudo, referem-se a escavações 
recentes, com dados considerados pertinentes para a definição da origem e 
desenvolvimento do fenómeno megalítico nesta área regional, com evidên-
cias artefactuais ainda significativas (Figura 5).
As etapas iniciais do Megalitismo poderão estar representadas em pequenos 
monumentos de Câmara simples, de tendência «cistóide», de que são exem- 
plo as Antas 1 da Chãs e Godinhos. O mobiliário votivo recolhido nestes mo- 
numentos é pouco diversificado – referindo-se no primeiro caso a duas ar-
maduras geométricas (trapézios) e três artefactos de pedra polida (um ma- 
chado e duas enxós), e no segundo a três armaduras geométricas (trapézios) 
e um artefacto de pedra polida, contando já com a inclusão de recipientes 
cerâmicos. Assim, se a Anta 1 das Chãs pode ser genericamente atribuí-
da um intervalo de tempo centrado em meados do 4º milénio a.n.e., o mo- 
numento dos Godinhos poderá corresponder já a um momento avançado 
desse mesmo milénio, talvez coevo com o pequeno monumento de Corredor 
curto do Poço da Gateira 1, em Reguengos de Monsaraz (cf. Leisner e Leis-
ner, 1951; Gonçalves, 1992 e 1999).
Uma característica interessante destes pequenos monumentos é a de se 
tratarem de efectivos sepulcros «abertos», apresentando no lado Este dois 
esteios-pilaretes laterais que poderiam corresponder a «portais», eventual-
mente como apoio de uma estrutura amovível que permitisse o acesso ao 
seu interior (cf. Mataloto et al., 2015; Mataloto, Andrade e Pereira, 2016-
2017).
Já relativos ao último quartel do 4º milénio a.n.e. e primeiro quartel do se-
guinte, são os típicos monumentos de Câmara e Corredor diferenciados, al-
guns de dimensão considerável – como a Anta 1 das Casas Novas ou, de 
dimensão mais modestas (mas ainda assim significativa), as Antas da Vidi- 
gueira, Candeeira, 1 do Colmieiro ou 1 do Paço). Monumentos já típicos do 
3º milénio a.n.e. poderão ser encontrados nos exemplos do Caladinho e 
Fontanas. O sepulcro do Caladinho, não correspondendo necessariamente a 
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um tholos, também não corresponde a uma anta típica (contudo encontran-
do-se espacialmente associado a uma, a Anta da Silveira). Com efeito, com-
põe-se por uma Câmara circular formada por perto de uma dezena de esteios 
“megalíticos” de xisto à qual se acede por um estreito Corredor, estando cons- 
truído «em positivo» (e não «em negativo», como é comum nas características 
construções de tipo tholos), não sendo igualmente claro que tipo de cobertura 
apresentaria.
Os mobiliários votivos recolhidos nestes monumentos são igualmente carac-
terísticos desta fase crono-cultural. Apesar de a escavação dos monumentos 
de Candeeira e Vidigueira terem fornecido escasso espólio (possivelmente 
motivado por perturbações ulteriores), este é ainda representativo – desta-
cando-se um fragmento de placa de xisto gravada no primeiro monumento 
e pontas de seta de base recta a côncava e grandes lâminas de sílex no se-
gundo. No sepulcro do Caladinho, para além de elementos semelhantes aos 
da Anta da Vidigueira (com realce para as pontas de seta de base côncava a 
muito côncava, com exemplares em xisto silicioso e lidito), destaca-se o con-
junto das placas de xisto gravadas que, apesar de muito fragmentado, é ainda 
ilustrativo – incluindo exemplares reaproveitados, exemplares não perfurados 
(possivelmente referentes a inumações secundárias) e até mesmo um báculo.
Regista-se ainda, tal como se atesta nos monumentos acima da Serra d’Ossa, 
a presença de armaduras geométricas nestes monumentos «evoluídos» – con-
forme o demonstra a sua presença na Anta da Vidigueira ou, mais curiosa-
mente, no sepulcro do Caladinho.
Um caso curioso parece registar-se na Anta de Valdanta, tratando-se de um 
monumento de significativa dimensões que parece não ter sido concluído 
(como se conhecem alguns escassos exemplos na área alentejana), hipótese 
para a qual concorre a completa ausência de espólio votivo (estudo em fase 
de conclusão por um dos signatário, RM).
Tal como na área de Estremoz, também alguns dos monumentos do Redon-
do apresentam evidências de reutilizações em finais do 3º milénio a.n.e., e 
mesmo da primeira metade do seguinte, registadas nos monumentos dos Go-
dinhos, Caladinho e Casas – sendo igualmente discutidas no ponto 5 abaixo.

4. MEGALITISMO E «ARTE RUPESTRE»: MONUMENTOS E ROCHAS COM 
«COVINHAS» NAS ABAS DA SERRA D’OSSA
Uma das particularidades registadas nos monumentos em estudo é a sua 
associação ao género de «manifestações artísticas» comummente desig-
nadas como «covinhas», seja tanto pela proximidade espacial entre sepul-
cros megalíticos e rochas insculpidas com estes elementos, como pela sua 
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presença nos componentes arquitectónicos dos monumentos. Este facto é 
particularmente evidente nas antas de xisto da área de Estremoz – sendo 
que os dados recolhidos tanto aqui como na área do Redondo, mesmo não 
possibilitando o esclarecimento rigoroso da sua funcionalidade específica, 
permitem pela menos acrescentar alguns pontos à definição da sua crono-
logia relativa (principalmente os casos gravados em esteios de monumentos 
megalíticos).
O principal elemento de destaque na área de Estremoz é o de Santo Estevão 
3, cuja relação com a Anta 2 dos Outeirões (da qual dista cerca de 80 m 
para Sul) já havia sido anotada por M. Heleno. Trata-se de um grande aflo-
ramento de xisto, com uma ampla fachada vertical voltada à anta, na qual 
se encontra insculpido um conjunto pouco extenso de «covinhas»; na base 
desta fachada vertical, encontra-se uma plataforma destacada formando 
«degrau» com 8 m de comprimento por 0,50 m de largura, com cerca de 21 
«covinhas» insculpidas, uma das quais larga e profunda (25 cm de diâmetro 
e 24 cm de profundidade). Ainda em relação com os monumentos de Ou-
teirões, encontra-se Santo Estevão 2, correspondendo a uma laje de xisto 
solta com cerca de 13 «covinhas» (Calado, 2004, vol. 3, p. 25; Rocha, 2005, 
vol. 2, p. 488), tendo sido identificado recentemente por um de nós (MAA) 
um outro elemento, referenciado como Santo Estevão 4, tratando-se de um 
afloramento de xisto com uma grande «covinha» isolada, semelhante à de 
maior dimensão presente em Santo Estevão 3.
Em relação à Anta do Espadanal, será de referir o elemento registado por M. 
Heleno a cerca de 20 m a Sudoeste do monumento. Outro elemento, Santo 
Estevão 1, foi recentemente identificado em associação espacial com este 
monumento (a cerca de 150 m), descrito como uma laje de xisto solta onde 
se encontram insculpidas uma série de «covinhas» (Calado, 2004, vol. 3, p. 
25). As suas particularidades permitiram levantar a hipótese de se tratar de 
um esteio deslocado da Anta do Espadanal, já colapsada à altura da esca- 
vação de M. Heleno, embora este autor não refira qualquer «covinha» grava-
da nos esteios deste monumento.
Será de referir igualmente os interessantes painéis de xisto de Falcatos 1 
e 2 (Andrade, 2009), já localizados no espaço do concelho de Sousel mas 
espacialmente associados à Anta da Torrinha, na margem oposta da Ribeira 
de Ana Loura – ou os casos de Grilas 1 possivelmente associado à Anta de 
Mamões (Horta da Grila; cf. Leisner e Leisner, 1959, p. 158; Calado, 2004, 
vol. 3, p. 72) e Monte dos Penedos 2 em relação à Anta dos Penedos refe- 
renciada por M. Heleno (cf. Rocha, 2005, vol. 2, p. 450).
Para a área do Redondo, estão disponíveis várias dezenas de registos de 
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rochas com «covinhas», usando afloramentos ou lajes de granito (ou diorito), 
gnaisse, grauvaque e xisto como suporte (cf. Calado, 2001 e 2004; Calado 
e Mataloto, 2001). Encontram-se maioritariamente associados a monumen-
tos megalíticos, sendo de notar igualmente a sua associação a espaços de 
habitat coevos – como, por exemplo, Eira dos Mouros e Horta da Ribeira (o 
último correspondendo a um grande afloramento com cerca de meia cente-
na de «covinhas» insculpidas) associados ao já referido povoado de Monte 
da Ribeira, sendo de mencionar igualmente as lajes «reaproveitadas» nas 
estruturas do povoado murado de São Pedro.
A sua associação a sepulcros é particularmente destacada por alguns casos 
específicos. Quinta do Freixo 7 corresponde a uma grande laje de diorito 
com cerca de 150 «covinhas», algumas de grande dimensão (entre 10 e 25 
cm de diâmetro), associadas a sulcos (formando «halteriformes»). A cerca 
de 30 m deste elemento encontra-se outra laje, igualmente de grande di-
mensão, com cerca de 26 «covinhas» insculpidas. As características destes 
elementos (nomeadamente, grandes lajes de diorito) permitiram considerar 
a hipótese de que se pudessem tratar de componentes arquitectónicos de 
um monumento desmantelado (cf. Calado e Mataloto, 2001, p. 33-34). Es-
tes elementos encontram-se associados ao núcleo megalítico da Quinta do 
Freixo (Antas 1 a 5), ao qual se associa também a rocha com «covinhas» da 
Espinheira (mais próxima às Antas 2 e 3).
Outros elementos de interesse encontram-se em Martes 3 (espacialmente 
associado às Antas 1 e 2 de Martes), Monte das Casas 4 (24 «covinhas» em 
afloramento associado às Antas 1 a 4 das Casas), Monte do Cabaço (entre-
tanto não relocalizado, associado à Anta da Candeeira), Paço 3 e 5 (o último 
combinando «covinhas» e figuras cruciformes, associados às Antas 1 e 2 do 
Paço), Aroeira de Cima, Monte Branco da Piedade e Piedade (associados às 
Antas das Pegas e de Nossa Senhora da Piedade) ou Caladinho 2 (associado 
à Anta da Silveira e ao sepulcro do Caladinho).
Outros elementos, aparentemente não associados a sepulcros ou a espaços 
de habitat, poderão marcar lugares específicos na paisagem, como Pombal 
e Pedrão 1 e 2 (contudo associados a possíveis menires), os grandes aflo-
ramentos isolados de Monte Novo da Cabida e Monte do Albuquerque, ou 
o Penedo do Magalhães, posicionado sobre a linha de cumeada no topo da 
serra, ao longo da qual se registaram recentemente diversos painéis hori-
zontais, enquadrados pela ocupação do Bronze Final do Castelo Velho.
Outros elementos de arte rupestre referem-se, na área de Estremoz, às 
gravuras filiformes ou picotadas sem motivo gráfico discernível de Poço 
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Figura 6 – Elementos arquitectónicos de monumentos megalíticos com «covinhas» inscul-
pidas nas áreas dos concelhos de Estremoz e Redondo: Courela da Anta (Chapéu); Casas 
do Canal 1 (Chapéu); Candeeira (Chapéu); Vidigueira (Chapéu), Entre Águas (estela?);  
Lebre (esteios do «pseudo-corredor»); Casas Novas 1 (esteio-pilarete do Corredor).  
Lebre desenhado a partir de fotografia de campo de M. Heleno.
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de Moleiros 2 e Bacoreira 4 e 5, identificadas sobre suportes de xisto em  
associação espacial ao povoado de Bacoreira 1 e não muito distante da Anta 
da Gatuna referenciada por M. Heleno. Será de referir igualmente, já na área 
do Redondo, os sulcos associados a «covinhas» compondo figuras «halteri-
formes» na já referida laje de Quinta do Freixo 7.
Mas, com efeito, é a sua presença em elementos arquitectónicos de mo- 
numentos megalíticos (Figura 6) que permite dispensar algumas conside- 
rações a respeito da sua cronologia relativa. Como parece ser comum na 
larga maioria dos sepulcros alentejanos com «covinhas» insculpidas nos 
seus componentes arquitectónicos, estas encontram-se preferencialmente, 
nas áreas de Estremoz e Redondo, nas faces externas daqueles elemen-
tos – seja no Chapéu ou nos esteios componentes da Câmara. São disso 
exemplo: na área de Estremoz, a Anta da Courela da Anta (Chapéu e es-
teio da Câmara, o primeiro com figura «halteriforme»), Anta 3 dos Outeirões 
(Chapéu) ou Anta 1 das Casas do Canal (Chapéu); na área do Redondo, Anta 
da Vidigueira (Chapéu), Anta da Candeeira (Chapéu) ou Anta do Hospital  
(esteio da Câmara).
Como já referido (Andrade, 2010, p. 11), esta circunstância poderá ser ex-
plicada por duas hipóteses interpretativas: tratam-se de elementos grava-
dos com o propósito específico de ficarem ocultos pela estrutura tumular 
ou, em alternativa, tratam-se de elementos gravados em momentos em que 
a estrutura tumular estaria já parcialmente desmantelada. Tal situação já 
havia sido anotada por G. Leisner, principalmente a respeito da sua gravação 
na superfície externa do Chapéu, naquilo que seria a porção mais alta da 
estrutura tumular (Leisner, 1949, p. 11). Este facto levou R. Parreira a con-
siderar que as «covinhas» pudessem estar relacionadas com coreografias 
rituais específicas (Parreira, 1996, p. 50 e 56), tendo sido possivelmente ins-
culpidas nos diversos episódios de visitação dos monumentos (para novas 
deposições ou rituais de «culto de antepassados»).
Se esta hipótese é aplicável ao caso dos Chapéus, tecnicamente acessíveis 
e amovíveis para novas deposições (sendo as «covinhas» potencialmente 
gravadas nestas circunstâncias), o mesmo não se aplica ao caso dos esteios 
– especialmente se não considerarmos a proposta de terem sido gravadas 
aquando da construção do monumento e intencionalmente ocultadas, sen-
do necessário que a estrutura tumular estivesse já pelo menos parcialmente 
desmantelada para possibilitar a sua gravação. Poderão assim, privilegiando 
a segunda hipótese explicativa, estar relacionadas com usos tardios destes 
monumentos (como as reutilizações registadas a partir da segunda metade 
do 3º milénio a.n.e.), algo que apenas se atesta incontestavelmente, na área 
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Figura 7 – Componentes dos mobiliários votivos registados em reusos de monumentos 
megalíticos da área de Estremoz e Redondo a segunda metade do 3º milénio a.n.e. e 
primeira metade do seguinte: Casas do Canal 1 (caçoila campaniforme com decoração 
incisa, vaso acampanado liso e vaso cilíndrico liso); Nossa Senhora da Conceição dos 
Olivais (caçoila campaniforme lisa, vaso troncocónico liso, pequena caçoila lisa); Outeirões 
2 (pequena caçoila lisa); Mal Dorme (vaso acampanado liso); Godinhos (vaso troncocóni-
co liso, braçal de arqueiro e folha de ouro); Caladinho (taça carenada e ponta de cobre); 
Casas (vaso bojudo com decoração plástica).
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em estudo, no caso da Anta 1 das Casas do Canal.
No entanto, são as «covinhas» insculpidas nas faces internas dos elemen-
tos arquitectónicos, em espaços supostamente «vedados», que fornecem 
algumas luzes sobre a sua possível cronologia relativa – aparentemente as- 
sociando-as à construção e uso pleno destes monumentos como elementos 
perfeitamente integrados na sua composição.
Na Anta da Lebre, por exemplo, um conjunto de «covinhas» foi insculpido na 
face interna de um dos esteios do «pseudo-corredor», com maior concen-
tração junto à sua base; nesta mesma anta, encontram-se ainda gravuras 
geométricas na base de um dos esteios da Câmara (lateral à Cabeceira), 
que M. Heleno pertinentemente associou às gravuras das placas de xisto 
(descrevendo-as como «em dentes de lobo»). Na Anta 2 dos Outeirões, para 
além de uma «covinha» isolada insculpida sensivelmente a meia altura no 
esteio de Cabeceira, a «laje-divisória» da Câmara apresentava uma série de 
«covinhas» insculpidas em ambas faces, associadas a pintura – estando 
pelo menos um destes elementos, segundo M. Heleno, «pintado» no seu in-
terior. Na Anta 3 dos Outeirões, contígua à anterior, para além das «covinhas» 
na superfície externa do Chapéu referidas acima, encontram-se conjuntos 
pouco extensos de «covinhas» insculpidas nas faces internas de dois dos es-
teios laterais da Câmara, próximo à sua base. Da mesma maneira, na Anta 
1 de Casas Novas, as «covinhas» encontram-se gravadas na face interna de 
um pilarete implantado na transição Corredor-Câmara, uma óbvia «área sim-
bólica» na composição arquitectónica final do monumento.
Tendo em conta estes dados, é perfeitamente aceitável considerar estes 
elementos como coevos com a construção e utilização plena destes se- 
pulcros. Esta circunstância poderá ser confirmada, por exemplo, no 
monumento de Juan Rón 1, onde, à semelhança da Anta da Lebre, um 
conjunto de «covinhas» foi insculpido na face interna de um dos estei-
os do Corredor, pouco acima da sua base; segundo P. Bueno Ramírez e 
colaboradores, estas estariam «literalmente tapadas por el depósito del 
corredor, con lo que se certifica su factura megalítica sin ninguna duda 
(Bueno Ramírez et al., 1998, p. 165). Da mesma maneira, no monumen-
to de Máimon 1, as «covinhas» encontram-se igualmente insculpidas na 
face interna de uma das tampas do Corredor, podendo-se conjecturar 
que teriam sido insculpidas anteriormente à colocação da mesma (Bue-
no Ramírez et al., 1999).
Outro elemento curioso refere-se à laje com «covinhas» tombada imedia- 
tamente a Este da Anta de Entre Águas, não sendo claro se se trata de 
uma tampa do Corredor deslocada, podendo referir-se a uma possível es-



| 377

| 2018

tela implantada junto à boca do monumento – à semelhança do que foi 
avançado para as duas lajes de xisto com «covinhas» reutilizadas no tra-
mo inicial do Corredor da Anta 2 do Olival da Pega (cf. Gonçalves, 1992 
e 1999).

5. OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS DAS ABAS DA SERRA ENTRE A SE-
GUNDA METADE DO 3º E A PRIMEIRA METADE DO 2º MILÉNIO A.N.E.: 
REUSOS E REINTERPRETAÇÕES
A subsistência do carácter dos sepulcros megalíticos enquanto «espaços 
simbólicos» poderá ser evidenciada no seu reuso (ou uso tardio), particular- 
mente a partir da segunda metade do 3º milénio a.n.e. (possivelmente mais 
centrado no seu último quartel) e estendendo-se pela primeira metade do 
milénio seguinte – de que são exemplo preciso alguns dos monumentos 
das áreas de Estremoz e Redondo (Figura 7). Dever-se-á recordar todavia 
que estas situações poderão ser mais recorrentes do que o actual registo 
arqueológico deixa transparecer, se nos basearmos apenas nas característi-
cas morfo-tipológicas dos artefactos votivos, como já se chamou à atenção 
noutro local (cf. Mataloto, 2017) e como demonstrado, por exemplo, no caso 
da Anta 3 de Santa Margarida, em Reguengos de Monsaraz (cf. Gonçalves, 
2003).
Estes reusos caracterizam-se principalmente por enterramentos acompa- 
nhados por espólio campaniforme, ou de «filiação campaniforme», revelan-
do igualmente especificidades rituais com paralelos em outros contextos 
do interior alentejano/extremenho (cf. Boaventura et al., 2014-2015; Ma-
taloto, 2017; Bueno Ramírez, Barroso Bermejo e Vázquez Cuesta, 2008). 
Na área em estudo, resumem-se até ao momento aos contextos da Anta 1 
das Casas do Canal, Nossa Senhora da Conceição dos Olivais, Mal Dorme e 
Godinhos, para além do caso duvidoso da Anta 2 dos Outeirões. Tratam-se 
genericamente de elementos tardios dentro do Calcolítico, com enquadra-
mento cronológico relativo atribuível ao último quartel do 3º milénio a.n.e. 
– atribuição esta ratificada pela datação obtida na Anta de Nossa Senhora 
da Conceição dos Olivais (conforme exposto abaixo).
O caso da Anta 1 das Casas do Canal refere-se ao putativo enterramento  
realizado no espaço do Corredor, acompanhado por uma grande caçoila 
com decoração incisa de tipo Ciempozuelos, dentro da qual se encontra-
va depositado um vaso acampanado liso; próximo a estes, possivelmente  
enquadrando a deposição funerária pelo lado oposto, encontrava-se um 
vaso cilíndrico, igualmente liso. Esta deposição, usando o espaço do Cor- 
redor como se de uma pequena cista se tratasse, implicou a clausura do 
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acesso à Câmara, estando ainda, segundo G. e V. Leisner, coberto por uma 
camada de blocos pétreos (cf. Leisner e Leisner, 1955).
Semelhanças rituais são demonstradas pelo contexto da Anta de Nossa 
Senhora da Conceição dos Olivais. O enterramento, igualmente realizado no  
espaço do Corredor e também coberto (ou delimitado) por uma camada de 
blocos pétreos, era acompanhado por uma grande caçoila lisa, dentro da 
qual se encontrava depositado um vaso troncocónico igualmente liso, com 
rebordo no fundo (designado como «copo»). Fazendo parte deste conjunto, 
estava igualmente presente uma pequena caçoila lisa – sendo possivel-
mente daqui proveniente também a pequena caçoila arrolada à Anta 2 dos 
Outeirões no MNA (não referida por M. Heleno nas suas notas de campo).
Segundo M. Heleno, este enterramento encontrava-se junto aos esteios Sul 
do Corredor, paralelo a este, com a cabeça voltada para a Câmara; contudo, 
pela análise da posição dos membros inferiores, os únicos conservados in 
situ para registo durante a escavação, depreende-se que o corpo estaria dis-
posto transversalmente ao eixo do Corredor, estando os vasos depositados 
no lado Norte, possivelmente junto à cabeça. Trata-se da deposição de um 
indivíduo adulto, do sexo masculino, cuja datação aponta para um interva-
lo de tempo centrado em finais do 3º milénio a.n.e. (Wk-17089: 3758±36 
BP, fornecendo o resultado calibrado a 2σ, com 95,4% de probabilidade, de 
2288-2040 cal BCE; cf. Rocha e Duarte, 2009, p. 766-768; Boaventura et 
al., 2014-2015).
Em relação à Anta do Mal Dorme, a delimitação da deposição é mais pro- 
blemática: é referido somente por M. Heleno a recolha de fragmentos cerâmi-
cos na área da Câmara, tendo a sua reconstituição recente demonstrado 
que se trata de um vaso acampanado liso, sem qualquer outro elemento 
característico associado.
No caso da Anta dos Godinhos, a deposição era acompanhada por um vaso 
troncocónico liso, semelhante (embora de colo mais baixo) ao recolhido na 
Anta de Nossa Senhora da Conceição dos Olivais, ao qual se associava um 
pequeno braçal de arqueiro em xisto e uma lâmina de ouro torcida, deposi- 
tados os primeiros no lado Sudoeste e a última no lado Nordeste da pequena 
Câmara megalítica, junto aos seus esteios (cf. Mataloto et al., 2015).
Será de referir igualmente o diadema e o brinco de ouro de tipo Ermegei-
ra, de proveniência desconhecida, adquiridos e atribuídos genericamente à 
área de Estremoz (mas possivelmente recolhidos num monumento megalíti-
co) – elementos característicos da ourivesaria de finais do 3º milénio a.n.e. 
(conforme atestado em numerosos exemplos do Sudoeste peninsular).
Os reusos relativos à Idade do Bronze encontram-se atestados principal-
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mente no sepulcro do Caladinho, referindo-se à recolha de uma pequena 
taça carenada e uma ponta de cobre de folha curta e pedúnculo alongado 
– tratando-se de elementos genericamente atribuíveis à Idade do Bronze 
Inicial/Pleno (Calado e Rocha, 2007). A recolha, neste mesmo sepulcro, de 
formas carenadas mais características de etapas mais avançadas poderá 
indicar outros episódios de utilização/ocupação mais tardios.
O caso da herdade das Casas revela-se mais problemático: trata-se de um 
vaso bojudo com conjuntos de três mamilos dispostos em fiadas verticais 
a partir do bordo do recipiente, típico da Idade do Bronze do Sudoeste, 
recolhido no contexto genérico daquela propriedade, sem outras especifi-
cações (Mataloto, 2005). São conhecidos neste espaço vários monumentos 
megalíticos (Antas 1 a 5 das Casas, Anta do Pinheiro), sendo perfeitamente 
admissível que um destes sepulcros possa corresponder ao contexto de 
recolha deste recipiente. Contudo, não se rejeita que possa provir de uma 
sepultura em cista típica da Idade do Bronze aí localizada; neste caso, tra-
ta-se não do reuso de um monumento pré-existente, mas de todo um espaço 
de necrópole – com a instalação de novos sepulcros espacialmente associa-
dos aos sepulcros anteriores, como se conhecem vários exemplos na área 
alentejana (caso das áreas do Barrocal das Freiras, em Montemor-o-Novo, 
ou dos Cebolinhos, em Reguengos de Monsaraz, contando-se também aqui 
com o reuso dos próprios monumentos megalíticos).
O significado destes reusos de sepulcros megalíticos foi já abordado noutros 
locais (cf. Kalb, 1994; García Sanjuán, 2000 e 2005; Mataloto, 2005, 2006 
e 2007; Mataloto et al., 2015; Tejedor Rodríguez, 2008 e 2013; Andrade, 
2016), levantando-se a hipótese de se tratarem apenas de «parasitagem» 
(com utilização oportunista de uma estrutura prévia já «disponível») ou de 
serem reflexo de evidente continuidade simbólica, com o reconhecimento 
e reinterpretação de espaços de carácter alegórico. Parece-nos a nós que, 
tendo em conta a persistência incontestável do carácter «sagrado» dos mo- 
numentos megalíticos ao longo dos tempos, independentemente das óbvias 
transmutações sociais, culturais e ideológicas que terão operado a partir 
de meados do 3º milénio a.n.e., a segunda hipótese será a mais viável. A 
projecção temporal do carácter simbólico do Megalitismo reflecte-se assim 
na manutenção de uma certa dimensão inter-grupal (ou social) diacrónica, 
baseando-se na própria definição da sacralidade «ancestral» dos espaços 
megalíticos (García Sanjuán, 2000). A sua possível recuperação simbólica 
e sua reinserção nas paisagens socio-culturais permite precisamente que 
sejam assumidos como «lugares de memória e identidade» perpetuados 
(Mataloto, 2007; Mataloto et al., 2015).



380 | 

Contudo, dever-se-á referir que, apesar de se tratarem maioritariamente de 
monumentos que oferecem algum destaque na paisagem (principalmente 
devido à sua implantação específica), não se tratam de sepulcros eminente-
mente «monumentais», sendo basicamente de pequena/média dimensão. 
Estes reusos não podem assim ser explicados simplesmente pela monu-
mentalidade dos sepulcros e consequente atracção visual que suscitariam 
– facto particularmente evidente no caso da pequena Anta dos Godinhos 
(cf. Mataloto et al., 2015). Neste caso, o seu reuso poderá ser explicado 
por motivos mais complexos, lembrando que estes monumentos têm a sua 
própria integração específica na paisagem, contribuindo activamente para a 
transformação desta em território – podendo estar relacionados ainda, tal 
como aquando da sua construção e utilização original, com vias de trânsito 
fulcrais ainda em actividade.
Noutro sentido (e de acordo com Gibson, 2016), estes reusos poderão estar 
relacionados com a recuperação de locais de carácter emblemático espe-
cífico, possivelmente reflectindo rituais de encerramento/condenação do 
monumento, como o parece demonstrar os casos das Antas 1 das Casas 
do Canal e Nossa Senhora da Conceição dos Olivais – correspondendo a 
inumações bem individualizadas no espaço do Corredor, no primeiro caso 
com o encerramento intencional da Câmara.

6. CONCLUSÃO: OS TERRITÓRIOS DE FRONTEIRA E A OCUPAÇÃO DO 
ESPAÇO, NO CONTEXTO DA ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO MEGA- 
LITISMO NAS ABAS DA SERRA D’OSSA
Como visto, as particularidades dos conjuntos megalíticos de ambos lados 
da Serra d’Ossa permitem assumir esta área como um verdadeiro território 
de fronteira, agindo aquele marco geográfico (coincidindo sensivelmente 
com a estrema entre os concelhos de Estremoz e Redondo, e com o fes-
to entre as bacias hirdrográficas do Tejo e do Guadiana) como verdadeiro 
espaço de charneira entre dois universos megalíticos culturalmente distin-
tos. Tratam-se assim de duas entidades apartadas, contudo concomitantes, 
que deverão ser lidas no seu âmbito regional mais alargado – em conjunto 
com os monumentos das áreas da Ribeira Grande, Crato e Bacia do Sever 
e zona ocidental da Extremadura espanhola (Andrade, 2009, 2011 e 2013; 
Boaventura, 2006; Parreira, 1996; Oliveira, 1998 e 2006; Bueno Ramírez, 
1988), e com os monumentos das áreas de Reguengos de Monsaraz e 
Évora (Leisner, 1949; Leisner e Leisner, 1951; Gonçalves, 1992 e 1999), 
não descurando a sua leitura conjunta com os monumentos de Borba, Vila 
Viçosa, Elvas e Alandroal (Albergaria e Dias, 2000; Calado, 1993, 1994, 
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2001 e 2004; Calado e Roque, 2013; Deus e Viana, 1953; Paço, Ferreira e  
Viana, 1957; Viana e Deus, 1952, 1955 e 1957), e com os monumentos de 
Arraiolos e Mora (Correia, 1921; Moita, 1956; Rocha, 1999 e 2005). Com 
efeito, tratam-se de áreas onde estas múltiplas correntes de influência se 
imiscuem significativamente, consubstanciando-se em convergências e di-
vergências das características arquitectónicas dos monumentos e dos mo-
biliários votivos aí recolhidos.
No que respeita às arquitecturas, e apesar de na área norte-alentejana 
se reconhecer a presença maioritária dos típicos sepulcros de Câmara e 
Corredor diferenciados, nota-se uma maior variabilidade em relação aos 
seus congéneres centro-alentejanos, com o registo significativo de soluções 
construtivas diversas. Este facto poder-se-á dever talvez a uma maior aber-
tura daquela área a influências beirãs e mesetenhas, em oposição a uma 
maior homogeneidade cultural, com um cunho regional mais demarcado, 
no Alentejo Central – onde, independentemente da dimensão, dominam os 
designados monumentos de «tipo alentejano».
Os espólios votivos, por seu lado, permitem consolidar a hipótese destes 
cruzamentos de influências – seja a nível das particularidades «culturais» 
dos artefactos ou das matérias-primas usadas no seu fabrico. Para tal, os ar-
gumentos baseiam-se principalmente nas características das placas votivas 
e em algumas particularidades das indústrias de pedra lascada.
Se as placas de xisto gravadas não são desconhecidas em contextos megalíti-
cos norte-alentejanos (estendendo-se a sua área de dispersão até à baixa 
pene-planície albicastrense), terão um óbvio foco de emergência na área 
centro-alentejana, na esfera cultural do eixo Montemor-Évora-Reguengos 
(onde se conhecem monumentos com muitas dezenas destes artefactos, 
como a Anta 3 de Barrocal das Freiras, «tholos» do Escoural, Anta 1 do Paço, 
Anta Grande do Zambujeiro, Anta 1 do Olival da Pega) – estando presentes 
na área em estudo em conjuntos numericamente pouco significativos, mas 
ainda assim consideráveis (tanto na área de Estremoz como do Redondo, 
destacando-se os conjunto da Anta 1 da Talha e do sepulcro do Caladinho, 
incluindo-se no último também um báculo).
Por outro lado, as placas de grés (especialmente os exemplares esculpidos 
com motivos antropomórficos) são já elemento característico das culturas 
megalíticas norte-alentejanas – sendo aparentemente inexistentes, ou pelo 
menos resumidas a escassos exemplares lisos, abaixo da Serra d’Ossa. Até 
ao momento, nos conjuntos em estudo, reconhecem-se somente na área 
de Estremoz – destacando-se a placa da Anta do Espadanal, de óbvia ins- 
piração norte-alentejana/extremenha, recolhendo paralelos notórios, a nível 
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da composição iconográfica, numa outra recolhida na Anta da Horta, igual-
mente incluída na bacia da margem esquerda da Ribeira da Seda (cf. Olivei-
ra, 2006).
Em relação aos padrões distintivos das indústrias de pedra lascada, estes 
lêem-se principalmente nas características tecno-tipológicas das armaduras 
geométricas e das pontas de seta. Uma das particularidades das armaduras 
geométricas registadas na área de Estremoz (e especialmente evidente no 
conjunto da Anta 3 da Talha) é a presença de trapézios rectângulos cuja 
«truncatura» basal foi efectuada por fractura fleccionada, não tendo sido 
posteriormente objecto de retoque (como comum neste tipo de produções). 
Esta característica parece não ser tão comum em contextos mais austrais, 
muito embora o estudo rigoroso das colecções de M. Heleno (assim como 
a realização de novos trabalhos de escavação) possa trazer novos dados 
sobre esta problemática. No grupo das pontas de seta, por seu lado, regis-
ta-se um domínio dos exemplares de base côncava, usando também outras 
matérias-primas que não o sílex (como xistos siliciosos e liditos), em contex-
tos centro-alentejanos (como se atesta, por exemplo, na Anta da Vidigueira 
ou no sepulcro do Caladinho) – sendo este tipo pouco comum (mas não 
desconhecido) acima da Serra d’Ossa, onde são frequentes as pontas de 
seta de base triangular e convexa (conforme já intuído por M. Calado, e rea- 
firmado em Boaventura et al., 2014-2015). Este facto evidencia-se por ex-
emplo, na Anta de Nossa Senhora da Conceição dos Olivais, onde as pontas 
de base convexa e triangular estão representadas em número quase equiva-
lente, enquanto no Caladinho, na aba Sul, não estão sequer representadas.
Para além desta pretensa «relevância cultural» na ligação entre dois univer-
sos distinguíveis, a importância da área da Serra d’Ossa lê-se igualmente na 
disponibilidade de recursos aí existente – tanto a nível biótico como abiótico.
No primeiro caso, constata-se que os monumentos se dispõem ocupando 
segmentos bem localizados da paisagem, seja em relação a vias naturais 
de trânsito ou a áreas de ocupação/exploração preferencial, em ambiente 
ecotónico entre as encostas da serra e as chãs na sua base – comple-
mentando-se assim áreas de pasto e caça com áreas agrícolas localizadas 
no sopé, drenadas por uma rede hidrográfica significativa. Destacam-se, a 
Sul da Serra d’Ossa, a Planície Central do Redondo e, mais abaixo, a Área 
da Vigia e a Planície Sul (extensível até Reguengos de Monsaraz e à pene-
planície oriental de Évora). A Norte de Serra d’Ossa, distinguem-se a bacia 
da Ribeira de Almadafe (a Sudoeste da Serra de São Bartolomeu/Antiforma 
de Estremoz), a peneplanície granítica até ao vale da Ribeira Grande e a área 
aplanada dos calcretos de Casa Branca-Cano (a Nordeste e Noroeste da  
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Serra de São Bartolomeu/Antiforma de Estremoz, respectivamente).
A instalação destes monumentos no contexto de vias naturais de trânsito 
poderá estar igualmente relacionada com a manutenção de recursos bióticos 
– nomeadamente pecuários, possibilitando estes caminhos a deslocação lo-
cal de gados ao longo do território imediato. Contudo, a própria disposição 
dos agrupamentos de monumentos poderá indicar diferentes diagramas 
de ocupação/exploração do espaço – lidos igualmente nos vestígios de es-
paços habitacionais a eles associados. Com efeito, o maior índice de concen-
tração localizada destas evidências na área de Estremoz, contrastando com  
amplas áreas «vazias», a par da sua maior cobertura/disseminação territorial 
na área do Redondo, poderá ser evidência de possíveis diferenças demográfi-
cas e, consequentemente, de possíveis diferenças nas bases económicas 
de sustentação. Assim, e conforme já anotado (cf. Calado, 2001; Andrade, 
2009), poderíamos ter, abaixo da Serra d’Ossa, redes de povoamento mais 
estáveis com bases económicas assentes principalmente na agricultura, 
registando-se aparentemente uma malha de povoamento mais esparsa nas 
áreas a Norte, talvez mais vocacionadas para a pastorícia.
Estas prováveis divergências demográficas poderão ser teoricamente  
atestadas com a comparação dos resultados do cálculo dos esforços de tra-
balho aplicados a monumentos de ambas áreas: por exemplo, com recursos 
a rolos de madeira e alavancas, seria necessário um número mínimo de 
cerca de 61 indivíduos (176 se apenas com recurso a rolos de madeira) para 
o transporte por arrasto do esteio de Cabeceira da Anta 1 de Casas Novas, 
cuja fonte de aprovisionamento provável se localiza a cerca de 1 km. Tal cifra 
contrasta significativamente com a média exigida para o transporte dos es-
teios utilizados nos monumentos contemporâneos da área de Estremoz (sal-
vaguardando-se, contudo, o caso da Anta de Nossa Senhora da Conceição 
dos Olivais), em que um número razoavelmente menor de indivíduos seria 
necessário.
Complementarmente, a integração óptima destes monumentos na paisagem 
(para além da sua associação a rochas com «covinhas», óbvios «marcadores 
activos» do território) lê-se também na sua implantação geológica específi-
ca, registando-se o aproveitamento rigoroso dos suportes disponíveis local-
mente na sua construção. Com efeito, as características geológicas diversas 
do território parecem não ter funcionado como condicionante fundamental 
à instalação dos monumentos – encontrando-se estes em contextos geológi-
cos diversos, desde os granitóides aos xistos, mas sempre com potenciali-
dade para serem usados enquanto suporte construtivo e, em média, nunca 
mais distantes do que poucas centenas de metros. Para os monumentos de 
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Estremoz, maioritariamente instalados em contextos de xistos silúricos, esta 
é a matéria-prima essencialmente usada – destacando-se os monumentos 
de Alfaiates-Venda do Duque ou Leão, usando os granitóides junto dos quais 
se encontram instalados. De referir igualmente a utilização de xisto anfibóli-
co na tampa do Corredor da Anta da Courela da Anta (provavelmente prove-
niente de contextos mais distantes) ou o recurso a suportes geologicamente 
distintos, mas ainda assim locais, na Anta de Nossa Senhora da Conceição 
dos Olivais (questão debatida mais à frente).
Na área do Redondo regista-se, por seu lado, uma maior variedade nos 
suportes construtivos, possivelmente dependentes de uma maior variedade 
de litologias disponíveis – encontrando-se monumentos construídos em 
granitóides, gnaisses e diversos tipos de xistos. Segundo as análises efectua- 
das no âmbito do projecto MEGAGEO, apesar desta evidente variabilidade, 
a disponibilidade dos recursos construtivos é, tal como em Estremoz, emi- 
nentemente local, obtidos nunca a mais de poucas centenas de metros.  
Destaca-se, contudo, o caso dos granodioritos usados na Anta 1 das Casas 
Novas cuja área de proveniência provável está localizada a cerca de 1 km  
(cf. Pedro et al., 2015; Nogueira et al., 2015).
O recurso, num mesmo monumento, a suportes com origens geológicas 
distintas está igualmente atestado, principalmente naqueles implantados 
sobre ou próximo a áreas de interface litológica – destacando-se o caso das 
Antas de Nossa Senhora da Conceição dos Olivais (construída em calcário 
dolomítico, com um esteio de ortognaisse granítico), Barroca (construída em 
granito, xisto metamorfizado e gnaisse), Covas (conjugando esteios de xisto e 
granito), Godinha de Cima (esteios de xisto e chapéu de granito) e Godinhos 
(usando granito e micaxisto). Seja como for, a sua disponibilidade é sempre 
local – sendo imediata a sua acessibilidade, reafirmando o aproveitamento 
óptimo de recursos acima mencionado.
A nível dos recursos abióticos (para além daqueles usados como suporte 
construtivo nos monumentos), correspondendo esta área ao extremo oci-
dental da Zona Metavulcânica de Ossa-Morena, estão disponíveis vários 
tipos de matérias-primas comprovadamente usados na produção de arte-
factos líticos (lascados e polidos) no contexto genérico alentejano. Para além 
da ubíqua presença de filões e massas de quartzo leitoso e liditos, regis-
ta-se a ocorrência de mono-cristais de quartzo hialino nos contextos xistosos 
em torno ao maciço calcário de Estremoz-Vila Viçosa – maioritariamente de 
pequena dimensão, embora o grande cristal recolhido na Anta do Casca- 
lho sugira a presença local de exemplares de maior dimensão. Poderão en-
contrar-se também rochas siliciosas facilmente trabalháveis neste contexto 
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cronológico: as calcedónias, ágatas e opalas/opalinas usadas na produção 
de armaduras geométricas e pontas de seta poderão estar disponíveis lo-
cal ou regionalmente em mineralizações secundárias em contexto vulcano- 
-sedimentar (hipótese a confirmar, embora estejam cartografadas silicifi-
cações nos calcários dolomíticos da área de Estremoz). Da mesma maneira, 
os xistos siliciosos usados principalmente a partir do 3º milénio a.n.e. para 
a produção de pontas de seta poderão estar disponíveis em contextos câm-
bricos/pré-câmbricos no sopé da Serra d’Ossa ou no Sinforma de Terena. A 
rocha metamorfizada branda, correspondendo possivelmente a vulcanitos 
de contextos vulcano-sedimentares, está disponível no entorno do Antiforma 
de Estremoz, sendo extensamente utilizada na produção de artefactos líticos 
talhados durante o Neolítico Antigo e Médio regionais e preferencialmente 
usada na produção de artefactos de pedra polida (principalmente enxós) 
durante o 4º milénio a.n.e. (conforme já anotado em Mataloto, Andrade e 
Pereira, 2016-2017). Será de registar igualmente a presença local e regional 
de rochas anfibólicas, no contexto dos micaxistos e paragnaisses da For-
mação de Ossa ou nos níveis câmbricos e pré-câmbricos da bacia da Ribeira 
da Seda, por exemplo. Regista-se igualmente a ocorrência dos calcários e 
mármores usados na produção de ídolos e vasos de pedra – até ao mo-
mento não representados na área em estudo, mas presentes em contextos 
habitacionais de Avis e Monforte, sendo comprovadamente provenientes da 
área de Estremoz-Vila Viçosa aqueles recolhidos nos Perdigões (cf. Dias et 
al., 2017).
Como contra-partida, regista-se a presença de sílices provenientes de con-
textos da Estremadura portuguesa usados na produção de lâminas, arma-
duras geométricas e pontas de seta – correspondendo a sílex de contextos 
cenomanianos das áreas de Rio Maior e Ourém e de contextos oxfordianos 
da área de Tomar (presente residualmente, representado apenas em duas 
lâminas das Antas 2 da Talha e 3 dos Outeirões, e numa lamela da Anta 
da Lebre). Regista-se igualmente a ocorrência do sílex opaco de tonalidade 
acinzentada de proveniência ainda indeterminada, mas particularmente  
usado na produção de pequenas lâminas e geométricos durante o 4º milé-
nio a.n.e. e aparentemente não utilizado nas produções líticas lascadas du-
rante o milénio seguinte (igualmente anotado em Mataloto, Andrade e Perei-
ra, 2016-2017).
Também o azeviche, representado numa conta de colar da Anta de Nossa 
Senhora da Conceição dos Olivais, sendo particularmente comum em con-
textos funerários estremenhos (como nas grutas de Lapa da Galinha, Casa 
da Moura, Cova da Moura ou Lapa do Bugio) poderá provir de depósitos 



386 | 

plio-plistocénicos da Estremadura portuguesa (como nas áreas de Sesimbra 
ou Rio Maior, por exemplo). Já as «pedras verdes» poderão ter origem local/
regional, tendo as análises realizadas aos exemplares das Antas de Nossa 
Senhora da Conceição dos Olivais e Lebre comprovado que se tratam de 
moscovites.
A inclusão da área da Serra d’Ossa nos circuitos de intercâmbio de 
matérias-primas extra-regionais, por vezes de considerável amplitude, ates-
ta-se na presença de uma ponta de seta de sílex oolítico, provavelmente 
proveniente da região sub-bética, no conjunto artefactual da Anta de Nos-
sa Senhora da Conceição dos Olivais (cf. Boaventura et al., 2014-2015) – 
matéria-prima que se confirmou recentemente estar também localmente 
presente nos conjuntos dos sítios de Montoito 2 e São Pedro, e que poderia 
ter acompanhado as rotas de intercâmbio de outras matérias-primas exóti-
cas, como o âmbar e o marfim recolhidos em alguns monumentos megalíti-
cos alentejanos (Anta da Capela, Anta Grande do Zambujeiro, Anta Grande 
da Comenda da Igreja).
As deslocações motivadas por este mesmo abastecimento de matérias- 
-primas, assumindo-se a área da Serra d’Ossa como origem e como des-
tino de produtos essenciais, poderão enquadrar-se igualmente no contex-
to de outras actividades de subsistência – como, por exemplo, o abaste-
cimento de sal ou a pastorícia transumante, mesmo que apenas a uma 
escala local/regional. Com efeito, e como referido, a instalação dos mo- 
numentos e, consequentemente, das comunidades que os erigiram e uti-
lizaram junto a vias naturais de trânsito poderá favorecer estas hipóteses. 
Como vimos acima (e igualmente ilustrado na Figura 1), a coincidência 
da sua situação com os principais eixos de ligação entre as áreas norte- 
-alentejanas e centro-alentejanas (ou, noutros termos, entre os vales do Tejo 
e do Guadiana) poderá demonstrar a posição e importância destas mes-
mas vias nos padrões de ocupação do território. Mesmo que tratando-se de 
um fenómeno relativamente recente motivado pela produção de carne e lã  
essencialmente a partir de Época Moderna (sendo problemático o seu recuo 
até tempos pré-históricos), a circunstância de esta área ser cruzada pelas 
rotas de transumância usadas até ao século XIX, ligando as encostas da 
Serra da Estrela às planícies alentejanas desde Évora a Ourique (cf. Silbert, 
1978; Morais, 1998) reforça o seu papel enquanto elo de ligação de regiões 
geo-culturalmente distintas.
Assim, neste contexto genérico de trocas de influência, a área da Serra d’Os-
sa regista ocupações «megalíticas» que se estendem por todas as fases da 
origem e desenvolvimento deste fenómeno, sensivelmente entre meados do 
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4º milénio a.n.e. e meados do seguinte (cf. Boaventura, 2011; Boaventu-
ra e Mataloto, 2013; Mataloto, Andrade e Pereira, 2016-2017). Com efeito,  
estão aqui registados os pequenos monumentos simples ou de Corredor  
incipiente, com espólio pouco diversificados, característicos de um patam-
ar inicial do Megalitismo, assim como os monumentos de média/grande  
dimensão de Câmara e Corredor diferenciado ou os tholoi (ou, pelo menos, 
sepulcros seus congéneres) com mobiliários votivos mais diversificados, típi-
cos da sua fase de apogeu. Evidencia-se assim, com base no exposto acima, 
que estes «caminhos» estiveram sempre activos desde os primeiros momen-
tos do Megalitismo, reafirmando-se com a consolidação das sociedades 
camponesas estáveis – principalmente nas áreas abaixo da Serra d’Ossa 
(conforme o registo arqueográfico parece deixar transparecer).
A prevalência deste papel de relevo da área da Serra d’Ossa, consubstan-
ciado assim na implantação dos sepulcros durante o Neolítico e Calcolítico, 
poderá ler-se precisamente no seu reuso durante as etapas finais do Cal-
colítico (Anta 1 das Casas do Canal, Anta de Nossa Senhora da Conceição 
dos Olivais, Anta do Mal Dorme, Anta dos Godinhos) e mesmo já entrada a 
Idade do Bronze (sepulcro do Caladinho ou Casas), não necessariamente 
em continuidade crono-cultural com os momentos plenos de construção 
e utilização destes monumentos – mas em óbvia continuidade «simbólica». 
Neste sentido, não entendemos estes reusos como uma mera apropriação 
de estruturas disponíveis, mas sim como a utilização de componentes  
activos na constituição de uma nova paisagem sócio-cultural, em que os  
elementos relacionados com antigas vias de trânsito continuam activos – po-
dendo estes caminhos manter ainda a sua função básica.
Com efeito, apesar de maioritariamente se tratarem de monumentos com 
algum destaque na paisagem, estes reusos não podem ser explicados uni-
camente pela monumentalidade dos sepulcros – como se atesta no caso da 
Anta dos Godinhos, tratando-se de um pequeno monumento com impacto 
praticamente nulo na paisagem. Neste caso, há que encontrar outras expli-
cações para o seu reuso, podendo estar relacionado com a sua posição es-
pecífica no contexto de uma via natural de trânsito no passo da Serra d’Os-
sa, sendo (conforme já salientado em Mataloto et al., 2015, p. 73) o primeiro 
monumento que se encontra ao baixar da serra ou o último ao subir desde a 
planície.
De qualquer maneira, a manutenção destes «espaços simbólicos», com a 
sua recuperação e reintrodução nas paisagens socio-culturais, legitima o 
seu carácter como indicadores de um território ocupado, com estratégias 
de ocupação específicas em desenvolvimento possivelmente desde a pri-



388 | 

meira metade do 4º milénio a.n.e., nas quais o relevo da Serra d’Ossa terá  
desempenhado papel fundamental.
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Muitas antas e muita gente! As relações entre  
os recintos de fossos e os monumentos megalíticos  
no Alentejo Central

Lots of dolmens and lots of people! The relations between 
ditched enclosures and megalithic monuments in Alentejo 
Central

RESUMO
Em Portugal, mais concretamente na região centro-alentejana, o universo fu-
nerário das sociedades camponesas do 4.º e 3.º milénio a.n.e. foi tratado, até 
aos finais da década de ’90 do século passado, separadamente do “mundo 
dos vivos”. Tal devia-se, por um lado, à visibilidade dos monumento megalíti-
cos na paisagem, e, por outro lado, aos diferentes trabalhos que lhes foram di-
rigidos especificamente, dos quais se destaca o do casal Leisner, no concelho 
de Reguengos de Monsaraz (Leisner & Leisner, 1985). 
O potencial informativo dos “povoados” e das antas era de tal forma desequili-
brado que foram organizados encontros científicos sob a temática “Muitas an-
tas, pouca gente?” (Gonçalves, 2000), contraditadas, após a descoberta dos 
Perdigões e após a execução dos trabalhos de minimização de impactes na 
área do regolfo da Barragem de Alqueva, com o binómio “Muita gente, poucas 
antas?” (Gonçalves, 2003). 
O reconhecimento, na primeira década do século XXI, de dezenas de recintos 
de fossos alterou definitivamente o paradigma até então conhecido, sendo 
possível afirmar hoje que, na região centro-alentejana, havia muita gente e, 
por isso, muitas antas, não obstante a ausência de estudos específicos sobre 
a demografia pré-histórica.
Na presente comunicação pretende-se debater as relações espaciais entre os 
recintos de fossos e os monumentos megalíticos alentejanos, procurando in-
ferir os comportamentos sociais dos grupos que ocupavam esta área geográ-
fica através dos dados empíricos disponíveis.
PALAVRA-CHAVE: SW Peninsular; Recintos de fossos; Megalitismo; 
Relações espaciais

Filipa Rodrigues1

1Crivarque, Lda. / UNIARQ – FLUL/ STEA – Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia
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ABSTRACT
This paper aims to discuss the spatial analysis between ditched enclosures and 
megalithic monuments in Alentejo Central, in order to infer the social beha- 
viors of groups that occupied this region during the Late Neolithic period.
KEY WORDS: SW Iberia; Ditched Enclosures; Megalithism; Spatial 
Analysis

1. INTRODUÇÃO: 
A actual região centro-alentejana2 despertou desde muito cedo o interesse 
de vários arqueólogos nacionais e estrangeiros, que nela reconheceram um 
enorme potencial para a investigação sobre as comunidades pré-históricas, 
traduzido, desde logo, pela identificação de inúmeros monumentos megalíti-
cos funerários. É neste contexto de produção científica que o Alentejo Central 
é elevado ao estatuto de território paradigmático do megalitismo funerário 
português, estando reconhecidos cerca de 130 monumentos megalíticos. A 
par destes conhecem-se ainda cromeleques e menires isolados, que embora 
possam ter, nalguns casos, cronologias antigas dentro da diacronia neolítica, 
partilharam o espaço com os seus congéneres funerários. 
Numa fase mais recente da investigacão, outros tipos de sítios quer relacio-
nados com o “mundo dos mortos” quer relacionados com o “mundos dos 
vivos” surgiram nesta região. É o caso dos hipogeus da Sobreira de Cima (Va- 
lera, 2013) e das gravuras rupestres identificadas no Santuário Exterior do 
Escoural ou nas margens do Guadiana, que demonstram que esta região foi 
palco de vários cenários de vivência ao longo de toda a Pré-História Recente. 
Todos estes sítios, normalmente conectados com as manifestacões simbóli-
cas e a vertente ideotécnica das comunidades pré-históricas, encontram-se 
ao lado de uma rede de povoamento ainda mal conhecida. De facto, até ao 
momento conhecem-se alguns “povoados abertos” e raros “povoados forti-
ficados”, sendo esta lacuna aparentemente preenchida pela proliferacão de 
recintos de fossos que na última década têm sido dados a conhecer quer atra- 
vés de escavacões arqueológicas quer através do seu reconhecimento por fo-
tografia aérea.
Nesta região, a construção dos recintos de fossos tem início na última eta-
pa do Neolítico, ou seja, durante a segunda metade do 4.º milénio a.n.e., e 
emerge de um processo histórico caracterizado pela:
•  comprovada mobilidade populacional entre a Estremadura e o Alentejo, 
privilegiando o contacto entre o litoral e o interior, com forte interacão intra e 
intergrupal, considerando os resultados das análises paleogenéticas e isotópi-
cas realizadas no Algar do Bom Santo (Carvalho, 2014) 
2 Região artificial recentemente criada que, de um modo genérico, se circunscreve ao distrito de Évora. Do ponto de vista 
paisagístico e geomorfológico corresponde à planície alentejana, estando, neste trabalho delimitada: a Norte pela Serra de 
Ossa; a Oeste pela Sera de Monfurado; a Sul pela Serra do Mendro, utilizando-se como limite Este a fronteira política do país.
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•  “territorializacão da paisagem”, através da construcão dos monumentos 
funerários megalíticos, normalmente conectado com um aumento demográfi- 
co e complexificacão social, considerando a análise das datações absolutas 
documentadas para o fenómeno megalítico3 (Boaventura & Mataloto, 2013).
Ainda que de forma desigual, neste momento estão disponíveis dados empíri-
cos provenientes de 11 recintos de fossos crono-culturalmente integrados no 
designado Neolítico Final, sendo eles: 
•  Ponte da Azambuja 2 (Portel Évora) (Rodrigues, 2008, 2013 e 2015); 
•  Moreiros 2 (Monforte, Portalegre) (Boaventura, 2006; Valera, Becker, & 
Boaventura, 2013); 
•  Cabeco do Torrão (Elvas, Portalegre) (Lago & Albergaria, 2001); 
•  Paraíso (Elvas, Portalegre) (Mataloto & Costeira, 2008 e 2009; Mataloto et 
alii, 2011); 
•  Juromenha 1 (Alandroal, Évora) (Calado & Mataloto, 1998; Mataloto & 
Boaventura, 2009); 
•  Malhada das Mimosas (Alandroal, Évora) (Calado & Rocha, 2000); 
•  Águas Frias (Alandroal, Évora) (Calado & Rocha, 2004); 
•  Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora) (Lago et alii, 1998; Valera, 
2008; Valera 2010; Valera, Silva, & Márquez Romero, 2014); 
•  Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja) (Arnaud, 1993; Valera & Filipe, 
2004; (Santos et alli, 2014); 
•  Fareleira 3 (Vidigueira, Beja) (Figueiredo, 2013); 
•  Igreja Velha de São Jorge (Serpa, Beja) (Soares, 1994 e 1996) (v. Fig. 1)4.

3  Neste caso, importa referir as datações aferidas para a ocupação realizada anteriormente à construção do monumento 2 
de Vale Rodrigo, que, de acordo com Boaventura e Mataloto (2013), estabelecem “[...] momentos de termini post quos”, de-
marcando o início de uma Fase 1 do “processo de megalitização”: Ua 10830, 3940 – 3250 cal BC e KIA 31381, 3940-3700 
cal BCE) (Armbruester, 2006 e 2007). 

Figura 1 - Localização dos onze recintos de fossos do Neolítico Final identificados no Alente-
jo Central e regiões adjacentes identificados no Alentejo Central e regiões adjacentes
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Destes 11 apenas cinco se encontram datados pelo radiocarbono – Moreiros 
2, Juromenha 1, Igreja Velha de São Jorge, Porto Torrão e Perdigões. Se por 
um lado as distribuições de probabilidades entre as datações mais antigas 
e com maior grau de fiabilidade de cada recinto mencionado não permitem 
admitir de imediato a sua sincronia, por outro lado também não permitem 
rejeitá-la, existindo uma estreita janela que possibilita o seu tratamento em 
simultâneo (v. Fig. 2). Havendo uma evidente analogia entre o espólio reco- 
lhido nos cinco recintos datados e os restantes seis, e partindo do princípio 
que a análise sobre estes sítios tem de começar por algum lado ainda que 
com fragilidades claramente assumidas, os onze recintos foram tratados, 
para efeitos do presente trabalho, de forma sincrónica.

Assim, não sendo o objectivo deste texto debater a funcionalidade dos 
recintos de fossos identificados na região alentejana, mas sim compreender 
a sua relação com os monumentos megalíticos reconhecidos no seu entor-
no imediato, pretende-se com o presente exercício responder às seguintes 
questões:
1) existem áreas preferenciais para a construção dos monumentos megalíti-
cos e, se sim, estão associadas aos recintos de fossos?;

4 Devido à escassez de dados sobre esta temática específica, foram considerados os recintos de fossos do Porto Torrão, 
Fareleira 3 e Igreja Velha de São Jorge, localizados no Baixo Alentejo e não na região centro-alentejana conforme se indica, 
desde logo, no título deste trabalho.

Figura 2. Distribuições de probabilidades entre as datações mais antigas e com maior grau 
de fiabilidade de cada recinto de fossos datado pelo radiocarbono
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2) a presença dos recintos de fossos inibiu a construção dos monumentos 
megalíticos nas suas áreas directas de ação?
3) como é que se efectua a gestão da morte nos recintos de fossos do Neolíti-
co Final e quais as inferências sociais que daí advêem?

Desta forma, nos próximos pontos serão descritos (i) a metodologia uti-
lizada para atingir os objectivos previamente definidos, (ii) quais os resulta-
dos obtidos e (iii) as primeiras leituras sociais que se podem efectuar.

2. METODOLOGIA 
De modo a responder às questões delineadas, recorreu-se aos Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), mais concretamente ao programa ArcGis 9.3., 
para efectuar uma análise espacial da implantação quer dos recintos de fos-
sos enquanto unidades de estudo individuais quer dos recintos associados 
aos monumentos megalíticos existentes no seu entorno imediato.
Todos os sítios arqueológicos em apreço foram devidamente implantados 
numa base cartográfica digital, que teve por base as Cartas Militares de Por-
tugal, à escala 1:25 000, o que significa que o resultado obtido considera 
curvas de nível distanciadas entre si 10m. A implantação dos sítios foi rea- 
lizada mediante as coordenadas disponíveis quer na bibliografia quer no 
inventário geral de sítios arquelógicos produzido pela Direcção-Geral do Pa- 
trimónio Cultural –Endovélico.
Após esta implantação, implementou-se em torno de cada recinto de fossos 
um buffer de 5km, utilizando como referencia teórica de partida os critéri-
os clássicos estabelecidos por Higgs e Vitta-Finzi (1972), que definiram, a 
partir de estudos etnográficos, que as sociedades agropastoris, plenamente 
sedentarizadas, não exploram territórios que se localizem a uma distância 
superior a essa, a partir do lugar de povoamento. No entanto, apreciando o 
atual estado do conhecimento acerca dos recintos de fossos do SW Penin-
sular, considerou-se pertinente estabelecer fronteiras mais latas, na ordem 
dos 10 km (normalmente associadas às sociedades de caçadores recolecto-
res), não tanto para perceber que áreas do território foram economicamente 
exploradas, mas sim eventuais redes de contacto entre sítios, partindo do 
princípio de que, em determinado momento, estes poderão ter sido sincróni-
cos. Esta opção justifica-se pelos recentes dados empíricos referentes ao 
período imediatamente antecedente - o Neolítico Médio - que revelaram 
uma grande mobilidade das populacões, conquanto para o Neolítico Final e 
Calcolítico da região de Torres Vedras (portanto, mais próximas cronologica-
mente das aqui estudadas), se possa concluir por uma notável reducão da 
mobilidade humana, a julgar pelos dados publicados por Watermann et alii 
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pastagem, principalmente utilizada como alimento pelos animais domésticos. Podem ser cultivados, conhecidos como pastos 
agrícolas ou podem não ser cultivados, conhecidos como pastos permanentes ou pastagens naturais” (Papanastasis, V. P. 
(s.d.). 

(2013). 
Ao mapa dos recintos de fossos, devidamente delimitados pelos buffers de 
5 e 10km acrescentou-se os dados geográficos referentes às antas inventa- 
riadas num raio de 20 km em torno dos sítios em análise, de modo a obter 
uma imagem espacial de ambas as realidades. De referir que este mapa 
não considera:
1) a vertente temporal das antas e dos recintos; ou seja, assume-se na sua 
execução a sincronia entre todos os monumentos megalíticos, e entre estes 
e todos os recintos de fossos em apreço, o que não corresponde à verdade 
histórica; fundamentalmente, este desvio arqueográfico advém (1) da na-
tureza de muitos trabalhos sobre os monumentos megalíticos, correspon-
dentes à sua identificação – prospeção – sem escavação arqueológica as- 
sociada que permita a aquisição de uma cronologia fina para a sua utilização, 
e, por conseguinte, (2) a ausência de datações absolutas que possibilitem 
estabelecer eventuais relações de contemporaneidade entre sítios, o que 
provoca uma imagem artificial, distorcida e condensada;
2) alguns monumentos megalíticos mais recentes, nomeadamente os que 
se conhecem em torno do recinto de fossos do Porto Torrão – núcleo de 
tholoi da Horta do João da Moura (Pereiro, 2010; Corga & Ferreira, 2011, 
informação pessoal de Raquel Santos – Neoépica), Monte do Cardim 6 (Fi- 
gueiredo, 2009) e Monte do Pombal (Dias & Figueiredo, 2009);
3) as formas “subterrâneas” de megalitismo funerário – hipogeus – conhe-
cidos quer na Sobreira de Cima (Valera, 2013) quer em torno do Porto Tor-
rão – Monte do Carrascal (Santos, 2010; Neves & Mendes, 2011) – sendo 
este último bastante relevante para a análise da emergência dos recintos de 
fossos do Neolítico Final, pelo que será analisado particularmente adiante.

3. RESULTADOS 
3.1. A relação entre recintos de fossos
Para melhor compreensão dos dados obtidos na análise espacial “recintos 
de fossos – antas” impora efectuar uma breve descrição dos resultados ob-
tidos na análise da implantação de cada recinto de fossos em apreço (não 
demonstrados no presente trabalho, uma vez que esse não é o objectivo que 
se pretende atingir).

Assim, nos 11 sítios analisados através dos SIG verificou-se a sistemática 
implantação em lugares planos ou com declives suaves, sendo as inclinações 
orientadas a Sul ou Sudeste, congregando algumas das condições essen- 
ciais e fundamentais para a execução das actividades agrícolas que estão 
na base da economia das sociedades neolíticas. A análise das condições 
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ambientais a 5km e 10km  permitiu ainda constatar a presença de territó- 
rios aptos para diferentes práticas pecuárias – pastos naturais5- passíveis de 
constituir verdadeiras paisagens pastoris6 (Rodrigues, 2015).

Mas se a análise das condições de implantação revelam uma conjun-
tura específica que conduz à fixação das comunidades construtoras dos 
recintos de fossos, visando uma estratégia económica previamente esta-
belecida, também demonstra preocupações de controlo de território e de 
comunicação intergrupal.

O número considerável de sítios já identificados a Norte da Serra de 
Portel, permite a ponderação de um eixo de controlo territorial no sentido 
N/ S, que nas regiões a Sul desse relevo ainda não está comprovado, mas 
que é sugerido através da posição geográfica dos recintos. Neste caso, a 
existência de uma organização territorial idêntica teria uma orientação no 
sentido W-E.

Assim, no designado “eixo N-S” reconhece-se (1) uma grande pro- 
ximidade física entre sítios, praticamente constante, (2) a sobreposição 
de áreas de intersecção (eventualmente correspondente a zonas de inte- 
racção grupal), bastante semelhantes, (3) assim como a intervisibilidade 
entre recintos, o que permite a assunção de uma base política comum, 
que se organiza de forma estratégica para melhor controlar um território 
que, por ancestralidade, é seu (v. Fig. 3).

6   “Paisagens pastoris são terras heterogéneas compostas por uma variedade de comunidades de plantas, em que todas ou 
a grande maioria são frequentadas e utilizadas como pasto para o gado. Por outras palavras as paisagens pastoris incluem 
mais do que um tipo de pastos espalhados numa área específica e utilizados por uma ou mais espécies de gado” (Papanas-
tasis, V. P. (s.d.). 

Figura 3.Representação esquemática da eventual articulação entre as comunidades cons- 
trutoras de recintos de fossos no designado “Eixo Norte-Sul”
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3.2. A relação entre recintos de fossos e monumentos megalíti-
cos funerários
Da cartografia geral produzida (Fig. 4) sobressai a disparidade entre o 
número de monumentos megalíticos situados a Norte da Serra de Portel 
e a escassez registada a Sul deste maciço montanhoso. A explicação 
para tal fenómeno poderá estar relacionada com as condicionantes 
geológicas das regiões, verificando-se a Norte uma zona predominante-
mente granítica, com disponibilidade de matéria-prima para a execução 
dos monumentos, e a Sul uma carência destes materiais, tendo as so-
ciedades pré-históricas procurado soluções alternativas, tais como a es-
cavação de hipogeus. Regista-se assim, um número muito limitado de 
monumentos em torno dos recintos de fossos localizados na zona Sul:
• dentro dos buffers do Porto Torrão não há qualquer monumento 
dolménico identificado, estando no entanto registadas diferentes for-
mas de tratamento dos mortos, como se verá numa discussão adiante 
– tholoi, hipogeus, enterramentos em fossos, despejo de restos humanos 
no interior do fossos delimitadores do recinto;
• nas áreas de exploração do recinto de fossos da Fareleira 3 registam-se 
apenas dois monumentos megalíticos, integrados no buffer de 10 km;
• junto ao recinto de fossos da Igreja Velha de São Jorge registam-se dois 
monumentos megalíticos – Monte da Velha 1 e Monte da Velha 2 (Soares 
& Arnaud, 1984; Soares, 2008) – localizados a uma distância inferior 
a1km do sítio em apreço. 
Situação completamente oposta é a que se verifica nos recintos de fos-
sos a Norte da Serra de Portel, onde parece haver um pleno “convívio” 
entre ambas as formas de apropriação dos territórios, sem que uma ex-
clua a outra. Por outras palavras, existe uma “harmonia” entre “mundo 
dos vivos” e “mundo dos mortos”, “[...] onde o rito se conforma com o 
hábito” (Boaventura & Mataloto, 2013: 84). Assim, em torno de cada 
recinto em análise, encontram-se monumentos megalíticos, quer dentro 
do buffer de 5km quer dentro do buffer de 10km, o que demonstra que, 
independentemente de haver ou não sincronia nas construções e nas 
utilizações, a presença de um recinto ou a presença de um monumento 
megalítico não foi impeditiva que outras construções similares, posteri-
ores ou simultâneas tivessem lugar. Ou seja, há uma sobreposição no 
espaço entre todos os elementos analisados- recintos de fossos e monu-
mentos megalíticos - em plena convivência territorial.
A elaboração de Cartas de Visibilidades Acumuladas para cada um dos 
recintos de fossos e respectivos monumentos megalíticos situados num 
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raio de 10 km em torno dos primeiros, permitiu ainda aferir que todos os 
sítios são visíveis entre si, sendo possível assumir que os construtores de 
antas são os contrutores dos recintos de fossos e vice-versa (Fig. 6, 7, 8 e 9).
Esta ocupação massiva do território, sem qualquer termo comparativo com 
os períodos antecedentes, torna-se assim consentânea não só com a ideia 
de um aumento demográfico exponencial na região, mas também com a 
efectiva sedentarizaçao dos grupos humanos, que são cada vez mais in- 
tervenientes e modeladores da paisagem que os rodeia, territorializando-a 
e reclamando-a para si. Este espaço não só é o lugar que habitam, mas é 
também o lugar onde se eterniza a sua ancestralidade. 

Figura 4. Relação 
entre recintos de 
fossos do Neolítico 
Final e o megalitis-
mo funerário (antas 
localizadas num 
raio de 20km em 
torno dos sítios con-
siderados)



402 | 

Figura 6. Visibilidades entre os recintos de fossos Cabeço do Torrão e Paraíso, e as antas 
posicionadas nos buffers de 5km e 10km

Figura 5. Visibilidades entre os recintos de fossos Moreiros 2 e Cabeço do Torrão, e as 
antas posicionadas nos buffers de 5km e 10km
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Figura 7. Visibilidades entre os recintos de fossos Paraíso e Juromenha, e as antas posicio-
nadas nos buffers de 5km e 10km

Figura 8. Visibilidades entre os recintos de fossos Juromenha, Malhada das Mimosas e 
Águas Frias e as antas posicionadas nos buffers de 5km e 10km
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No que respeita às atividades funerárias que estão diretamente associa-
das aos recintos de fossos, conhecem-se dados provenientes daqueles 
que são, os lugares com a diacronia de ocupação mais ampla: os Per-
digões e o Porto Torrão. Quer num quer noutro sítio são conhecidas dife- 
rentes actividades funerárias e respectivo tratamento dos mortos. Mas, se 
para o primeiro caso – Perdigões – tem vindo a ser colocada a questão de 
“[...] os Perdigões [...] serem essencialmente um sítio de gestão simbólica 
e prática da morte e da vida, um cenário para as mais variadas práticas 
sociais ritualizadas [...], para o qual nos falta uma designação concreta, pe- 
rante a cada vez maior desadequação operativa de conceitos como povoa-
do, necrópole, monumento, etc., pelo carácter compartimentador e exclusivo 
que encerram” (Valera & Godinho, 2010:37), para o segundo sítio – Porto 
Torrão – os dados revelam a criação de áreas de necrópole bem definidas, 
fora do perímetro delineado pelo sistema de fossos identificado (Rodrigues, 
2014). 
Analisando ambos os casos:
1. Complexo Arqueológico dos Perdigões
No últimos anos têm sido identificadas no interior do Complexo Arqueológico 
dos Perdigões diferentes ocorrências, que induzem os seus investigadores 

Figura 9. Visibilidades entre os recintos de fossos Ponte da Azambuja 2 e Perdigões, e as 
antas posicionadas nos buffers de 5km e 10km
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a assumir uma diversidade de práticas funerárias, a saber: “[...] deposições 
primárias, manipulação pós-deposição primária, trasladações e deposições 
secundárias, cremações, deposições em fossa, deposições em fossos, de-
posições em sepulcros de tradição megalítica” (Valera & Godinho, 2010:37), 
cuja compreensão passa por “[...] linking them to the ideological principles 
that are present in (and reinforced by) the location of the site and the mea- 
ningful relationship it establishes with the local landscape (both terrestrial 
and celestial) as well as in the architectonic design of the enclosures or in 
the practices of filling ditches and pits with intentional and formal deposits” 
(Valera, Silva & Márquez Romero, 2014).  Estes dados têm levado os investi-
gadores do sítio a afastar a ideia de uma compartimentação espacial entre 
“mundo dos vivos” e “mundo dos mortos” e a encarar os recintos de fossos 
do SW Peninsular como locais que poderão ter sofrido um “[...] fenómeno de 
“necropolização” (Valera & Godinho, 2010:37). 
O mais recente estudo acerca da temporalidade deste sítio permitiu esta-
belecer diferentes etapas cronológicas da sua construção, estando incluídas 
nesta situação as distintas estruturas com contextos funerários associados. 
Este exercício assume especial importância quando se pretende verificar se 
os restos humanos estão (1) “espalhados” ou “concentrados” em determi-
nadas áreas do recinto ou (2) se acompanham a evolução arquitectónica 
do sítio, podendo-se definir eventuais áreas interiores ou exteriores de uti-
lização.  Obviamente, este tipo de exercício detém, à luz dos conhecimen-
tos actuais, alguns obstáculos significativos, vinculados ao facto de ainda 
existirem estruturas delimitadoras a escavar e a datar. Porém, os dados 
empíricos disponíveis devem ser analisados, com as devidas salvaguar-
das, de forma a não se cair na posição de impasse de nada propor e de 
nada interpretar. Assim, quando confrontada a imagem proporcionada pe-
los trabalhos de prospeção geofísica, onde foram devidamente implantados 
os contextos funerários identificados até ao momento, com o esquema de 
fases de construção arquitetónica, atestado através da bateria de datação 
radiométricas, verifica-se que grande parte das atividades funerárias que 
tiveram lugar neste recinto encontravam-se fora da área delimitada pelos 
fossos, à época em que foram realizadas. Ou seja, aparentemente as de-
posições em fossa do Neolítico Final encontram-se afastadas daquele que 
é o núcleo central do recinto, correspondente à área ativa nesta época, não 
havendo assim uma relação direta entre o que se passava no seu interior, 
e as atividades funerárias que tiveram lugar no seu exterior. Ou seja, ava- 
liando os dados empíricos permitidos pela leitura arquitetónica elaborada 
pelos investigadores, as actividades funerárias datadas do Neolítico Final 
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não estão diretamente associada às atividades intrassítio, pelo que não se 
pode relacionar a fundação desse recinto de fossos com o simbolismo as-
sociado às práticas funerárias. Refira-se também que, se no caso das estru-
turas megalíticas de tipo tholoi existe uma relação (1) com as orientações 
da entradas conhecidas, (2) com a dicotómica relação Este Oeste, (3) assim 
como com a presença do cromeleque a Este, já para os enterramentos em 
fossa do Neolítico Final esse simbolismo não pode ser aplicado de modo 
categórico. Efetivamente, estes contextos localizam-se a Noroeste, num local 
afastado dos sepulcros de tipo tholoi. Ou seja, as associações que têm vindo 
a ser reclamadas perdem assim o sentido, deixando cair os significados que 
se pretendem vislumbrar.  
 
2. Porto Torrão
Também neste sítio foram reconhecidas diferentes atividades funerárias, 
que, à exceção dos contextos de cremação, em tudo se assemelham ao que 
já foi descrito para os Perdigões. Associados àquele que é o maior recinto 
de fossos conhecido na área em apreço, reconhecem-se diferentes modos 
de tratamento dos mortos: enterramentos em fossa (Rebelo, 2009; Rebuge, 
Sá, & Cheney, 2010; Neto et alii, 2013) enterramentos em monumentos 
funerários de tipo tholoi e hipogeus (Dias & Figueiredo, 2009; Figueiredo, 
2009; Pereiro, 2010; Neves & Mendes, 2011; Corga & Ferreira, 2011) e de-
posição de restos humanos no interior de fossos (Rodrigues, 2014).
Atestada essa diversidade, que evidenciava diferentes localizações espa-
ciais, torna-se imperativo perceber se haveria áreas preferenciais de de-
posição dos restos humanos, independentemente do tipo de tratamento 
que haviam sofrido (deposição primária/ secundária, com/ sem ritual). O 
tratamento estatístico do número mínimo de indivíduos presentes em cada 
um dos contextos permitiu a perceção de que “despite the fact that human 
remains apear throughout the entire archaeological complex, there is a clear 
prevalence of this type of context outside the enclosed area. And that is com-
patible with the notion of a relatively well bounded necropolis. Not in a par-
ticular place (there are funerary monuments on the East and South sides of 
the enclosed area) but markedly out the enclosed area” (Rodrigues, 2014). 
A descrição acima exposta reflete o cômputo dos contextos funerários iden-
tificados neste sítio, independentemente da sua cronologia. No entanto, se 
estes dados forem restringidos apenas à cronologia em apreço, a situação 
não difere. Dos diferentes sítios onde foram identificados enterramentos e 
restos humanos, o conjunto de hipogeus do Monte do Carrascal é aquele 
que apresenta uma cronologia enquadrada na etapa final do Neolítico 
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(Neves & Mendes, 2011), sendo igualmente o local de enterramento com 
o número mínimo de indivíduoas mais elevado, o que, mais uma vez, re- 
vela que é fora das áreas definidas pelos recintos que se processa grande 
parte das actividades funerárias destas comunidades. Há no entanto uma 
excepção, correspondente a um enterramento em fossa identificado na área 
intrafossos, que pode ser cronologicamente enquadrado no Neolítico Final 
(Neto et alii, 2013). Apesar de não se saber qual a relação temporal entre os 
hipogeus do Monte do Carrascal e o enterramento em fossa do Porto Torrão, 
é notório que há tratamento diferencial de determinados indivíduos, quer no 
que respeita ao ritual e lugar de enterramento, quer no que respeita à sua 
individualidade. 

4. PRIMEIRAS LEITURAS
A recente identificação de múltiplas formas de sepultar/ tratar os 
mortos identificadas quer nos recintos de fossos quer nas suas áreas 
mais próximas, demonstram que as actividades funerárias dos gru-
pos do final do Neolítico na região do Alentejo não são exclusivas 
das antas, mas aplica-se igualmente aos monumentos subterrâ-
neos – os hipogeus – aos enterramentos em fossa, às cremações 
e ao despejo literal de partes de restos humanos para o interior de 
estruturas negativas (fossos). Ainda que haja problemas associa-
dos à ausência de datações absolutas que atestem quer o início des- 
tas actividades quer a sua contemporaneidade, está corroborada a diver-
sidade, que, eventualmente, pode assumir contornos sociais conectáveis 
com as relações intra e intergrupais..
Considerando os dois casos específicos acima expostos – Perdigões e 
Porto Torrão – estão evidenciadas duas situações inegáveis:
• aumento demográfico, demonstrado no número significativo de contex-
tos funerários, que não têm qualquer termo comparativo com as épocas 
precedentes; embora não existam estudos demográficos aprofundados, 
acredita-se que esta circunstância só é possível porque há definitivamente 
mais gente sedentarizada neste território a partir do Neolítico Final;
• diversidade no tratamento dos mortos, não obstante a coesão cultural 
verificada no “mundo dos vivos”, verificado nas arquiteturas (“povoados”, 
monumentos megalíticos, recintos de fossos), na cultura material (con-
juntos cerâmicos, indústria líticas, artefactos ideotécnicos) e nas estraté-
gias de subsistência (economia mista de produção de alimentos e ati- 
vidades cinegéticas, eventualmente associada à recoleção de recursos 
silvestres).
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Quanto às questões previamente definidas:
1) A macro análise efectuada não permite aferir áreas preferenciais para a 
construção das antas em torno dos recintos de fossos em estudo, contudo 
ao avaliar-se os sítios sobre os quais existe mais informação – Perdigões e 
Porto Torrão – observa-se que durante a etapa final do Neolítico os grupos 
construtores de recintos optaram por realizar as suas actividades funerárias 
nas imediações desses lugares;
2) Apesar dos imensos desvios arqueográficos que podem existir neste  
exercício devido, fundamentalmente, à ausência de datações absolutas, ve- 
rifica-se que a construção prévia de qualquer um dos elementos arquitecóni-
cos em análise não inibiu a construção do outro; as imagens produzidas 
parecem, aliás, sugerir o contrário; se considerarmos que os recintos de 
fossos poderão ter funcionado como polos de agregação social, com ocu-
pações residenciais e permanentes, temos de aceitar que no seu entorno 
imediato desenvolveram-se actividades pertencentes ao quotidiano dessas 
comunidades, e entre essas a gestão da morte teria um tratamento especial 
mas não distante;
3) Os dados dos Perdigões e do Porto Torrão parecem sugerir que há uma 
preferência para o desenvolvimento das actividades funerárias fora das 
áreas delimitadas pelos fossos, durante o Neolítico Final; no entanto, exis- 
tem excepções, que permitem assumir a existência de um tratamento dis-
tinto entre indivíduos: uns são inumados em estruturas colectivas, enquanto 
outros têm enterramentos individuais; se esta diferenciação é ou não sin-
crónica é uma questão que por agora fica obrigatoriamente em aberto...
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Uma análise arqueotanatológica em três 
hipogeus: os contributos dos sítios de Monte Canelas 
I (Portimão) e do Monte do Carrascal 2 (Ferreira do 
Alentejo) para a compreensão das práticas funerárias 
nos 4º e 3º milénio a.C. no Sul de Portugal

AN ARCHAEONNATOLOGICAL ANALYSIS OF THREE HYPOGEA: 
THE CONTRIBUTION OF MONTE CANELAS I (PORTIMÃO)  
AND MONTE DO CARRASCAL 2 (FERREIRA DO ALENTEJO)  
TO THE UNDERSTANDING OF 4TH AND 3RD MILLENNIA BC 
FUNERARY PRACTICES IN SOUTH PORTUGAL

RESUMO
Apesar dos hipogeus (ou grutas artificiais) serem explorados desde a  
década de 1870, é apenas da última década do século XX que um destes 
monumentos é pela primeira vez alvo de uma intervenção levada a cabo 
por arqueólogos e antropólogos – o Hipogeu de Monte Canelas I. Aqui, o 
tipo de registo efectuado permitiu realizar uma análise arqueotanatológi-
ca do sítio, vinte anos após a sua escavação, devidamente balizada por 
um conjunto de datações de radiocarbono.
Já nos finais da primeira década do séc. XXI, uma outra intervenção de  
Arqueologia no Monte dos Carrascal 2, sito nas imediações do grande 
sítio de Porto Torrão (Ferreira do Alentejo), permitiu recolher dados 
aturados acerca das práticas funerárias ali levadas a cabo. A esca- 
vação arqueotanatológica de dois destes sepulcros veio lançar luz sobre 
as modalidades de gestão e tratamento dos mortos naqueles sítios, numa  
perspectiva sincrónica e diacrónica,  enquadrada radio-cronometricamente.
Apresentam-se aqui os resultados dos estudos realizados nestes três 
sepulcros colectivos, procurando-se caracterizar e identificar os traços 
comuns e aqueles que individualizam cada um dos monumentos, no que 
respeita ao tratamento dos mortos nos 4º e 3º milénio a.C. 
PALAVRA-CHAVE: Sepulcros colectivos; 4/3º milénio a.C.; Hipogeus; Monte 
Canelas I; Monte do Carrascal 2
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ABSTRACT
Although hypogea or artificial caves have been explored since the 1870s 
it was only in the late 20th century that one of these monuments was 
carefully excavated by a team of archaeologists and anthropologists 
— Hipogeum of Monte Canelas I. This site allowed a detailed ana- 
lysis of anthropological, radiocarbon dating and spatial information.
In 2011, another intervention permitted to collect a considerable amount 
of data concerning funeral practices carried out in Monte dos Carrascal 
2, a necropolis located near the large site of Porto Torrão (Beja, Portu-
gal).
The archaeotanatological excavation of two of these tombs shed light on 
the modalities of management and treatment of the dead in those sites, in 
a synchronous and diachronic perspective, radio-chronometrically con-
textualized.
The results of the studies carried out in these three collective tombs are 
presented here, aiming to characterize and identify the common traits and 
those that individualise each of the monuments, regarding the treatment 
of the dead in the 4th and 3rd millennium BC.
KEY WORDS:Collective graves; IV/III millennium BC; Hypogea; Monte 
Canelas I; Monte do Carrascal 2

1. INTRODUÇÃO: 
Os hipogeus ou grutas artificiais são conhecidos na Península Ibérica 
desde a década de 1870 (Gálan, 1986). Desde então e até à segunda 
metade do séc. XX, acumularam-se uma série de colecções osteológi-
cas frequentemente truncadas, cuja contextualização arqueológica era 
muitas vezes incompleta, dando por isso respostas insuficientes no que 
respeita quer à caracterização paleobiológica da população ali depos-
itada, quer ao conhecimento das práticas funerárias pretéritas (Silva, 
2002; Boaventura, 2009; Neves e Silva, 2010; Boaventura et al. 2014).
Foi apenas em 1993, aquando da identificação do Hipogeu Neo-Cal-
colítico de Monte Canelas I (Alcalar, Portimão) que pela primeira vez se 
levou a cabo uma operação de salvamento que contou com a partici-
pação conjunta de arqueólogos e antropólogos físicos (Parreira e Ser-
pa, 1995; Silva, 1996; Silva e Parreira, 2010). Foi desenhada uma in-
tervenção cuidada e orientada para responder a três questões fulcrais 
(e que até então eram de difícil resposta em contextos semelhantes): 
a quem pertenciam os ossos ali encontrados; quando é que ali tinham 
sido depositados; e quais as práticas funerárias ali levadas a cabo.
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Tendo sido em 1996 concluído o estudo antropológico da série por Silva, a sua 
análise arqueotanatológica permaneceu por realizar durante várias décadas 
(Neves e Silva, 2010), tendo sido apenas entrevista a partir de 2011, altura em 
que finalmente se viram reunidas as condições (técnicas e financeiras) para 
proceder a tal investigação (Neves, em preparação).
Tal estudo, orientado essencialmente para a documentação das práticas e 
dos gestos funerários levados a cabo com base nos princípios da Arqueotana-
tologia, centrou-se na análise dos registos da escavação congregados com as 
informações antropológicas numa base de dados SIG.
Também em 2011 surgiu a oportunidade de dar continuidade à escavação 
de dois hipogeus no Alentejo interior, no Monte do Carrascal 2 (Ferreira do 
Alentejo, Beja), nas imediações do grande sítio Neo-Calcolítico do Porto Torrão, 
sendo então possível implementar e testar um protocolo de escavação arque-
otanatológico elaborado no quadro da dissertação de uma de nós (Neves, em 
preparação).
Assim, neste trabalho apresentam-se e discutem-se os dados alcançados com 
as análises destes três hipogeus (Fig. 1), perspectivando-se novas análises 

Figura 1 – Localização dos dois núcleos sepulcrais em análise no texto: Monte Canelas I 
e Monte do Carrascal 2. Dados cartográficos: ESRI, S.A., Dryas Arqueologia. Datum_73_
Hayford_Gauss_IGeoE.
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capazes de sustentar uma melhor compreensão das práticas funerárias nos 
4º e 3º milénios a.C.

2. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE ARQUEOTANATOLOGIA
É premissa fundamental deste trabalho o assentar da análise dos hipogeus 
numa análise arqueotanatológica, isto é, num conjunto de procedimentos 
orientados para a recolha pormenorizada do registo osteológico e da infor-
mação contextual que lhe está associada, dados fundamentais à percepção 
das alterações que os cadáveres sofrem desde a sua deposição (Duday, 
2010; Zemour, 2016).
Tal análise é essencial à compreensão de qualquer contexto funerário, mas 
é-o mais ainda em contextos funerários complexos, como é o caso dos se- 
pulcros colectivos.
É uma abordagem dinâmica cujo alcance para a compreensão dos compor-
tamentos funerários inclui os conceitos de cadeia operatória e de tempo fu-
nerário – entendido na sua acepção biológica, antropológica e arqueológica 
(Pereira, 2013).
O conceito de cadeia operatória evoca as transformações sucessivas que 
o cadáver sofre, permitindo a destrinça entre as etapas de transformação 
a partir da imagem estática dada pela escavação do contexto sepulcral ou 
mortuário (Pereira, 2013; Zemour, 2016). Ulteriormente, a comparação das 
diversas cadeias operatórias registadas à escala da necrópole permite iden-
tificar os tempos e os gestos levando assim ao reconhecimento dos compor-
tamentos funerários dentro ou fora da norma (Valentin et al., 2016).
Para tal é imprescindível a crítica tafonómica dos restos e contextos, es-
sencial à identificação de um gesto funerário ou uma distorção provocada 
por um qualquer factor tafonómico (Janaway, 1996; Ferreira, 2012; Stjerna, 
2016).
Para além das distorções tafonómicas que podem afectar a preservação 
dos contextos funerários, interessa à Arqueotanatologia identificar o tipo de 
deposição – primária ou secundária – a que os cadáveres foram sujeitos, 
sendo tal discussão particularmente relevante no que concerne a toda a dis-
cussão em torno das práticas funerárias dos 4º e 3º milénios cal. a.C. (Silva, 
2002; Boaventura et al., 2014; Silva et al., 2017).
Relembrando rapidamente, uma inumação primária corresponde a uma 
situação em que o corpo não é deslocado para fora do local onde é de-
positado originalmente, não ocorrendo por isso os designados funerais 
duplos. O cadáver é deposto num local definitivo onde se desenrolarão os 
processos de decomposição cadavérica conducentes à esqueletização e, 
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depois, à dissolução completa (salva a fossilização) dos vestígios humanos 
(Ferreira, 2012). Assim, o seu reconhecimento é baseado essencialmente 
na presença da (quase) totalidade dos ossos, sobretudo daqueles supor-
tados por conexões lábeis (Duday, 2010). Este tipo de conexão, presente 
essencialmente nas falanges das mãos e dos pés, é alvo de uma rápida 
decomposição, em oposição à das conexões osteológicas persistentes que 
se libertam das suas estruturas de contenção num momento mais tardio da 
decomposição. Estas últimas incluem a atlanto-occipital, a coluna lombar, a 
sacro-ilíaca, a tíbio-femoral, a tíbio-társica e a dos ossos do tarso. A presença 
de pequenos ossos, como as falanges ou os ossos do metatarso e do meta-
carpo, são também um indicador de uma inumação primária (Neves et al., 
2012; Duday, 2010; Knüsel, 2014).
Como a cedência das conexões lábeis pode suceder num clima tempera-
do em apenas algumas semanas (Duday e Guillon, 2006), a presença de 
conexões lábeis ou dos pequenos ossos mantidos por essas conexões são 
tidos como indicadores fiáveis para identificar o carácter primário de uma 
sepultura de inumação, ainda que haja uma panóplia de situações em que 
se podem registar excepções: mumificação das extremidades (Sellier et al., 
2013); acondicionamento dentro de luvas, meias, sapatos, etc...
A posição da totalidade dos ossos é outro dos elementos fundamentais à 
compreensão arqueotanatológica dos contextos funerários. Como os proces-
sos de decomposição cadavérica conduzem ao esvaecimento progressivo 
dos tecidos moles, ao surgimento de espaços vazios no interior do espaço 
corporal e à ruptura progressiva das articulações, observa-se frequente-
mente a migração de peças esqueléticas para fora da sua posição original, 
indicando assim o tipo de ambiente em que o cadáver se decompôs (Pi- 
nheiro, 2006; Duday, 2010; Neves et al., 2012; Ferreira, 2012). A posição 
dos ossos é também particularmente informativa acerca de estruturas 
perecíveis, entretanto desaparecidas. Os “efeitos de parede” constituem um 
dos testemunhos dessas estruturas (Zemour, 2016).
O deslocamento dos ossos, nomeadamente o tipo e a sua amplitude, são 
portanto condicionados pela natureza do ambiente deposicional, que pode 
ocorrer em espaço aberto, fechado ou com uma colmatação progressiva 
(Duday 2009).
Para realizar esta inferência são avaliadas pelo menos a movimentação de 
quatro grandes regiões anatómicas com valor diagnóstico: o colapso da cin-
tura escapular; o abatimento da caixa torácica; a deslocação parcial da colu-
na; e, o colapso da cintura pélvica (Neves et al., 2012).
A inexistência de barreiras físicas que impeçam a movimentação dos ossos, 
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como sedimento ou estruturas e materiais perecíveis junto ao cadáver leva 
à sua movimentação e consequentemente à identificação da decomposição 
em espaço aberto. Nestes casos, os cadáveres não são assim cobertos, per-
manecendo expostos ou jacentes sobre uma qualquer superfície. Por este 
motivo, quando tal acontece em locais visitados amiúde, como é o caso dos 
sepulcros colectivos, caso os cadáveres se encontrem depostos à superfície 
ocorrem deslocações dos ossos para fora do volume corporal.
A ocorrência de fenómenos naturais (lixiviação, por exemplo) ou a acção de 
necrófagos podem ser também responsáveis pela acumulação de ossos 
sem conexão anatómica, de dimensões que podem variar entre o tama- 
nho reduzido a grande. Também os animais de pequeno porte podem ser 
responsáveis pela acumulação de ossos ou outros objectos em partes espe-
cíficas dos sítios ou mesmo dentro de crânios.
A entrada e a deposição de novos corpos pode também ser responsável por 
alterações na posição dos elementos esqueléticos anteriormente deposita-
dos (Chambon, 1999). Deste modo, a identificação de ligações osteológicas 
de segunda ordem – fragmentos do mesmo osso, ossos simétricos, com 
contiguidade articular, com lesões patológicas correlacionáveis ou que apre-
sentem o mesmo estado de maturação – constitui a chave para identificar 
a evolução pós-deposicional do sítio, potenciando a capacidade de reunir 
elementos capazes de iluminar as utilizações sepulcrais destes locais.
Por fim, a cronologia interna das deposições é de fundamental para a com-
preensão da utilização do sítio sincrónica e diacronicamente. Contextos co- 
lectivos, extremamente complexos, exigem não só a identificação de cada 
osso, da pertença a cada um dos indivíduos, como a notação da relação 
estratigráfica entre os diversos elementos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Com vista a realizar uma análise arqueotanatológica dos três hipogeus foi 
desenhada uma estratégia que incluía a análise dos documentos existentes 
para Monte Canelas I, compilados e analisados depois em ambiente SIG, e 
um protocolo de terreno e posterior análise de dados também em ambiente 
SIG para o Monte do Carrascal 2.
Deste modo, para Monte Canelas I foi utilizado o amplo acervo documental 
resultante da escavação que incluía: a planta geral do sítio; planos e perfis à 
escala 1/20; planos à escala 1/1 dos planos onde tinham sido identificados 
os vestígios osteológicos; o relatório de escavação; o inventário de material 
osteológico; a cartografia topográfica e geológica; e, as fotografias dos tra-
balhos de campo.
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Para o Monte do Carrascal 2 a intervenção foi orientada de acordo com os 
princípios da Arqueotanatologia, tendo-se implementado e testado um proto-
colo de recuperação de vestígios osteológicos (Neves, em preparação).
A escavação dos dois hipogeus foi realizada manualmente, por unidades es-
tratigráficas definidas com base nas características geológicas e estruturais 
dos depósitos ou com base na identificação de contextos arqueológicos. A 
implantação duma quadrícula do sítio, com unidades mínimas de 50x50 
cm, visou facilitar a leitura e interpretação da estratigrafia e obter um corte 
estratigráfico longitudinal de acordo com o eixo maior das estruturas. Possi-
bilitou ainda a recuperação do material crivado referenciado espacialmente.
Os trabalhos de Arqueotanatologia foram realizados de acordo com as 
recomendações de Duday (2009). A totalidade dos ossos e material arque-
ológico foram georreferenciados, inventariados, registados graficamente so-
bre ortofoto e embalados de forma individualizada (Neves, em preparação).
A análise dos parâmetros do perfil biológico foi feita com recurso aos 
métodos compilados por Buikstra e Ubelaker (1994) e Scheuer e Black 
(2000). Utilizou-se ainda o método de Wasterlain (2000) para a diagnose 
sexual. A recolha de dados osteométricos foi realizada de acordo com as 
recomendações de Olivier (1960).
Os elementos gráficos foram vectorizados mediante a criação de shapefiles 
na extensão ArcCatalog (10.2.2), tendo sido depois importados e editados 
na extensão ArcMap (10.2.2). Os objectos vectorizados estão associados a 
uma base de dados onde constam as informações relativas aos elemen-
tos osteológicos e arqueológicos. Os trabalhos de análise espacial e de ela- 
boração de mapas de distribuição dos vestígios constaram de uma análise 
exploratória mediante a selecção e a classificação de dados geo-espaciais 
de acordo com a sua localização e atributos.

4. PRÁTICAS FUNERÁRIAS NOS HIPOGEUS DE MONTE CANELAS I E 
MONTE DO CARRASCAL 2
4.1. Monte Canelas 1
Este hipogeu é constituído por duas câmaras de perfil abobadado, sendo o 
seu acesso realizado a partir duma rampa na câmara Norte que comunica 
com a Sul através duma estreita passagem. Na primeira câmara existia tam-
bém um pequeno nicho.
A utilização do sepulcro, bem como a sua derrocada mais ou menos constan- 
te, terá ditado a colmatação da entrada original, passando o seu acesso a 
ser realizado por uma claraboia.
A planta integral do monumento é desconhecida dado que o sepulcro foi 
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truncado longitudinalmente aquando da abertura dum arruamento, motivo 
da sua escavação (Parreira e Serpa, 1995).
A estratificação comporta duas fases de utilização funerária diferenciadas, 
separadas por um denso nível de derrube, e de diferentes cronologias (Fig. 
2). A mais antiga integra-se nos finais do 4º e inícios do 3º milénio a.C. e a 
mais recente já em finais do 3º milénio a.C.
A escavação permitiu recuperar 7749 peças esqueléticas pertencentes pelo 
menos a 171 indivíduos repartidos pelos dois níveis funerários (Silva, 1996).
No nível inferior, o mais antigo, terão sido depositados pelo menos 147 in-
divíduos, dos quais 97 são adultos — 38 mulheres, 15 homens e 12 de sexo 
indeterminado — e 50 não adultos (Silva, 1996).
Os restos esqueléticos surgem na sua vasta maioria desprovidos de co- 
nexão anatómica, tendo sido apenas identificados cinco esqueletos, dois 
dos quais bastante incompletos. Esta fragmentação e remobilização dos  

Figura 2 – Datas calibradas dos Hipogeus de Monte Canelas (MtCI) e Monte do Carras-
cal 2 (MtC2), Hipogeu I (HI) e Hipogeu 2 (H2).
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ossos dificultaram a leitura dos gestos e das práticas funerárias. Ainda as-
sim foi possível identificar o modo de deposição para quatro dos cinco indiví- 
duos: três encontravam-se depostos em posição fetal e um em posição  
flectida. Dos cinco foi possível observar que pelo menos três foram coloca-
dos com os braços flectidos. Quatro deles foram depostos sobre o lado di-
reito e apenas um sobre o esquerdo (Silva, 1996; Silva e Parreira, 2010).
No que toca à orientação, três estavam no sentido nordeste-sudoeste e um 
no sentido nor-nordeste/su-sudoeste, estando todos com a cabeça orienta-
da para a entrada do hipogeu. Num caso não foi possível identificar a orien-
tação em que o indivíduo tinha sido depositado (Silva, 1996).
O abatimento constante de pedras do topo e das paredes da estrutura condi-
cionou a preservação do material esquelético e a sua distribuição espacial, 
já que surgem acantonados sobretudo junto às paredes do hipogeu, onde os 
desmoronamentos parecem ter sido menos importantes (Fig. 3).
No que concerne ao ambiente de decomposição cadavérica, e uma vez 
que a vasta maioria dos elementos esqueléticos não possuí qualquer conti- 

Figura 3 – Representação do nível superior (à esquerda) e do nível inferior (à direita) de 
Monte Canelas I. Importa notar o acumulado de clastos no nível superior que condiciona 
de sobremaneira a distribuição dos vestígios humanos.
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nuidade anatómica; que as conexões lábeis e persistentes quando identi-
ficadas se encontram em descontinuidade anatómica; e, que os níveis fu-
nerários são essencialmente formados por ossos fragmentados intercala-
dos por finas deposições de sedimentos e pedras; pode admitir-se que os 
cadáveres ficariam frequentemente depostos na superfície do hipogeu até 
à decomposição dos tecidos moles e do colapso das ligações osteológicas.
No nível superior apenas foram depositados pelo menos 12 não adultos e 
12 adultos: um de sexo masculino, sete femininos e quatro de sexo indeter-
minado (Silva, 1996).
O espaço para realizar novas deposições ter-se-ia visto mais reduzido, já que 
a acumulação de vestígios dos níveis inferiores o terá assim ditado. O con-
tinuo desmoronamento e provavelmente uma utilização mais parca do mo- 
numento, ilustrada no número mais reduzido de inumados e na perda quase 
sistemática de conexões anatómicas (Silva, 1996) terá contribuído para o 
aspecto aparentemente caótico do nível funerário.
Face ao contacto directo dos ossos e dada a perda de continuidade óssea 
sistemática, é de crer que os cadáveres fossem simplesmente deixados na 
superfície do hipogeu, sem serem cobertos por terra. A decomposição em 
espaço aberto, à semelhança do registado para o nível inferior, facilitaria 
ulteriormente a perda de continuidade óssea e a dispersão dos ossos hu-
manos, mais sujeitos à gravidade, à acção da fauna, antrópica e de eventos 
geológicos.
Quanto à utilização do espaço é a câmara sul, a mais recôndita e protegida, 
aquela que foi mais utilizada para realizar as deposições funerárias, prolon-
gando-se também durante mais no tempo, o seu uso. Note-se uma vez mais 
que são as áreas onde existem menos amontoados pétreos, aquelas onde 
se regista uma maior acumulação de vestígios esqueléticos. Esta câmara foi 
a mais utilizada, sendo inclusivamente a única em uso no último momento 
do hipogeu. O nicho lateral foi também intensivamente utilizado como local 
de arrumação de vestígios esqueléticos, já que nesta área não foi identifica-
da nenhuma ligação osteológica de segunda ordem.
4.2 Monte do Carrascal 2
4.2.1 Hipogeu 1
A área escavada possibilitou a identificação de uma câmara, com uma aber- 
tura no topo, de morfologia sub-circular que se vai alargando do topo da 
estrutura para a base e cujo acesso na fase final se fazia a partir duma aber- 
tura no topo, tipo coelheira.
No total e para todo o hipogeu foram recuperadas e coordenadas 4679 
peças esqueléticas.
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Dado que a ue [2] foi intervencionada numa área maior do que as restantes 
unidades escavadas (4 m2 face a 0,75 m2), 78% das peças esqueléticas 
provém desta unidade. As restantes unidades estratigráficas foram esca- 
vadas numa área periférica da câmara, podendo não ser representativas da 
totalidade do sepulcro.
Do total das peças ósseas, 2409 (51%) pertenciam a conjuntos esqueléticos 
em continuidade anatómica, correspondendo a 71 indivíduos.
Dos 71 indivíduos exumados, 49 eram adultos e 22 não-adultos. Entre os 
adultos incluíam-se dois adultos jovens e um idoso. Dos 49 adultos apenas 
foi possível diagnosticar o sexo em 24 indivíduos, pertencendo 21 ao sexo 
feminino e três ao sexo masculino.
O hipogeu apresentava um preenchimento inter-estratificado que incluía 
nove níveis estratigráficos, agrupados em seis fases. Da mais recente para 
a mais antiga temos:
A) o abandono da utilização do hipogeu enquanto espaço sepulcral e a entra- 
da de depósitos sedimentares e clásticos a partir do topo da estrutura 
(ue[1]);

Figura 4 – Planos dos esquele-
tos em conexão identificados 
no Hipogeu I do Monte do 
Carrascal, agrupados por deca-
pagem. A distribuição espacial 
dos elementos esqueléticos 
evidencia a existência de 
efeitos de parede reveladores 
de estruturas não pétreas 
entretanto desaparecidas.
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B) um aproveitamento mais intenso e prolongado do espaço sepulcral (ue 
[2]). Aqui, foram recuperados 62 indivíduos (22 são não adultos e 40 adultos 
repartidos por dez decapagens arqueológicas. O número de indivíduos de-
positado em cada decapagem varia entre um mínimo de quatro e um máxi-
mo de dez indivíduos (Fig. 4).
A análise arqueotanatológica dos inumados bem como a sua distribuição 
espacial indicam que os indivíduos seriam depositados numa superfície não 
colmatada e delimitada por uma estrutura entretanto desaparecida (não 
pétrea). A distribuição espacial dos esqueletos e ossos humanos, bem como 
a existência de claros efeitos de parede testemunham a sua existência.
Dos 62 indivíduos apenas foi possível identificar o modo de deposição em 
35 casos: dois foram inumados em decúbito dorsal, 16 em decúbito lateral 
direito, oito em decúbito lateral esquerdo e nove em decúbito ventral.
Atentando ao modo de deposição do crânio, dos membros superiores e 
inferiores, ressalta sempre o número importante de observações que não 
puderam ser realizadas. Assim, em 75,81% dos indivíduos (N=47) não foi 
possível saber como se encontrava deposto o crânio. Para os restantes, 
dez estavam apoiados sobre a face direita e cinco sobre a esquerda. Em 
40 casos não foi possível observar a posição dos membros superiores. Dos 
casos observáveis cumpre notar a presença de uma mulher com mais de 45 
anos que apresentava os braços estendidos e paralelos ao corpo, enquanto 
que os restantes 21 indivíduos tinham os membros superiores flectidos. Dos 
62 indivíduos escavados só foi possível averiguar a forma de colocação dos 
membros inferiores em 18 indivíduos: oito não adultos e 18 adultos apresen-
tavam as pernas flectidas.
Para 19 não foi possível indagar a orientação das deposições já que a preser-
vação dos esqueletos não o permitiu. Para os restantes, registou-se uma 
maior frequência de indivíduos depositados no sentido nordeste-sudoeste 
(N=16); sudeste-noroeste (N=9); e sudoeste-nordeste (N=7). No sentido oes-
te-este registou-se apenas uma deposição funerária.
A obtenção de uma data de 14C aponta para uma utilização do sepulcro na 
primeira metade do 3º milénio a.C. (cfr. Fig. 2);
C) um momento em que se regista um abatimento importante de parte da 
estrutura pétrea do hipogeu, materializado na acumulação de clastos de 
caliço;
D) uma utilização intensa e sucessiva do hipogeu enquanto espaço sep-
ulcral (ue[7];[6];[4]). Nestes depósitos foram identificadas diversas con- 
tinuidades anatómicas sendo elevado o número de peças ósseas recu-
peradas. Atendendo à posição dos indivíduos as inumações poderiam ser 
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efectuadas a partir do topo e de forma sucessiva, muito embora os dados 
disponíveis sejam apenas parciais, não revelando uma visão total da área. 
Juntamente com as inumações regista-se uma penetração de elementos 
sedimentares e clásticos, constituindo a fracção matricial do depósito;
E) um momento em que o espaço sepulcral (ue [8]) na área escavada surge 
utilizado duma forma menos intensa ou rara; e,
F) uma fase que corresponde à utilização funerária mais antiga reconhecida 
– a ue [9], caracterizada essencialmente pela presença de peças ósseas 
sem continuidade anatómica, remexidas e amontoadas na periferia da es-
trutura, sugerindo uma organização do espaço sepulcral distinta das subse-
quentes, em que os ossos seriam empurrados para a periferia. Ainda assim 
foi identificado um indivíduo em conexão anatómica (indivíduo nº63).
4.2.2 Hipogeu 2
O monumento 2 corresponde a uma grande estrutura sub-circular alargan-
do-se para a base em todas as direcções, e com um corredor associado 
orientado a nascente.
A estratificação ilustra as diversas fases construtivas e de utilização da es-
trutura e de interrupção do seu uso. As duas datações disponíveis permitem 
balizar a utilização funerária entre o primeiro quartel (relativa a um indivíduo 
inumado na [ue16]) e meados do 3º milénio a.C. (um indivíduo da [ue3]) (cfr. 
Fig. 2).
No hipogeu foram identificados três níveis sepulcrais ([ue 3], [ue14] e [ue 
16]), escavados parcialmente. Foram no total recuperadas 2966 peças 
esqueléticas. Destas, apenas 414 pertenciam a indivíduos em conexão 
anatómica, contabilizados num total de 48 indivíduos (Fig. 5). Dos 48, 36 
eram adultos (sendo cinco homens, seis mulheres e 22 de sexo indetermi-
nado), dois adultos jovens (um de sexo masculino e outro indeterminado) e 
sete não adultos. Para três dos indivíduos devido ao seu grau de fragmen-
tação e incompletude não foi possível averiguar o grau de maturidade. Ape-
nas num nível – a ue ([14]) – não foram identificados quaisquer vestígios 
osteológicos de não adultos.
O nível mais recente de utilização funerária, a [ue3], corresponde aquele onde 
foi encontrado o maior número de peças esqueléticas do sítio (N=2595). 
Destas, 2274 pertenciam ao grupo das peças osteológicas sem conexão 
anatómica, enquanto as restantes 321 pertenciam aos 38 indivíduos aqui 
inumados. Foi possível diagnosticar o estado de maturação em 2428 peças, 
pertencendo 2160 a adultos e 268 a não adultos.
Entre os ossos sem continuidade anatómica, pertencentes a não adultos e 
adultos, estão todos os tipos de peças ósseas, nomeadamente as que são 
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mantidas conexões lábeis como os pequenos ossos das mãos e dos pés.
A percentagem de fragmentação francamente assinalável deve-se à acção 
de factores tafonómicos e alterações pós-deposicionais do sítio que se sal-
daram numa importante verticalização dos ossos humanos e deformação 
daquele nível arqueológico. Muitas das fracturas indiciam que a movimen-
tação pós-deposicional dos depósitos ocorreu numa fase em que parte dos 
ossos não estava “seca”, tendo a deformação ocorrido quando parte dos 
cadáveres e/ou ossos tivessem ainda alguns tecidos, mantendo inclusiva-
mente a conectividade anatómica.
Relativamente às conexões lábeis o número de casos em que estas não 
se conservam é muito significativo sendo sempre superior a 85%. Para as 
conexões anatómicas persistentes em mais de 84% dos casos não pôde ser 
observada a sua continuidade.
Foi possível identificar o modo de deposição apenas em sete indivíduos, sen-
do que cinco estavam depositados em decúbito dorsal e dois em decúbito 
ventral. Dois indivíduos apoiavam o crânio sobre a face direita. Os membros 
superiores encontravam-se flectidos em dois casos, não tendo sido possível 
averiguar este parâmetro nos restantes 36 casos. Os membros inferiores 
encontravam-se flectidos em cinco indivíduos.
Ainda que tenha sido possível averiguar o modo de deposição para estes 38 
indivíduos, já a orientação levantou muitas dúvidas face ao estado muito 
incompleto dos indivíduos.
A análise da repartição espacial dos ossos vê-se bastante dificultada face às 
alterações pós-deposicionais que o depósito sofreu. No entanto, é possível 
observar que não existem padrões de fragmentação diferencial (os ossos 
surgem genericamente fragmentados em toda a área) ou de arrumação par-
ticular (adultos vs não adultos). 
A outra unidade onde foram identificados restos osteológicos é a [ue14], sita 
no corredor de acesso à câmara do hipogeu. Aqui foram identificados cinco 
indivíduos adultos, dois femininos, dois masculinos e um de sexo indetermi-
nado.
Este nível sepulcral foi também profundamente afectado ainda em tempos 
pré-históricos pela constituição sobre o nível funerário de um pavimento em 
caliço compactado que recobria todo o corredor ([13]), resultando na ab-
lacção e da mobilização de algumas peças esqueléticas.
No que concerne às observações arqueotanatológica notou-se a presença de 
algumas regiões anatómicas lábeis em conexão anatómica, possivelmente 
mantidas por algum elemento de contenção em tecido, couro ou num ma-
terial vegetal. Relativamente às regiões mantidas por conexões persistentes 
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verifica-se a manutenção em conexão nalgumas, nomeadamente da região 
temporo-mandibular, tíbio-fibular e dos ossos do tarso.
Foi possível averiguar o modo de disposição dos cadáveres em três casos, 
tendo sido um indivíduo depositado em decúbito lateral esquerdo, um em 
direito e outro em decúbito dorsal. O modo de disposição do crânio, assente 
sobre a face esquerda, foi observado apenas numa inumação. Também 
unicamente num caso foi possível inferir o modo de arranjo dos membros 
superiores, que se encontravam flectidos. Já para os membros inferiores foi 
registada a posição flectida apenas em dois casos.
Por fim, e no que concerne à orientação, dois indivíduos foram inumados no 
sentido este-oeste e um, possivelmente no sentido oposto, oeste-este. Em 
dois casos não foi possível identificar a orientação dos cadáveres.
Registou-se também a sobreposição de um número significativo de indiví- 
duos o que pode significar uma utilização intensiva deste espaço naquela 
fase. A ulterior perturbação resultante da constituição do piso de caliço limi- 
ta a leitura dos gestos e práticas funerárias.
O nível funerário mais antigo, corresponde à [ue16], onde as primeiras depo- 
sições funerárias foram realizadas sobre a rocha de base. Restringem-se 
espacialmente à área da câmara funerária do hipogeu.
Nesta unidade foram recuperadas 221 peças esqueléticas: 219 ossos e 
dois dentes soltos. Dos 219 ossos humanos, 188 encontravam-se desprovi-
dos de qualquer conexão anatómica, pertencendo os restantes (N=33) aos 
cinco indivíduos identificados no seio deste nível funerário (cfr. Fig. 5).
No que concerne aos indivíduos adultos em conexão, dois são masculinos, 
dois femininos e um de sexo indeterminado. Todos sofreram alterações  
tafonómicas resultantes quer de acções antrópicas, da passagem de 
pequenos animais e da acumulação de água das chuvas. A própria super-
fície dos ossos encontra-se muito alterada e fragilizada devido a alterações 
decorrentes da diagénese.
De forma a avaliar o ambiente de decomposição cadavérica foi anotado o 
estado de continuidade anatómica, tendo sido apenas num caso registada 
uma conexão lábil em continuidade anatómica. Os resultados obtidos apon-
tam para que os indivíduos tivessem sido colocados directamente sobre o 
caliço.
Também no que toca aos modos de deposição dos cadáveres, as infor-
mações reunidas são bastante diminutas. Dos cinco indivíduos só foi pos-
sível indagar o modo de deposição para um indivíduo que se encontrava  
colocado em decúbito dorsal. Um outro tinha os membros superiores flecti-
dos.
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Só num caso foi possível averiguar o sentido de deposição (oeste-este), não 
se tendo podido observar as orientações para os demais.
Para esta unidade os dados recolhidos nesta área devem ser encarados com 
alguma prudência, já que a área escavada é muito reduzida. Com efeito,  
seria necessária uma intervenção mais alargada para que se pudesse, com 
alguma segurança, caracterizar a utilização sepulcral desta fase.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em conta o número de hipogeus conhecidos no território português, 
a análise destes três contextos é necessariamente insuficiente para traçar 
um perfil aturado das práticas funerárias deste tipo de sítio. No entanto, 
graças ao detalhe do trabalho de campo, à análise arqueotanatológica dos 
remanescentes esqueléticos e ao seu efectivo numérico, estes três sepul-
cros constituem um bom ponto de partida para o conhecimento das práti-
cas funerárias no seio de hipogeus construídos e utilizados entre os 4º e 3º 
milénios a.C.
Deste modo, e tendo em conta os resultados obtidos, é possível concluir que:
— os espaços funerários são bastante diversificados entre si, mesmo quan-
do sitos no mesmo núcleo sepulcral. Tais diferenças são notórias ao nível 
das plantas e alçados, dos materiais escavados e utilizados no âmbito de 
reformulações arquitectónicas e das técnicas construtivas. A utilização de 
estruturas em materiais perecíveis encontra-se bem demonstrada e terá 
contribuído frequentemente para gestão dos espaços funerários.
— as datações obtidas, as estratificações complexas e diferenciadas, as 
reformulações arquitectónicas e o modo de utilização de alguns sepulcros 
(onde se nota a total desarticulação dos ossos humanos significativas da 
passagem de pelo menos alguns anos entre deposições) evocam utilizações 
longas com persistência da memória dos locais de enterramento duran-
te largas gerações. Estas práticas serão enraizadas no final do 4º milénio  
sobrevivendo até quase aos finais do 3º milénio a.C.
— o tipo de ossos identificados (ainda que sem conectividade anatómica) 
e a identificação de esqueletos articulados comprovam o carácter primário 
destes locais. A ocorrência de práticas funerárias secundárias não pode ser 
completamente afastada, mas a sua ocorrência também não está de todo 
comprovada;
— os hipogeus são utilizados de forma consecutiva, justapondo-se directa-
mente os cadáveres de não adultos e adultos de ambos os sexos, deposita-
dos na superfície dos sítios, jazendo uns sobre os outros directamente; o es-
pólio que os acompanha, salvo raros casos, perde a ligação com o inumado 
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e integra o conjunto fúnebre;
— a decapagem cuidada e sucessiva dos níveis sepulcrais testemunha o 
ritmo das deposições, a sua sincronia e diacronia; o estado de preservação 
dos esqueletos, como é o caso do Hipogeu I do Monte do Carrascal 2, indi-
ca ora a passagem de curtos espaços de tempo entre as deposições dos 
inumados. Ao invés o estado de grande desarticulação de Monte Canelas I 
sugere a passagem de períodos mais espaçados, em que os restos perdem 
a continuidade anatómica;
— a existência de estruturas em materiais perecíveis como parece ser o caso 
na [ue2] do Hipogeu I do Monte do Carrascal 2 e possivelmente da [ue14] 
do Hipogeu 2, reconhecível mediante a análise da posição dos ossos em 
relação à arquitectura da anatomia humana, potencia a preservação da con-
tinuidade articular do material esquelético;
— no que concerne à colocação dos mortos, a prática dominante parece 
ser a colocação do cadáver em posição flectida, sobre um qualquer lado do 
corpo, ainda que surjam variantes; os corpos não são cobertos por sedimen-
to, o que facilita a acção de diversos factores tafonómicos, como a própria 
acção de gravidade, da água das chuvas ou a acção de animais necrófagos 
de pequeno porte, responsáveis pelo transporte de ossos no seio dos sepul-
cros; as orientações de deposição são diversas, existindo indivíduos deposi- 
tados em todos os sentidos dos pontos cardeais; e,
— a visitação aos sepulcros é feita com a intenção de depositar novos inu-
mados, mas também de manter e reformular os espaços ou acondicionar 
e arrumar os remanescentes esqueléticos; a sobreposição de novos cadá-
veres sobre outros parece indicar o retomar de um novo ciclo funerário; os 
episódios de abatimento, desmoronamento e/ou colapso das estruturas 
provocam interrupções de uso, mas é sobretudo o esgotamento do espaço 
disponível para proceder  novas inumações que dita o abandono das estru-
turas, nalguns casos centenas de anos após a sua utilização inaugural.
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A Necrópole da Lobagueira, Viseu: expressões de arte e 
arquitetura do megalitismo da Beira Alta,  
Centro de Portugal.

The NECROPOLIS OF LOBAGUEIRA, VISEU: 
MEGALITHIC ART AND ARCHITECTURE IN BEIRA ALTA,  
CENTRAL PORTUGAL

RESUMO
A necrópole da Lobagueira, localizada na freguesia de Coutos de Viseu, no con-
celho de Viseu, Centro de Portugal, é, sem dúvida, uma das mais extensas e 
complexas concentrações de monumentos sob tumuli de Portugal. Se, por um 
lado, esta vasta necrópole é dominada pelas grandes mamoas do Neolítico, 
não podemos descurar a quantidade de monumentos de menor dimensão, 
com cronologias mais recentes, que, na maioria satelitizam as mamoas neolíti-
cas, como a conhecida Antela do Repilau.
No entanto, uma das particularidades desta necrópole é a presença de arte 
gravada e pintada, nomeadamente na Mamoa do Fojo ou Lobagueira 4 e na 
Lapa do Repilau. Este artigo pretende, assim, apresentar os resultados dos es-
tudos recentemente efetuados das manifestações artísticas nestes dois mo- 
numentos, enquadrando-os no seu contexto crono-cultural e geográfico. Não  
obstante o conhecimento ainda muito parcelar de que dispomos na actuali-
dade, procurar-se-á capturar momentos de inteligibilidade histórica no tempo 
longo de vigência da necrópole, mediante uma reflexão em torno das continui-
dades e descontinuidades entre arte, arquitecturas e os usos do espaço na- 
tural.
PALAVRA-CHAVE: Megalitismo; Arte megalítica; Centro-norte de Portugal

ABSTRACT
Lobagueira megalithic tombs are located in the parish of Coutos de Viseu,  
Viseucounty, in central-northern Portugal and is one of the most extensive and 
complex portuguese assemblages. The cluster is dominated by large Neolithic
mounds, yet we cannot disregard the number of monuments, smaller in size and 

Pedro Sobral de Carvalho, Eon, Indústrias Criativas, Lda

Lara Bacelar Alves, Bolseira Pós-doc (FCT). Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e 
Ciências do Património. Universidade de Coimbra.



432 | 

more recent in date, that frequently sit around Neolithic tombs, like Antela do 
Lara Bacelar Alves, Bolseira Pós-doc (FCT). Centro de Estudos em Arqueolo-
gia, Artes e Ciências do Património. Universidade de Coimbra. Pedro Sobral 
de Carvalho, Eon, Indústrias Criativas, Lda 294 |Repilau.
One of the particularities of this group is the presence of paintings and carvings
on the tomb’s slabs, namely at Mamoa do Fojo or Lobagueira 4 and Lapa do
Repilau. This paper intends to present the results of the most recent studies 
carried out on the megalithic art of both these monuments, in the frame of 
their chronological, socio-cultural and geographic contexts. Despite the limi- 
ted knowledge available at present, we shall attempt to capture a few moments 
of the long-term biography of both the tombs and the clusters, by means of a 
re-assessment of the continuities and discontinuities
KEY WORDS: Megaliths; Megalithic art; Central-northern Portugal

1. INTRODUÇÃO: 
A necrópole da Lobagueira localiza-se a cerca de 7 Km a noroeste da cidade 
de Viseu encontrando-se inserida na freguesia de Coutos de Viseu, no con-
celho de Viseu.
Em pleno planalto beirão, a uma altitude média de 500 m a.n.m., os monu-
mentos distribuem-se nos terrenos mais elevados, hoje ocupados por mato 
e coberto arbóreo, em torno da fértil várzea onde se ergueu a povoação de 
Lobagueira. (Figura 1)
De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1: 50 000, folha 17-A, 
o conjunto ocupa uma zona caracterizada pela presença de uma litologia de 
granitos moscovíticos de grão médio a  fino, de duas micas, pertencente ao 
maciço da Srª do Castro. A zona da necrópole é atravessada por uma falha 
geológica como sentido NNW-SSE. Imediatamente para poente, estende-se, 
até uma distância de cerca de 6 kms da necrópole, uma área de enorme 
concentração de explorações mineiras de estanho, balizada entre a bacia de 
recolha da ribeira de Asnes e até à ribeira de Ribamá. 

2. APONTAMENTOS HISTORIOGRÁFICOS 
A necrópole da Lobagueira é referida pela primeira vez por Amorim Girão em 
1923 (Girão, 1923), apontando a existência de nove monumentos: Lapa do 
Repilau, Mamoa dos 25 Marcos, Mamoas 1 a 3 das Queimadas, Mamoas 1 
e 2 da Lameira do Fojo e mais dois monumentos de difícil localização, um “a 
sul da povoação das Pereiras” (1923: 285) e outro “um pouco a Nascente 
da Mamoa dos 25 Marcos” (idem, ibidem). Em relação a este último, cremos 
ter havido alguma confusão do autor, repetindo-se, visto tratar-se de uma 
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das mamoas da Lameira do Fojo, concretamente a mamoa 1.
Alguns monumentos desta necrópole voltam a ser alvo de referência em 
1968 em resultado de trabalhos arqueológicos executados em 1966 em 
alguns túmulos da Beira Alta no âmbito da Missão arqueológica Leisner/Ri-
beiro (Ribeiro, 1968). Grande parte dos resultados obtidos foram estudados 
por Vera Leisner e publicados postumamente (Leisner, 1998). De facto, o 
primeiro texto publicado sobre estes trabalhos refere escavações no monu-
mentos Chã dos Brancos, Vale da Cabra, Torta, Repilau e “mais três outros 
juntos à povoação da Lubagueira” (Ribeiro, 1968: 13). Destes, apenas con-
seguimos localizar o Vale da Cabra e o do Repilau, sendo provável que os 
três monumentos referidos junto à povoação da Lobagueira correspondam 
aos monumentos 1 a 3 das Queimadas. 
Vera Leisner, por outro lado, refere igualmente um monumento relativamente 
próximo, que denomina de Penedo da Argola, na freguesia de Bodiosa que 
ainda não conseguimos relocalizar (Leisner, 1998: 33).
Em 1966 Irisalva Moita inclui no seu inventário de monumentos megalíticos 
da Beira Alta, alguns monumentos, repetindo a informação de A. Girão (Moi-
ta, 1966: 211-212).
Em 1989, integrado no programa “Valorização do Património Megalítico” 

Figura 1: Localização da necrópole da C. M. P. 1:25.000, flª 177.
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desenvolvido pelo então Serviço Regional de Arqueologia foram efetuados 
trabalhos arqueológicos na Lapa do Repilau e na Antela do Repilau. Infe-
lizmente, apenas os resultados do segundo monumento foram publicados 
(Cruz et alii, 1989).
Esta necrópole é igualmente referida no Roteiro Arqueológico da Região de 
Turismo Dão Lafões (Pedro et alii, 1994: 116-120), onde ressalta o aponta-
mento de um terceiro monumento no núcleo do Fojo, muito destruído (idem, 
ibidem: 118).
Um estudo um pouco mais completo da necrópole é feito em 1994 no âm-
bito de um artigo sobre a Mamoa 1 da Lameira do Fojo (Gomes & Carvalho, 
1995). Os autores referem 14 monumentos em redor da povoação da Loba-
gueira, dividindo-os em três núcleos: Repilau, Fojo e Queimadas.
Efetivamente, na mesma linha de raciocínio, podemos incluir os monumen-
tos sob tumuli em torno das povoações de Lobagueira e de Pereiras numa 
única e ampla necrópole, a Necrópole da Lobagueira constituída por 191  
monumentos de diversas tipologias e cronologias que se podem dividir em 
quatro núcleos: Repilau, Queimadas, Lameira do Fojo e Pereiras. Interessa, 
no entanto, realçar a intensa cobertura vegetal deste território, que impede 
a relocalização e descrição de alguns monumentos, comprometendo seria-
mente a identificação de outros que eventualmente possam existir.
Esta vasta necrópole localizada em pleno no Planalto de Viseu, aproveita 
algumas superfícies aplanadas para a implantação dos monumentos e faz 
parte de um conjunto certamente bem mais numeroso de monumentos sob 
tumuli cuja realidade está longe de ser conhecida2. O facto mais relevante 
de uma análise, ainda que genérica, é a constatação de que os núcleos que 
compõem esta necrópole incluem monumentos de diversas tipologias e cro-
nologias, sendo claro, deste modo, o processo de necropolização ao longo 
de várias centenas de anos. Ainda que faltem estudos exaustivos dos resul-
tados obtidos nos monumentos intervencionados (Lapa do Repilau, Mamoa 
1 da Lameira do Fojo, Mamoas 1 a 3 das Queimadas)3 e tendo como base 
os resultados publicados na obra póstuma de Vera Leisner, tudo leva a crer 
ter havido um primeiro momento, no Neolítico Final, sensivelmente entre os 
finais do Vº e princípios do IVº milénio a. C., caracterizado por monumen-
tos de grandes dimensões com e sem corredor, alguns dos quais terão sido 
reocupados em fases posteriores, no Calcolítico ou Idade do Bronze, como 
parece apontar parte do espólio da Lapa do Repilau, caracterizados essen-
cialmente por peças líticas evoluídas e vasos tronco-cónicos. Admitimos, no 
entanto, a construção de novos monumentos neste mesmo período, coe- 
xistindo, desta forma, com os sepultamentos em “velhos” dólmens, reuti- 

1 Grande parte das considerações que fazemos sobre a necrópole resultam da prospeção de campo efetuada por um dos 
autores (PSC) e Luis Filipe Coutinho em 1991.
De referir igualmente a referência a um monólito em granito perto da povoação de Pereiras (40º 42’ 30.199’’ N 08º 00’ 
23.170’’ W) considerado como menir (Caninas et alii, 2004: B44). A presença nas imediações de muitos outros monólitos do 
género, fazem-nos duvidar desta interpretação, podendo antes ser considerado uma demarcação de terreno.
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lizando-os. Num momento posterior, cronologicamente situado nos finais da 
Idade do Bronze, algures entre o séc. XII e o IX a. C., terão sido construídas 
as pequenas mamoas das Queimadas 4 a 7, uma delas com uma estrutura 
cistoide na zona central. A construção deste tipo de tumuli nas periferias das 
necrópoles megalíticas ou a satelitizar as mamoas neolíticas é uma consta- 
tação cada vez mais generalizada do fenómeno tumular da Pré-história 
Recente da Beira Alta. Por outro lado, cremos que terá sido numa destas 
pequenas mamoas que terá sido feito o achado de uma urna com cinzas 
citado por Amorim Girão quando refere “numa dessas mamoas, quando se 
tiravam pedras que escondia, aparecera ‘uma tijela de barro vermelha cheia 
de cinza’ e vários objetos que não puderam precisar” (Girão, 1921: 285).

3. A NECRÓPOLE DA LOBAGUEIRA
3.1. Os monumentos
3.1.1. Núcleo do Repilau
Conjunto de três monumentos (Lapa do Repilau, Antela do Repilau e Cabe-
cinho da Mama) com volumetrias e implantações diferenciadas. Se, por um 
lado, a Lapa do Repilau e o Cabecinho da Mama se encontram inseridos 
numa área de vale aberto, já a Antela do Repilau, ocupa uma pequena es-
planada estrangulada e rodeada de afloramentos, havendo uma clara in-
tenção de, ao invés dos monumentos vizinhos, se esconder e mimetizar na 
paisagem envolvente.

Lapa do Repilau
CNS 1000 / Coordenadas Geográficas: 40°41’42.1’’ N 07°59’18.9’’ W
Localiza-se no sítio denominado de “Repilau”, em terreno de pinhal a 500m 
SSO da povoação da Lobagueira, freguesia dos Coutos de Viseu, concelho 
de Viseu.
Referido pela primeira vez por Amorim Girão (Girão, 1923-24: 283-284) 
que o visita e descreve após uma visita feita em 1921, ressaltando a publi-
cação de uma foto do monumento ostentando ainda a laje de cobertura da 
câmara, entretanto fragmentada nos anos 60 do séc. XX, para a construção 
de uma represa de água (Cruz, 1990: 1).
Em 1988 este monumento é alvo de novos trabalhos arqueológicos no âm-
bito do projeto de Valorização de Monumentos megalíticos da região centro 
desenvolvido pelo Serviço Regional de Arqueologia da Zona Centro sob a 
direção de Domingos Cruz. A única referência sobre os resultados destes 
trabalhos é uma nota em que se refere que foi exumado numeroso espólio 
nomeadamente “conjuntos de pontas de seta – predominando as de base 
2 A prospeção das áreas ardidas do concelho de Vouzela aumentou em mais de 200% o número conhecido de monumentos 
deste concelho (Carvalho & Carvalho, neste volume).
3 O único monumento exaustivamente estudado foi a Antela do Repilau (Cruz et alii, 1989).



436 | 

triangular e corpo curto _, micrólitos trapezoidais, lâminas, objetos de ador-
no, etc., além de um ‘ídolo-placa’, em grés, com gravação nas duas faces, e 
uma ‘plaquinha’ de tipo idoliforme; é também significativo o conjunto cera-
mológico (...)” (Cruz, 1990: 1). 
A Lapa do Repilau é um monumental dólmen complexo composto por uma 
câmara poligonal alargada de nove esteios com 2,75m de comprimento, 4m 
de largura e 2,75m de altura e corredor desenvolvido, orientado a E.SE., com 
5,40m de comprimento, diferenciado da câmara em planta e alçado, con-
stituído por oito esteios no lado norte e nove do lado sul, mantendo a altura 
constante de 1,80m (figura 2).
Antela do Repilau
CNS 33621 / Coordenadas Geográficas: 40°41’47.5’’ N 07°59’14.6’’ W
Monumento constituído por tumulus baixo tipo cairn, planta subcircular com 
6 m de diâmetro. 
A câmara inseria-se sensivelmente na parte central do tumulus, descentrada 
no sentido N.O., com planta circular de 1,70m de diâmetro, formada por 21 
pequenos esteios, dispostos segundo duas fiadas, sobrepostos, oscilando 
entre os 40 cm e 120 cm de altura, colocados diretamente sobre o substrato 
rochoso (Cruz et alii, 1989)
Mamoa da Cabecinha Aguda
CNS 33629 / Coordenadas Geográficas: 40°41’28.5’’ N 07°59’25.8’’ W 

Figura 2: Plantas e alçados da Lapa do Repilau: 1. Segundo Leisner, 1998; 2. Segundo 
Cruz, 1998; 3. Segundo Carvalho, 2013.
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473m  
Mamoa de planta subcircular com 17m de diâmetro e aproximadamente 1m 
de altura, implantado num relevo natural que lhe proporciona maior mon-
umentalidade. Não apresenta sinais evidentes de violação e nem é visível 
qualquer esteio da sua estrutura interna. Um muro de divisória de terreno 
atravessa o monumento no sentido N.NE-S.SO.
José Coelho refere no dia 1.09.1933 o topónimo “Cabecinha Aguda, Lapa 
(dólmen)?” (Coelho, 1933-1934: fl 24). Será que se referia a este monumen-
to ou à Lapa do Repilau?
3.1.2. Núcleo das Queimadas
Este é, sem dúvida, um dos núcleos mais interessantes da necrópole da 
Lobagueira e, cremos, do megalitismo beirão, pois integra não apenas 
monumentos megalíticos de câmara simples e de corredor, como também 
pequenos tumuli do Bronze Final que encerrarão estruturas funerárias de 
tipo cista ou fossa, do género das estudadas na Casinha Derribada/Serra 
da Muna na freguesia de Mundão ou na Senhora da Ouvida, Castro Daire, 
entre outros.
Este núcleo de monumentos é referido primeiro por A. Girão que aponta três 
“construções megalíticas bastante danificadas” das quais faz planta. 
Mamoa 1 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40°42’05.5’’ N 07°59’01.4’’ W 543m 
Denominado por Lobagueira 1 por Vera Leisner (LEISNER, 1998: 34), tra-
ta-se de um monumento de câmara simples, poligonal, alargada (comp. 
máximo - 2,20 m; larg. máxima - 2,46 m) com sete esteios visíveis, em grani-
to, não sobrepostos, mas sim encostados.
A mamoa, implantada sobre um pequeno relevo natural, que lhe permite 
maior monumentalidade, ostenta um contorno circular com diâmetro médio 
de 14,50m e aproximadamente, 1,5m de altura. 
Este monumento é referenciado por Amorim Girão, mencionando a existên-
cia de 6 esteios (Girão, 1923-1924: 284-285). 
Dos trabalhos arqueológicos efetuados por Vera Leisner não resultou a ob-
tenção de qualquer espólio (Leisner, 1998: 34 e Estampa 21, I-15-40). 
Mamoa 2 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40°42’07.6’’ N 07°59’02.2’’ W / 543 m 
Dólmen de câmara poligonal simples, bastante arruinado, conservando qua-
tro esteios completos visíveis, em granito.
A mamoa, implantada sobre um pequeno relevo natural o que lhe confere 
maior monumentalidade, apresenta um contorno circular com cerca de 19 
m de diâmetro e aproximadamente 1,5 m de altura.
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Este monumento é referenciado por Amorim Girão, mencionando a existên-
cia de 3 esteios (Girão, 1923-1924: 284)
Dos trabalhos arqueológicos efetuados por Vera Leisner neste monumento 
que denomina por Lobagueira 2, não resultou a obtenção de qualquer es-
pólio (Leisner, 1998: 34 e Estampa 21, I-15-41). 
Praticamente encostado ao limite noroeste do tumulus, encontra-se uma 
pequena mamoa satélite (Mamoa 4 das Queimadas).
A planta feita em 1991 tem como ponto 0 convencional o topo do esteio 2.
Mamoa 3 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40º 42’ 07,6’’N 07º 59’ 02,2’’ W 540m   
Mamoa de contorno subcircular com cerca de 10 m de diâmetro e aproxima-
damente 1 m de altura que encerra, provavelmente um dólmen de corredor. 
Da sua estrutura interna, bastante arruinada e com profunda concavidade 
central, conservam-se pelo menos quatro esteios graníticos, parcial ou total-
mente deslocados.
O monumento é utilizado como elemento demarcatório de propriedade, sen-
do atravessado por um muro de pedra vã.
Dos trabalhos arqueológicos efetuados por Vera Leisner neste monumento 
que denomina de Lobagueira 3, não resultou a obtenção de qualquer es-
pólio (Leisner, 1998: 34 e Estampa 21, I-15-42). 
Amorim Girão também o refere mencionando a existência de sete esteios 
(Girão, 1923-1924: 284-285).
Mamoa 4 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40°42’07.7’’ N 07°59’02.9’’ W  540 m
Tumulus de reduzidas dimensões e pouco percetível no terreno, podendo 
envolver uma ou mais estruturas do tipo cista ou outro tipo de estruturas.
Em terra e pedras, ostenta um contorno subcircular, com cerca de 4,5m 
de diâmetro e aproximadamente 0,20m de altura e assume-se como um 
satélite da Mamoa 2.
A sua cronologia deve situar-se em torno dos finais da Idade do Bronze.
Mamoa 5 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40°42’10.0’’ N 07°59’07.9’’ W 541 m 
Monumento inserido na periferia da chã, pouco relevante no terreno, even-
tualmente encerrando uma câmara de tipo cistoide ou outro tipo de estru-
tura.
O tumulus de contorno subcircular com cerca de 8m de diâmetro e 0,40m 
de altura, é constituído por inúmeros elementos pétreos graníticos, de 
pequenas e médias dimensões, apresentando uma ligeira depressão cen-
tral e delimitado por anel lítico.
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Sobre este, numa posição relativamente descentrada, e aproximando-se da 
periferia oeste, afloram os topos de duas pequenas lajes - c. de 0,11 m de 
espessura, variando o comprimento entre os 0,38 m e os 0,45 m, indiciando 
a existência de uma estrutura cistoide. Sensivelmente a meio do tumulus, 
conserva-se um fragmento de laje, podendo corresponder à tampa desta 
mesma estrutura.
Mamoa 6 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40°42’08.4’’ N 07°59’05.7’’ W
Monumento de pequenas dimensões e pouco relevado no terreno4. Pode 
encerrar uma estrutura do tipo cista e estruturalmente do mesmo tipo dos 
monumentos 4 e 5 do núcleo das Queimadas.
Mamoa 7 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40º42’08.45’’ N 07º59’05.9’’ W
Pequena mamoa com as mesmas características da anterior, foi parcial-
mente destruída por um caminho carreteiro. Pode encerrar uma estrutura 
do tipo cista e estruturalmente do mesmo tipo dos monumentos 4, 5 e 6 do 
núcleo das Queimadas.
Mamoa 8 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40º42’06.2’’ N 07º59’17.4’’ W
Mamoa de terra e pedras, truncada a sul pela Rua das Eiras (estrada de 
acesso à Subestação eléctrica da Bodiosa), conservando-se apenas a sua 
metade norte. O diâmetro é de 13m. Não são visíveis esteios.
Mamoa 9 das Queimadas
Coordenadas Geográficas: 40º42’06.7’’ N 07º59’18.9’’ W
Mamoa de terra e pedras, truncada a sul pela Rua das Eiras (estrada de 
acesso à Subestação eléctrica da Bodiosa), conservando-se apenas a sua 
metade norte. O diâmetro é de 10m. Do lado oposto à estrada encontra-se 
um provável esteio deste monumento deslocado.
3.1.3. Núcleo da Lameira do Fojo
Mamoa 1 do Fojo
CNS 2427 Coordenadas Geográficas: 40º41’54.7’’ N 07º58’49.5’’ W
Este monumento encontra-se situado no lugar da “Lameira do Fojo”, numa 
zona aplanada à cota média de 532m, em área de pinhal, junto a um camin-
ho de terra batida que se dirige para a “Senhora do Castro”, cerca de 400m 
para E. da aldeia da Lobagueira.
Referenciado pela primeira vez por Amorim Girão (1923-24: 285) este 
monumento foi parcialmente escavado em 1966 por Vera Leisner e Leo-
nel Ribeiro, permitindo a obtenção de algum espólio que, com as devidas 
reservas, parece apontar para um momento antigo do megalitismo beirão, 
4   A intensa cobertura vegetal que cobre o terreno, facto que ocorria já em 1991, não permitiu a correta descrição das 
mamoas 6 e 7.
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não parecendo ter existido uma reutilização posterior (Leisner, 1998: 34 e 
Estampas 21, I-15-43, 22, e 23). Durante estes trabalhos foi identificado 
o motivo pintado num dos esteios da câmara. Serão estas pinturas que E. 
Shee Towig vem ver e estudar na década de 70 do século passado, acres-
centando novos motivos que colocam este monumento numa posição ímpar 
no contexto do megalitismo europeu. 
A Mamoa 1 da Lameira do Fojo, classificada como Imóvel de Interesse Pú-
blico (Decreto nº 26-A/92 de 1 de Junho), encerra um dólmen de corredor 
desenvolvido, cuja câmara se apresenta muito destruída, conservando 
apenas três dos nove ou onze esteios que primitivamente constituíam esta 
parte do monumento. O estado atual dos elementos pétreos existentes é o 
seguinte: E.9 – completo, in situ; E.10 – Idem; E.11 – fragmentado ao nível 
médio inferior, mas com a base no sítio original. A altura máxima visível da 
câmara é de 1,98m. 
O corredor, diferenciado da câmara em planta e secção, apresenta-se em 
óptimo estado de conservação e parcialmente obstruído, mantendo grande 
parte das lajes de cobertura. É composto por oito esteios do lado sul e dez 
do lado norte. Com exceção do esteio 13, fracturado ao nível da base e tom-
bado para o interior, e do esteio 21, ligeiramente deslocado, todos os outros 
se conservam completos e nas suas posições primitivas.
O mesmo é extensivo às lajes de cobertura, em número de cinco, faltando 
apenas a que se apoiaria nos esteios 7, 13 e 14. O corredor, com uma altu-
ra mais ou menos constante e com todos os seus esteios sobrepostos, vai 
alargando à medida que se aproxima da entrada da câmara. O comprimento 
total é de aproximadamente 6,50m; a largura, à entrada, a meio e no térmi-
no deste é, respetivamente, de 0,40m, 0,96m e 1,92m. Orientado a E.SE.
O tumulus, em terra e pedras, e cobrindo parcialmente as lajes do corredor, 
é de grandes dimensões, com cerca de 3m de altura, e muito alongado no 
sentido nascente, medindo, no seu eixo maior (E.-O.), cerca de 30m. No lado 
norte apresenta-se ligeiramente cortado pelo caminho de terra batida.
Na área fronteira ao corredor conservam-se vestígios de outras estruturas 
que parecem relacionar-se com o sistema de acesso ao monumento – 
“corredor intratumular” e “átrio” – paralelizáveis com outras do mesmo tipo 
recentemente estudadas no Centro e Norte de Portugal.
Mamoa 2 do Fojo
CNS 5086  Coordenadas Geográficas: 40º41’50.7’’ N 07º58’47.2’’ W
Mamoa de grandes dimensões de contorno subcircular, com 18m de diâme- 
tro do eixo N-S, composta por pedras de granito parcialmente truncada a 
este pelo estradão, apresentando cerca de 3m de altura e uma profunda e 
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extensa cratera de violação central que se estende para sul, por onde terão 
sido arrancados os esteios.
Mamoa 3 do Fojo
CNS 5086  Coordenadas Geográficas (medida aproximada): 40°41’52.71”N 
07°58’47.63”W
Mamoa referida no mapa de Vera Leisner (Leisner, 1998: estampa 21, A) 
e por Inês Vaz que diz “Entre as duas, situa-se a mamoa do Fojo 3, de que 
resta apenas a base circular, pois o monumento foi completamente destruí-
do (Pedro et alii: 119).
Atualmente, não foi possível a identificação deste monumento.
Mamoa dos 25 Marcos
CNS 5063 Coordenadas Geográficas (aproximadas): 40°41’58.53”N 
07°58’58.68”W
Na década de 20 do séc. XX, no âmbito de prospecções que então desen-
volvia no concelho, Amorim Girão mencionava a existência de uma grande 
mamoa, com cerca de 30m de diâmetro, cujas grandes pedras haviam sido 
retiradas para construções várias. Colheu ainda a informação de que “(...) 
em volta daquele morouço (...), havia em tempos, um passeio, como na Cava 
de Viriato, em Viseu (...)” adiantando a hipótese de estar-se perante um “(...) 
monumento sepulcral (...) rodeado por um círculo de pedras ou cromelech” 
(Girão, 1923-24: 284-285).
Atualmente, os únicos vestígios deste monumento limitam-se a um amon-
toado caótico de elementos graníticos, de dimensões várias, que, muito 
provavelmente, fariam parte da estrutura do tumulus. Há algumas dezenas 
de anos foi completamente arrasado a fim de possibilitar um melhor aprovei- 
tamento agrícola do terreno onde estava implantado. Segundo o parecer de 
um popular que participou nessa mesma destruição, terão sido arrancados 
grandes blocos de pedras semelhantes aos da Lameira do Fojo 1.
Tendo como base estas informações, cremos que este seria um dólmen de 
corredor com uma dimensão considerável.
3.1.4. Núcleo das Pereiras
Mamoa 1 de Pereiras
Coordenadas Geográficas: 40º42’12.3’’ N 07º59’54.5’’ W 524m
Tumulus implantado sobre um pequeno relevo natural, apresentando um 
contorno ovalado com cerca de 17,5 de diâmetro N-S e 19m de diâmetro 
E-O. A altura é de aproximadamente 1,5m. Ostenta uma pequena depressão 
central, não sendo visível qualquer esteio da sua estrutura interna.
Mamoa 2 de Pereiras
Coordenadas Geográficas: 40º42’11.9’’ N 07º59’52.6’’ W  531m
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Montículo tumular, aparentemente de médias dimensões e talvez bastante 
compactado, com cerca de 10m no eixo N-S e 12m no eixo E-O., sendo a 
altura de cerca de 1m.  Apresenta depressão central, embora não muito 
profunda, sendo visíveis dois esteios da câmara, inclinados para o interior e 
aflorando acima do solo atual em cerca de 0,34m e 0,40m.
Poderá corresponder ao mencionado por Amorim Girão (GIRÃO, 1923-24: 
285) e, eventualmente, ao que mereceu a atenção por parte de Vera Leisner 
e Leonel Ribeiro (RIBEIRO & LEISNER, 1968 : 13).
Mamoa 3 de Pereiras
40º42’15.7’’ N 07º59’32.6’’ W  530m
Monumento identificado no âmbito dos trabalhos de acompanhamento  
arqueológico da instalação da linha elétrica (Canha & Costa, 2005). 
Trata-se de uma mamoa em terra e pedra, de planta elíptica com 8m de 
diâmetro N-S e 12,30m de diâmetro E-O e cerca de 1m de altura.
 Da esqueleto pétreo é possível observar-se o topo de 3 esteios em granito 
que aparentam estar fraturados pelo topo, estando 2 deles in situ.
O asseio da linha tem contribuído para a quase total destruição deste mo- 
numento.

5. A ARTE MEGALÍTICA DA LAPA DO REPILAU
Os resultados do levantamento da arte megalítica da Lobagueira foram da-
dos a conhecer publicamente por um de nós (PSC) no IIº Colóquio Interna- 
cional sobre Arqueologia de Transição: o mundo funerário, realizado em Évo-
ra entre os dias 29 de Abril e 1 de Maio de 2013. 
Um aspecto interessante relativamente à arte megalítica e, em particular, 
da Lapa do Repilau, prende-se com o que foi observado e não o que não 
foi, à passagem de diversos estudiosos e ao longo de quase um século. 
O monumento foi identificado em 1921 por Amorim Girão (1923-1924) 
que apenas menciona a presença de fossetes nalguns esteios do corredor.  
Tampouco Leonel Ribeiro (1968) se refere à existência de representações 
gráficas na câmara. De igual modo, E. Shee Twohig, na sua obra seminal 
“The Megalithic Art of Western Europe” (1981), regista somente as pinturas 
da mamoa 1 do Fojo, que inventaria sob a designação ‘Lubagueira 4’, seguin-
do as indicações de Celso Tavares da Silva (1981: 151). A autora menciona 
a Lapa do Repilau apenas como referência de localização do monumento 
que estudou constante no artigo de A. Girão (idem, ibidem). Já nos finais 
da década de 1990 e inícios do ano 2000, Fernando Carrera, no âmbito do 
seu doutoramento, e seguindo as mesmas referências bibliográficas, efetua 
registo fotográfico dos esteios pintados da mamoa do Fojo, visita a Lapa do 
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Repilau mas menciona apenas a presença de gravuras (Carrera, 2011: 170 
e lâmina 5.3-3), recorrendo a informações contidas no relatório inédito da 
autoria Domingos Cruz (1989) que procedera à escavação do monumento 
na década anterior.
A Lapa do Repilau ostenta figurações pintadas e/ou gravadas em dois dos 
esteios da câmara funerária: no monumental esteio de cabeceira e no que se 
encontra imediatamente a norte (figura 3). O acervo representa, cremos, uma 
pequena parte da decoração que originalmente recobriria aqueles elemen-
tos pétreos. Tal como se pode apreciar na fotografia publicada por Amorim 
Girão (1923-1924: 283), a laje de cobertura da câmara5 encontrava-se ligei-
ramente inclinada para norte, abrigando o esteio onde se conservam os mo-
tivos pintados, enquanto o de cabeceira, onde apenas se registam gravuras e 
um pequeno traço pintado, se encontrava exposto aos elementos. Já E. Shee  
Twohig assinalara que a presença da laje de cobertura permite a melhor con- 
servação da pintura na medida em que está ausente de todos os monumen-
tos que apresentam apenas gravuras, à exceção de dois (1981: 34). 

Figura 3: Vista dos motivos no alçado S-N da câmara da Lapa do Repilau.
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Neste artigo apresentamos os registos gráficos dos dois ortostatos decora-
dos obtidos durante os trabalhos de levantamento da arquitetura da Lapa 
do Repilau em 2013. O esteio de cabeceira, com c. de 2, 20m x 1, 60m, 
de granito de grão fino a médio, exibe, a c. de 0, 60 m do solo, dois mo-
tivos de feição vagamente antropomórfica. Esta é sugerida, na figura de 
cima, pelo contorno da cabeça e ombros e, na figura de baixo, inserida no 
corpo volumoso incompleto da primeira, também pelos braços e torso que 
configuram uma morfologia cruciforme. Ambas ostentam duas pequenas 
linhas retas verticais na zona da cabeça. O corpo largo do motivo 2 recor-
da, de certa forma, as imagens da chamada ‘pele esticada de animal’. 
Não se tratam de representações comuns no reportório figurativo da arte 
megalítica peninsular, sobretudo na sua forma gravada. Pode encontrar-se 
um paralelo aproximado para o motivo 1 a figura de feição cruciforme da 
Orca de Forles ou mesmo do contorno da zona superior (cabeça e mem-
bros superiores) do antropomorfo pintado no esteio 5 do dólmen de Vila- 
rinho da Castanheira. 
Um outro aspeto muito relevante nesta composição é a presença de um seg-
mento de linha pintada a vermelho que ocupa o interior de um dos sulcos 
na extremidade superior direita do motivo 1 e se estende para o seu exte-
rior (Fig. 4). A c. de 0, 50 m desta composição registou-se um outro motivo 
gravado a picotado com forma de gancho, sendo a base marcada por uma 
linha reta.
O esteio imediatamente à direita da laje de cabeceira exibe um magnífico 
conjunto de motivos figurativos pintados a vermelho, de traço esquemático, 
entre os quais se contam dois antropomorfos, um ramiforme e um provável 
zoomorfo (Figs. 5 e 6). O motivo 1 surge na zona inferior esquerda do  
ortostato, a c. de 0, 20 m da linha do solo atual e configura a representação 
de uma figura humana com cabeça alongada, braços delineados a traço 
grosso e pernas em arco. O motivo 2 encontra-se bastante delido, porém 
sugere-se que se tratará da representação esquemática de um quadrúpede, 
figurado na vertical. Na parte superior do esteio encontram-se duas figuras 
lado a lado. O motivo 3 é um antropomorfo esquemático, bastante delido 
na zona da cabeça, que apresenta um ponto entre os membros inferiores, 
detalhe que remete claramente para o universo estilístico da Arte Esque-
mática pintada e gravada ao ar livre. Do seu lado direito foi representado 
um ramiforme (motivo 4) formado por um eixo vertical sobreposto por seis 
traços paralelos.
Há dois aspetos principais a salientar relativamente aos recursos técnicos e 
acervo figurativo identificáveis na decoração plástica da câmara. 
5  O autor refere que a laje de cobertura, hoje desaparecida, teria contorno “grosseiramente hexagonal”, media 2, 50 m de 
comprimento por 2, 40 m de largura, e encontrava-se disposta obliquamente (Girão, 1923-1924: 284).
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A presença de pintura no interior de um sulco gravado vem consubstanciar 
a proposta avançada por F. Carrera e R. Fábregas de que na maioria dos 
monumentos que hoje apenas conservam gravuras, terá existido igualmente 
pintura simples que poderia ser aplicada sobre os sulcos, complementando 
o seu desenvolvimento (2006: 80-81). Do conjunto de arte parietal em se- 
pulcros megalíticos no norte e centro de Portugal, são 16 aqueles onde se 
verifica a complementaridade entre pintura e gravura, sendo que no dólmen 
do Juncal, Mota Grande e Aliviada se pode ainda observar pigmento verme- 
lho no interior dos sulcos gravados. Esta complementaridade parece ser rela- 
tivamente frequente. Mais se acresce que a identificação de elementos 
dormentes de mós manuais com vestígios de pigmento em monumentos 
onde apenas são hoje observáveis gravuras, a exemplo da mamoa 1 do Taco 
(Alves e Carvalho, 2017) ou do dólmen 1 do Carapito (Ribeiro, 1968) poderá 
ser indicador de que outrora essa complementaridade poderá ter existido 
naqueles túmulos. 
Por seu lado, no que respeita à iconografia presente na Lapa do Repilau, 
observa-se um certo contraste entre o conjunto de motivos pintados e gra-
vados, sendo que o primeiro encerra uma notória coerência estilística, inte-
grando figurações com paralelos noutros monumentos megalíticos do inte- 

Figura 4: Pormenor do segmento de linha pintada a vermelho que ocupa o interior de um 
dos sulcos na extremidade superior direita do motivo 1.
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rior centro e norte da Península, assim como em sítios com Arte Esquemáti-
ca, quer pintada, quer gravada. Como se sabe, esta última tradição artística 
em formações rochosas naturais é tipificada pela figuração esquematizada 
da figura humana e as características técno-morfológicas dos antropomor-
fos presentes no monumento em apreço são indissociáveis dos que ocorrem 
nas pinturas rupestres em abrigos. São, aliás, numerosos os exemplos de 
antropomorfos esquemáticos pintados em contexto megalítico. Eles surgem 
na vizinha mamoa 1 do Fojo (Lubagueira 4), na sobejamente conhecida Orca 
de Juncais, Arquinha da Moura, Orca do Tanque, dólmen de Zedes, Padrão 
e no dólmen do Picoto do Vasco. Algumas tipologias surgem mesmo nos 
três tipos de suporte, como é o caso do motivo 1 da Lapa do Repilau que 
apresenta semelhanças formais com um dos antropomorfos no abrigo das 
Lapas Cabreiras (Reis, et al. 2017), com um outro pintado no dólmen do 
Padrão (e.g. Shee, 1981) e com o motivo 92 gravado na rocha F-155, no vale 
do Tejo (Baptista, 1981). O detalhe que acima assinalámos relativamente 
ao motivo 3, surge numa das figuras que integra a composição central do 
abrigo 1 do Colmeal (Reis, et al. 2017) e num dos antropomorfos pintados no 
dólmen de Zedes (e.g. Shee, 1981, Fig. 32). Os ramiformes são conhecidos 
em contexto megalítico nos dólmenes de Pedralta e Mamaltar de Vale de Fa-
chas (idem, ibidem). Em formações rochosas naturais ocorrem nos abrigos 

Figura 5: Motivos pintados com 
imagem polarizada.

Figura 6: Levantamento das pinturas 
do esteio lateral.
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da Pala Pinta, no abrigo 1 da Ribeira do Mosteiro e no painel A do Forno da 
Velha (Figueiredo, 2013). Curiosamente, tal como sucede na Lapa do Repi- 
lau, neste último abrigo verifica-se a associação entre ramiformes e  
zoomorfos no mesmo painel, sendo que a mesma ocorre no dólmen de Cu-
billero de Lara (Burgos). A associação entre motivos zoomórficos e antropo-
morfos é bem conhecida dos dólmenes da Arquinha da Moura e Orca de 
Juncais.

6. NECRÓPOLE DA LOBAGUEIRA: ARTE E ARQUITETURAS NO CONTEXTO 
DA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO NORTE DE PORTUGAL
Na descrição da iconografia registada na Lapa do Repilau, sublinhou-se a 
relação morfo-estilística entre o acervo de motivos pintados e o reportório 
figurativo da pintura esquemática em abrigos sob rocha. É hoje consensual 
que a presença destes motivos nos dólmens da Beira Alta e Trás-os-Montes 
vai ao encontro da proposta de Primitiva Bueno e Rodrigo Balbin (1992) de 
que a arte megalítica pode ser considerada uma expressão da Arte Esque-
mática. 
Porém, um de nós (LBA) tem vindo a enfatizar a ideia de que se se atender 
às características da arte no interior dos monumentos megalíticos na Galiza 
ocidental e litoral norte de Portugal, verifica-se que a sua expressão é maio- 
ritariamente abstrata e geométrica, o que motivou, a seu tempo, J. M. Bello 
Diéguez a individualizar este conjunto sob a designação de “grupo noroci-
dental de arte megalítica” (e.g. Alves, 2003; 2009). O mesmo autor sugeriu 
mesmo que se poderia definir uma ‘zona de transição’ entre este e o chama-
do ‘grupo de Viseu’ ao longo do cordão montanhoso galaico-duriense (Bello 
Diéguez, 1995).
Este aspeto conduz à necessária reflexão em torno da relação espacial, 
temporal e estilística entre as diversas tradições artísticas que convergem 
no centro-norte de Portugal no Neolítico. De acordo com os conhecimentos  
atuais, a Arte Atlântica e a pintura Esquemática ocupam áreas diferenciadas 
no norte de Portugal, correspondendo às duas grandes áreas biogeográfi-
cas europeias que convergem no noroeste peninsular: a região Atlântica e a 
região Mediterrânica (Alves, 2012). Considerando a nossa proposta de recuo 
da cronologia da origem da Arte Atlântica para o IVº milénio a.C., estas duas 
tradições rupestres teriam sido parcialmente contemporâneas.
Um simples exercício cartográfico permite verificar que a área por onde se 
distribui a arte megalítica de tendência abstrata e geométrica coincide, gros-
so modo, com a distribuição geográfica da Arte Atlântica peninsular (Alves, 
2003). Pese embora sejam escassos os motivos individuais comuns à 
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tradição megalítica e à arte de ar livre, à exceção da combinação de círculos 
concêntricos gravada num esteio da Mota Grande (Baptista, 1997), as se-
melhanças formais das composições em câmaras dolménicas ao longo da 
área da fachada Atlântica do Noroeste consubstanciam a existência de um 
certo ‘ar de família’ (e.g. Alves, 2003; 2009, 2014). Mas, as questões que 
mantemos é são as seguintes:
- se a criação da Arte Atlântica em afloramentos rochosos está intimamente 
relacionada com a perceção e experiência da paisagem, seria expectável 
que exatamente as mesmas convenções fossem aplicadas no interior dos 
monumentos megalíticos, imbuídos de distinta funcionalidade? 
- poderíamos estar a lidar com um amplo sistema de representação sim-
bólica de carácter iminentemente abstrato com convenções estilísticas di- 
ferentes, uma vocacionada para contextos funerários, outra que incita à perce- 
ção da paisagem, a arte de ar livre, uma «arte geográfica», como a definiu R. 
Bradley (1997)?
A necrópole da Lobagueira é, sem dúvida, um dos mais fantásticos conjun-
tos tumulares pré-históricos do concelho de Viseu. Do conjunto de 19 mo- 
numentos, apenas 3 foram arqueologicamente intervencionados, sendo que 
os resultados se encontram, na sua maioria, por tratar e divulgar, dificul- 
tando, obviamente uma análise de conjunto. Mesmo assim, julgamos po- 
der fazer algumas considerações gerais que servirão, essencialmente, como 
base para futuros trabalhos que privilegiem o estudo do conjunto tumular e 
não um ou outro monumento isolado.
Esta necrópole integra, numa área relativamente restrita, monumentos de 
diversas cronologias e arquiteturas. Se, por um lado, se podem observar 
dólmens complexos, de câmara e corredor, edificados no Neolítico, como 
a Lapa do Repilau, a Mamoa 1 da Lameira do Fojo e muito provavelmente 
a Mamoa da Cabecinha Aguda, Mamoa 3 das Queimadas, a Mamoa dos 
25 Marcos e a Mamoa 2 do Fojo, também são registados dólmens simples, 
com uma cronologia igualmente neolítica (?), como as mamoas 1 e 2 das 
Queimadas. Por outro lado, à semelhança de tantas outras necrópoles da 
Beira Alta, a necrópole foi crescendo, num verdadeiro movimento de necro- 
polização, sendo de registar, pelo menos para a Idade do Bronze, a edifi-
cação de novos monumentos como a Antela do Repilau e, mais tarde, já nos 
finais da Idade do Bronze, as mamoas 4 a 9 das Queimadas.
Contudo, alguns monumentos complexos, como a Lapa do Repilau e a Ma-
moa 1 da Lameira do Fojo, terão tido uma reocupação posterior ao Neolíti-
co, podendo abarcar um período amplo que compreende o Calcolítico Final/
Bronze Inicial evidenciado essencialmente pelo carácter evolucionado de 
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alguns dos materiais líticos e cerâmicos.
Em conclusão, a necrópole da Lobagueira parece obedecer a um padrão 
que se começa a desenhar em que algures no Neolítico final entre os finais 
do V/inícios do IV milénio a. C. terão sido edificados grandes monumentos 
de corredor e, muito provavelmente, monumentos de câmara simples (esta 
é ainda uma questão em aberto que apenas poderá ser respondida com 
futuros trabalhos em dólmens desta tipologia). Mais tarde, no Calcolítico/iní- 
cios da Idade do Bronze, por volta do III milénio alguns destes monumen-
tos de corredor terão sido reutilizados, mas assistir-se-à igualmente à  
construção de novos monumentos, sobretudo na Idade do Bronze. Efetiva-
mente, embora não haja cronologias absolutas para a Antela do Repilau, a 
sua implantação topográfica, a sua arquitetura e o espólio exumado, apontam 
para que seja um monumento enquadrável nos inícios ou meados da Idade 
do Bronze, refletindo uma nova postura perante a morte, simbolizada então 
na construção de monumentos de carácter individual. O epílogo deste movi-
mento tumular termina com a proliferação de pequenos tumuli, construídos 
nos finais da Idade do Bronze, entre os séc. XI e IX a. C., que tanto satetilizam 
os monumentos neolíticos, como é o caso do núcleo das Queimadas, como 
formam autênticas necrópoles que se distribuem por toda a região centro 
com exemplos flagrantes na Plataforma Central, junto à cidade de Viseu 
[necrópoles da Casinha Derribada e Serra da Muna - Monumento 4 da Serra 
da Muna, Viseu (Cruz et alii, 1998)], na Serra do Montemuro [necrópole da 
Senhora da Ouvida (Cruz & Vilaça, 1999)], na Serra do Caramulo [necrópole 
das Almas do Capitão, Albitelhe, Vale de Espinho] (Carvalho & Carvalho, 
neste volume), no Maciço da Gralheira (Silva, 1997) e, mais recentemente, 
na Cordilheira Central, a sul da Serra da Estrela (Caninas et alii, 2008). 
Este universo dos tumuli dos finais da Idade do Bronze é extremamente in- 
teressante, mas muito complexo, com estruturas que compreendem cistas,  
covachos, recintos pétreos, estruturas anexas, etc, cujo estudo ainda se en-
contra numa fase muito precoce e que merece tratamento num texto de 
outro âmbito (Vilaça, 2017).
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A anta dos Currais do Galhordas (Castelo de Vide, 
Alto Alentejo, Portugal): análise química de resíduos 
orgânicos identificados em recipientes cerâmicos1

The megalithic tomb of Currais do Galhordas (Castelo de 
Vide, Alto Alentejo, Portugal): chemical analysis of the  
organic content of ceramic vases

RESUMO
Recorrendo à cromatografia gasosa com deteção por massa, analisaram-se  
os conteúdos orgânicos extraídos de quatro vasos da anta dos Currais do  
Galhordas, monumento erigido na segunda metade do 4º milénio cal BC e 
reutilizado, pelo menos, no 3º e no 2º milénios cal BC.
Ao que tudo indica, os quatro vasos relacionam-se com a reutilização mais 
recente do monumento megalítico, durante o Bronze Pleno (2º milénio cal BC). 
Em dois vasos identificaram-se vestígios de uva ou frutos vermelhos e peixe; 
no terceiro detetaram-se restos de gordura animal, possivelmente leite, as- 
sociado a óleos de plantas; no quarto, vestígios de óleos vegetais. Os resulta-
dos obtidos a partir dos quatro recipientes cerâmicos estão em concordância 
com os observados por outros autores em amostras de época genericamente 
idêntica, recolhidas em áreas geográficas relativamente próximas da anta dos 
Currais do Galhordas.
PALAVRAS-CHAVE: Anta dos Currais do Galhordas; Conteúdos orgânicos em 
vasos; Megalitismo; Alto Alentejo
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ABSTRACT
The organic content of four ceramic vases uncovered in the megalithic tomb 
of Currais do Galhordas (Central Eastern Portugal) – a monument built in 
the second half of the 4th millennium cal BC and reused in the 3th and in the 2nd 

millennia cal BC – was analysed by gas-chromatography with mass detection. 
The vases are allegedly connected with the latest use of the monument, during 
the Bronze Age (2nd millennium cal BC). Two of them presented traces of grapes 
or red fruits, together with fish; the third vase exhibited animal fat remains, pos- 
sibly milk, associated with plant oils; the forth, traces of vegetable oil. The re-
sults are compatible with other data from Iberian archaeological sites of iden-
tical period, in some cases located relatively close to the megalithic tomb of 
Currais do Galhordas.
KEYWORDS: Megalithic tomb of Currais do Galhordas; Organic content in 
vases; Megalithism; Alto Alentejo.
 

0. INTRODUÇÃO
No decurso das várias campanhas de escavação arqueológica levadas 
a cabo na anta dos Currais do Galhordas recolheram-se diversos recipi-
entes cerâmicos inteiros, que continham no interior sedimentos finos e  
homogéneos. Apesar de não apresentarem sinais que indiciassem presença 
de matéria orgânica, nomeadamente a habitual cor escura resultante dos 
processos de decomposição, optou-se pela sua conservação no interior dos 
recipientes na expectativa de, futuramente, poder vir a realizar-se qualquer 
tipo de análise que permitisse identificar conteúdos. Por outro lado, e nes-
ta mesma perspetiva, a conservação dos sedimentos no interior dos vasos  
visou também diminuir o risco de contaminação das respetivas paredes,  
tendo-se procedido à sua remoção apenas em ambiente laboratorial. 
Em 2013, no âmbito de uma parceria entre os autores deste texto, subme-
teu-se um primeiro vaso (vaso 10) a uma análise por cromatografia gasosa 
com deteção por massa (CGDM), no Centro de Química da Universidade do 
Minho, detetando-se vestígios de material orgânico (Monteiro-Rodrigues, 
2013, 2016). Tal facto despoletou a análise de mais dois recipientes (vasos 
6 e 11), que vieram a revelar, igualmente, resultados positivos. A divulgação 
inicial dos resultados destas análises foi feita no encontro internacional  
ArchaeoAnalytics, que decorreu em Esposende, em Setembro de 2014, ten-
do os referidos resultados sido posteriormente publicados nas respetivas 
atas (Oliveira et al., 2015). Apesar da relevância da informação obtida – e 
da própria natureza inovadora do estudo realizado –, atribuiu-se a esta pub-
licação um carácter preliminar, não só porque à data não tinha ainda sido 
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feito qualquer “controlo de branco” (i.e., a análise de amostras de sedimen-
to das áreas em torno dos vasos para despistar eventuais contaminações 
ambientais), como também não se dispunha de dados cronológicos que 
proporcionassem o enquadramento temporal mais preciso da realidade ar-
queológica em estudo.
Entretanto, a obtenção de quatro datações pelo radiocarbono para a anta 
dos Currais do Galhordas, a realização de análises químicas de despiste a 
solo recolhido na câmara funerária, juntamente com os dados arqueológicos 
decorrentes das diversas campanhas de escavação, permitiram compilar de 
forma mais detalhada a informação que se dispõe para este monumento 
megalítico (vide Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018).
Muito recentemente, e ainda no contexto da referida colaboração entre os 
autores, foi possível proceder à análise cromatográfica de mais três recipi-
entes cerâmicos, desta feita no Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
encontrando-se já disponíveis os resultados químicos relativos a um deles 
(vaso 2). Neste sentido, pretende-se com este texto divulgar este dado novo, 
completando os dados anteriormente obtidos.

1. A ANTA DOS CURRAIS DO GALHORDAS
A anta dos Currais do Galhordas localiza-se na Tapada do Souto, freguesia de 
S. João Baptista, concelho de Castelo de Vide, distrito de Portalegre (Fig. 1). 
A sua descoberta, ocorrida em 1993, resultou de prospeções desenvolvidas 
por elementos da Secção de Arqueologia da Câmara Municipal de Castelo 
de Vide. Os trabalhos de escavação foram realizados por um dos signatários 
(S. Monteiro-Rodrigues) em 2011, 2013 e 2015 (Monteiro-Rodrigues, 2013, 
2016; Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018; Oliveira et al., 2015).
Do ponto de vista arquitetónico, a anta dos Currais do Galhordas é um monu-
mento megalítico construído em granito, com câmara poligonal definida por 
sete esteios e corredor longo ligeiramente desviado relativamente ao eixo 
de simetria da anta (Monteiro-Rodrigues, 2013, 2016; Monteiro-Rodrigues e 
Oliveira, 2018). Tal como acontece na maior parte dos dólmenes da região, 
o corredor cumpre a normal orientação a leste (Oliveira, 1995, 1997) (Fig. 2).
A mamoa é composta essencialmente por blocos de granito embalados num 
sedimento areno-siltoso, adquirindo por isso uma grande compacidade. Os 
referidos blocos tendem a adensar-se junto à câmara funerária, funcionando 
assim como contraforte dos respetivos esteios. Sob este montículo de “terra 
e pedras” surge um depósito arenoso que parece corresponder ao “solo” an-
tigo no qual foram fincados os esteios do monumento (Monteiro-Rodrigues, 
2013, 2016; Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018).
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Tendo como referência outros monumentos megalíticos do concelho de Cas-
telo de Vide (Oliveira, 1995, 1997), pode dizer-se que a anta dos Currais do 
Galhordas é extremamente pobre no que toca à pedra talhada. Os vasos 
cerâmicos, por sua vez, aparecem em número significativo e demonstram 
alguma variedade morfotipológica, possivelmente reflexo das inúmeras 
utilizações que a anta foi tendo ao longo dos tempos (Monteiro-Rodrigues, 
2013, 2016; Monteiro-Rodrigues e Oliveira 2018; Oliveira, 1995, 1997).
Estas utilizações, para além de gerarem a diversidade do espólio, terão 
tido simultaneamente repercussões na própria estrutura do monumento 
megalítico, criando-se em determinadas alturas eventuais novos acessos à 
câmara funerária e ao corredor, quer através da fraturação de esteios, quer 

Figura 1 – Localização da anta dos Currais do Galhordas em extrato da Carta Militar de 
Portugal, na escala 1:25000, folha 335 (Castelo de Vide), 1999. Coordenadas geográfi-
cas: 39º 27’ 40,4’’ N 07º 32’ 39,9’’ W Greenwich
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através da sua substituição por blocos de granito de menores dimensões, 
mais facilmente amovíveis, ou mesmo por construções em pedra seca (Mon-
teiro-Rodrigues, 2013, 2016; Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018; Oliveira, 
1995, 1997).
Durante a campanha de escavação de 2015 verificou-se que o corredor 
da anta dos Currais do Galhordas, numa determinada fase, foi alvo de um 

Figura 2 – Em cima: anta dos Currais do Galhordas vista de leste. Em baixo: planta parcial 
da anta
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prolongamento realizado com pequenas pedras, terminando numa espécie 
de átrio no lado da entrada (Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018) (Fig. 3). 
Originalmente seria, portanto, um corredor médio e não um corredor longo 
(Gonçalves, 1989). Neste prolongamento foram identificados artefactos – 
essencialmente placas de “xisto” e recipientes cerâmicos com formas e de- 
corações específicas (Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018) – que segundo 
alguns autores podem ser considerados “tardios” (Boaventura e Mataloto, 
2013; Cardoso e Gradim, 2008; Mataloto, 2007, 2018). Tal facto sugere 
que estas ações (re)construtivas terão decorrido em etapas posteriores à 
construção do monumento (Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018). A única 
datação absoluta obtida para o corredor, como se verá de seguida, remete 
para Idade do Bronze.

2. CRONOLOGIA 
Fragmentos de carvão recolhidos na base do esteio de cabeceira da anta 
dos Currais do Galhordas – amostra S4 – (Fig. 4), muito possivelmente 
resultantes de ações relacionadas com o momento da sua construção, 
permitiram datá-la dos últimos 300 anos do 4º milénio cal BC (3340- 

Figura 3 – Anta dos Currais do Galhordas vista de NE. Observe-se a câmara funerária 
poligonal, o corredor “original” (com uma laje de cobertura), o prolongamento do corre-
dor (assinalado pelas linhas amarelas) e o possível átrio
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Quadro 1 – Anta dos Currais do Galhordas: datações pelo radiocarbono

-3030 cal BC 2 ) (Quadro 1). Ao que tudo indica, os monumentos com 
câmara poligonal, corredor médio e corredor longo, como Coureleiros 4 
(Oliveira, 1995, 1997), terão sido erigidos na região pelo menos a partir 
dos últimos séculos do 4º milénio cal BC (Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 
2018).
A descoberta, durante a campanha de escavação de 2013, de uma pon-
ta de seta de base convexa em quartzito xistento – tipologia que aponta 
genericamente para o Neolítico final (Leisner e Leisner, 1951, 1965; Leis-
ner, 1983; Forenbaher, 1999; Boaventura, 2009; Andrade, 2016) – na 
base do contraforte da câmara funerária parece estar de acordo com 
este resultado cronométrico (Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018).
As duas outras datações com valores enquadráveis na pré-história – 
2571-2307 cal BC 2 e 1683-1499 cal BC 2 – indicam a reutilização 
da anta dos Currais do Galhordas, respetivamente, no terceiro quartel 
do 3º milénio cal BC (datação obtida a partir de uma amostra recolhida 
na câmara funerária – amostra S1) e no segundo quartel do 2º milénio 
cal BC (datação obtida a partir de uma amostra recolhida sob uma laje 
soleira que demarca o final do corredor e o início da câmara funerária – 
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amostra S2) (Fig. 4) (Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018). 
Seguindo a proposta de Boaventura e Mataloto (2013), a primeira destas 
duas datações poderia articular-se com um período já posterior ao uso 
das placas de “xisto” gravadas – “fase 4 - pós ídolos-placa” (Boaventura 
e Mataloto, 2013, p. 95) – as quais, na anta dos Currais do Galhordas, 
surgem nas terras da mamoa (fragmentos), no prolongamento do cor- 
redor e na câmara funerária, havendo pelo menos duas com claras evi- 
dências de reafeiçoamento (Monteiro-Rodrigues, 2013, 2016; Mon-
teiro-Rodrigues e Oliveira, 2018).
A segunda datação marca uma etapa de utilização tardia do sepulcro (fi-
nal da “fase 4”), já durante o Bronze Pleno (Oliveira, 1995, 1997, 1997a, 
1998, 1999-2000; Boaventura e Mataloto, 2013; Mataloto, 2007, 2018), 
em que se “poderá não ter gerado a construção destes espaços funerári-
os, mas tão só a utilização dos existentes” (Oliveira, 1995, p. 678; Bueno 
Ramírez et al., 2010). 
A quarta datação, obtida a partir de sedimento orgânico extraído do inte-
rior do vaso 10 (amostra S3) (vide infra), revelou-se anómala (402-207 
cal BC 2 ) (Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018).

3. OS VASOS ANALISADOS
Os conteúdos orgânicos analisados foram extraídos de quatro vasos, des- 
critos seguidamente (Fig. 4). 
Vaso 6 – Vaso hemisférico de boca ligeiramente reentrante e lábio  
plano-convexo. Apresenta pasta homogénea e compacta com elementos 
não plásticos constituídos por quartzo e alguma mica, com dimensões 
que podem atingir os 3-4 mm. A superfície interior e exterior mostram 
vestígios de alisamento. Apesar de sujeito a cozedura oxidante existem 
manchas negras decorrentes de atmosfera redutora. A técnica de fabrico 
não é clara, sendo provável a modelagem a partir de uma bola de barro. 
Dimensões: máx. = 170 mm; Alt. máx.= 91 mm.  
Vaso 10 – Pequeno vaso com carena baixa bastante pronunciada, corpo 
troncocónico de paredes tendencialmente côncavas, lábio plano-convexo e 
base convexa ligeiramente espessada. Tem pasta homogénea e compac-
ta, com grande quantidade de elementos não plásticos muito finos (< 1 
mm), constituídos basicamente por quartzo e mica, que lhe conferem uma 
textura algo arenosa. As superfícies foram bem alisadas, eventualmente 
polidas; a exterior tem cor bege, a interior e o núcleo cor cinzenta a negra. 
Trata-se de um recipiente que se distingue pela sua regularidade, simetria 
e bom acabamento. Dimensões: máx. = 95 mm; Alt. máx. = 57 mm.  
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Figura 4 – Distribuição espacial dos vasos analisados – vasos 10 e 6: câmara funerária; 
vasos 2 e 11: corredor – e localização das amostras de carvão datadas pelo 14C (S#)

Vaso 11 – Pequeno vaso troncocónico de paredes convexas, base  
plano-convexa e lábio irregular tendencialmente arredondado. A espes-
sura das paredes é muito variável e as respetivas superfícies, interior e 
exterior, evidenciam alisamento sumário. A pasta é homogénea e com-
pacta incluindo elementos não plásticos muito finos, essencialmente 
quartzo e mica, que atingem no máximo 1 mm. A tonalidade avermel-
hada que cobre a totalidade do vaso indica cozedura oxidante ou, mais 
provavelmente, coloração por engobe. Tal como no vaso 6, a técnica de 
fabrico parece ter sido a modelagem a partir de uma pequena bola de 
barro. Apresenta vestígios de fuligem. Dimensões: máx. = 87 mm; Alt. 
máx. = 56 mm.  
Vaso 2 – Vaso globalmente semelhante ao recipiente 10, distinguin-
do-se apenas pelo seu aspecto mais irregular, maior concavidade das 
paredes, carena baixa mais pronunciada e elementos não plásticos mais 
grosseiros (> 1 mm). Dimensões: máx. = 95 mm; Alt. máx. = 49 mm.
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Apesar da grande longevidade da forma expressa no vaso 6 (conheci-
da desde o Neolítico à Idade do Bronze), avança-se a hipótese de ele 
se relacionar com uma fase antiga de utilização (ou mesmo com a fase 
fundacional?) da anta dos Currais do Galhordas. Efetivamente, as carac-
terísticas globais deste recipiente permitem a sua inclusão na chamada 
“cerâmica dolménica”, bem documentada, por exemplo, na Gruta do Es-
coural (Montemor-o-Novo), onde foi datada da segunda metade/último 
quartel do 4º milénio BC (Araújo e Lejeune, 1995; Boaventura, 2009). 
Todavia é provável que os conteúdos orgânicos analisados não remon-
tem a essa fase, mas sim a uma etapa mais tardia. De facto, este re-
cipiente apresentava uma fratura que lhe suprimia parte do bordo e da 
pança, encontrando-se intencionalmente encostado a um dos esteios da 
câmara funerária, aparentemente para que este impedisse a saída do 
seu conteúdo (Fig. 5). Deste modo, o aproveitamento deste recipiente 
partido sugere tratar-se de uma reutilização, pelo que o material orgâni-
co identificado no seu interior deverá relacionar-se com uma utilização 
“recente” do monumento. Por outro lado, é de referir que o vaso 6 surgiu 
num “nível” que se implantava 14 cm acima daquele de onde foi reco- 
lhida a amostra S1 datada do terceiro quartel do 3º milénio cal BC (vaso 
6 – Z: 126 cm; amostra S1 – Z: 140 cm) (Fig. 4). Apesar do critério es-
tratigráfico valer pouco nestes contextos em que se verificam utilizações 
recorrentes dos espaços, assume-se, para já, que a localização do vaso 
6 reflete a posterioridade do seu uso relativamente à referida datação.
De acordo com diversos autores (Oliveira, 1995, 1997, 1997a, 1998, 
1999-2000; Mataloto, 2007, 2018; Ponte et al., 2012; Baptista et al., 
2013; Mataloto et al., 2013; Cardoso e Gradim, 2008), as formas care-
nadas como as documentadas pelos vasos 10 e 2 remetem para a Idade 
do Bronze do Sul de Portugal (2º milénio BC), período em que, como se 
referiu, muitos monumentos megalíticos terão sido revisitados. 
Tendo em conta que o vaso 10 surgiu globalmente à mesma cota do vaso 
6 e, portanto, a cerca de 11 cm acima da amostra S1 (2571-2307 cal BC 
2 ) (vaso 10 – Z: 129 cm; vaso 6 – Z: 126 cm; amostra S1 – Z: 140 cm) 
(Fig. 4), pode aceitar-se que também na anta dos Currais do Galhordas 
as formas com carena baixa testemunham reutilizações daquele perío-
do cronológico. Ou seja, o vaso 10 poderá eventualmente relacionar-se 
com o intervalo 1683-1499 cal BC 2 obtido a partir da amostra S2,  
exumada no corredor (Fig. 4). 
O recipiente 2, por seu turno, associava-se a um pequeno conjunto de 
vasos de reduzidas dimensões identificados sensivelmente no sector 
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central do corredor, interpretado como uma deposição primária (Fig. 6) 
(Monteiro-Rodrigues, 2016; Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018). Esta lo-
calização permite relacioná-lo também com a “última” fase de utilização 
da anta: por um lado, porque se articula, em termos espaciais, com a 
referida datação dos meados do 2º milénio cal BC (Fig. 4); por outro, 
porque a referida deposição sugere práticas que pressupõem, de certa 
forma, a anulação do corredor enquanto zona de passagem. Ou seja, 
estar-se-ia porventura numa etapa em que se assistiria ao aparecimento 
de uma nova lógica no que respeita à utilização/função dos diferentes 
espaços da anta, materializada em diversas alterações arquitectónicas 
(Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018). 
O facto de o vaso 2 se encontrar a cerca de 13 cm abaixo da amostra S2 
(1683-1499 cal BC 2 ) (Fig. 4) não significa, obrigatoriamente, e neste 
caso, a anterioridade cronológica do vaso em relação à amostra. Tal di- 
ferença de cota resulta apenas da existência de uma certa inclinação 
para leste do plano sobre o qual foi realizada a deposição primária do 
corredor (Fig. 6). 
A atribuição dos vasos 10 e 2 à Idade do Bronze do Sudoeste pode ainda 
ser corroborada pelos “acabamentos de grande qualidade” que evidenci-
am, sendo que estes acabamentos parecem corresponder a uma carac-
terística bastante recorrente nos recipientes cerâmicos daquele período 
(Mataloto et al., 2013, p. 322). 

Figura 5 – Posição do vaso 
6. Observe-se a zona da frac-
tura encostada ao esteio da 
câmara funerária. 
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Figura 6 – Em cima: representação em alçado do corredor da anta dos Currais do Ga- 
lhordas, com indicação do seu sector original e do prolongamento. Indica-se também a 
localização da deposição primária. Em baixo: escavação da deposição primária constituí-
da por diversos recipientes cerâmicos. A seta indica o vaso 2.

No entanto, e não obstante as evidências atrás apresentadas, a referi-
da atribuição cronológica deve ser encarada de forma necessariamente 
provisória uma vez que há autores que remetem os vasos com carena 
baixa exumados em contextos megalíticos para momentos mais antigos 
da pré-história recente, nomeadamente o Neolítico Final e o Calcolítico 
(Oliveira, 1997, 2010; Diniz, 2000; Gonçalves e Sousa, 2000; Mataloto 
e Boaventura, 2009; Andrade, 2014; Gonçalves e Andrade, 2014; An-
drade, 2016; Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018). Trata-se, portanto, de 
uma questão que necessita de mais investigação e, sobretudo, de mais 
contextos bem datados. 
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Relativamente ao vaso 11, está-se uma vez mais perante uma forma 
que transcorre boa parte da pré-história recente, não sendo por isso fácil 
atribuir-lhe um balizamento cronológico preciso. Tendo em conta o ligeiro 
aplanamento da base, o possível engobe, a sua articulação com as de-
posições efetuadas no corredor intratumular, normalmente consideradas 
mais tardias (Oliveira, 1995, 1997; Boaventura, 2009; Bueno Ramírez et 
al., 2010; Mataloto et al., 2013; Monteiro-Rodrigues e Oliveira, 2018), e 
ainda o facto de nesse mesmo espaço ter sido obtida a referida datação 
14C do segundo quartel do 2º milénio cal BC, assume-se que também ele 
poderá remeter para a Idade do Bronze do Sul do País. Por outro lado, a 
semelhança entre os conteúdos orgânicos dos vasos 6 e 11 (vide infra) 
poderá indiciar que as respetivas utilizações se encontram próximas no 
tempo, conectando-se, como se disse, com a etapa mais avançada da 
frequentação da anta.
Em suma, os dados disponíveis – essencialmente a localização espacial 
e a posição estratigráfica/topográfica dos recipientes cerâmicos anali-
sados, as datações absolutas obtidas e a tipologia dos vasos 10 e 2 – 
sugerem que os conteúdos orgânicos identificados poderão remontar à 
Idade do Bronze Pleno, eventualmente à primeira metade do 2º milénio 
BC, relacionando-se deste modo com os “últimos rituais” praticados nos 
espaços sepulcrais megalíticos. Trata-se, todavia, de uma hipótese que 
necessita de verificação futura.

4. OS CONTEÚDOS ORGÂNICOS DOS RECIPIENTES CERÂMICOS
4.1. Amostragem e preparação das amostras
Os trabalhos laboratoriais foram realizados de modo a minimizar a con-
taminação das amostras com resíduos orgânicos atuais. Assim, todas 
elas foram manipuladas com luvas de nitrilo sem pó, obtidas e trata-
das com recurso a lâminas de bisturi novas. Evitou-se ainda a utilização 
de embalagens de plástico, armazenando-se as amostras em papel de 
alumínio para menorizar o seu contacto com materiais plastificantes. 
Todo o material de vidro utilizado foi previamente limpo de resíduos 
orgânicos por imersão em solução cromossulfúrica durante 24h. A raspa-
gem dos recipientes cerâmicos para obtenção das amostras foi efetuada 
antes da sua lavagem, consolidação e restauro. 
No sentido de detetar eventuais contaminações pós-deposicionais dos 
recipientes por influência de lençóis de água, águas de escorrência, in-
corporação de materiais orgânicos provenientes do solo, ou outros, ana- 
lisou-se uma amostra de controlo constituída por sedimentos areno-silto-
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sos recolhidos na câmara funerária, nas proximidades de dois dos vasos 
estudados (vasos 6 e 10). Tal análise foi realizada segundo os mesmos 
procedimentos postos em prática na análise dos materiais extraídos dos 
recipientes cerâmicos.
A análise aos vasos 2, 6, 10 e 11 da anta dos Currais do Galhordas foi 
efetuada sobre alíquotas de massa 0,2 a 0,3 g obtidas, como se disse, 
por raspagem dos fundos e da parte interna das paredes dos recipien-
tes, tendo os materiais sido pulverizados num almofariz de ágata. Efe- 
tuaram-se extrações sequenciais com diclorometano e metanol (a dis-
cussão dos resultados foi baseada apenas nos extratos de metanol por 
serem os mais informativos para estas amostras) utilizando um sistema 
Soxhlet, sendo os extratos orgânicos concentrados em evaporador rota-
tivo, transferidos para vials e secos em corrente reduzida de azoto. Os 
extratos polares contendo grupos hidroxilo e carboxilo foram sililados por 
adição de bis(trimetilsilil)trifluroacetamida (BSTFA): Trimetilclorosilano 
(TMCS) 99:1, seguindo-se 15 minutos num forno a 70ºC.
4.2. Equipamento e condições cromatográficas
Os extratos recolhidos nos vasos 6, 10 e 11 foram analisados num cro-
matógrafo Varian 4000 Performance operado no modo Full Scan (gama 
de massas 50 a 600 m/z) nas seguintes condições: a) coluna DB-5MS, 
30 m × 0,25 mm × 0,25 μm com hélio como gás de arraste a um caudal 
constante de 1 mL min-1; b) 1 μL de volume de injeção; c) temperatura 
do injetor 250 ºC; d) programa de temperaturas: 60 ºC (1 min), 60 a  
150 ºC (10 ºC min-1), 150 a 290 ºC (5 ºC min-1), 290 ºC (27 min); e) modo  
de aquisição, impacto electrónico a 70 eV; f) interface e fonte iónica a 
290 ºC. A amostra do vaso 2 foi analisada num cromatógrafo Thermo  
Scientific™ ISQ recorrendo a condições experimentais idênticas, ex-
cetuando o uso de uma coluna cromatográfica mais longa (60 m) que 
obrigou à utilização de um programa cromatográfico necessariamente 
mais demorado. A identificação dos compostos baseou-se na análise 
dos padrões de fragmentação assim como na comparação dos espetros  
resultantes com espetros das livrarias comerciais Wiley 6 e Nist08.
4.3. Resultados e discussão
A análise aos sedimentos areno-siltosos recolhidos do interior da câmara 
funerária, em associação aos vasos 6 e 10, revelou a ausência de vestí-
gios orgânicos, demonstrando que o material orgânico identificado nos 
vasos não decorre de qualquer contaminação posterior à sua utilização.
Na figura 7 apresenta-se o cromatograma do extrato metanólico respeit-
ante ao vaso 6. Optou-se por não incluir o cromatograma relativo ao vaso 
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11 por este ser semelhante ao daquele vaso (pelo que também as con-
clusões obtidas são similares). As figuras 8 e 9 dizem respeito a dois 
cromatogramas referentes ao vaso 10, e a figura 10 a um cromatograma 
relativo ao vaso 2.
Da análise efetuada aos quatro vasos podem retirar-se as seguintes con-
clusões:
Vaso 6 – A deteção dos ácidos sucínico, málico, cinâmico, fumárico e 
tartárico (Fig. 7) é compatível com a presença de vestígios de sumo de 
uva/frutos vermelhos ou de bagos de uva/frutos vermelhos fermentados 
(Barnard et al., 2011; Jerković et al., 2011; McGovern, 1998; McGovern 
et al., 1996; McGovern e Michel, 1996; Pecci et al., 2013; Teodor et al., 
2014). 
A presença de colesterol, ácido fitânico e alguns ácidos carboxílicos in-
saturados como os ácidos erúcico (C22:1,cis9,ω9), 9-tetradecenoico 
(C14:1,cis9,ω7) (miristoleico) e trans-9-hexadecenoico (C16:1,trans9,ω7) 
(palmitoleico) sugerem a existência de vestígios de peixe (Hansel et al., 
2004; Hansel e Evershed, 2009). Esta hipótese é reforçada pela pre-
sença dos aminoácidos glicina, aspargina, alanina e tirosina, que podem 
ter origem na hidrólise das proteínas de peixe (Cowey, 1994; Degens et 
al., 1969).

Figura 7 – Cromatograma em modo full scan do extrato de metanol referente ao vaso 6.
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Os compostos oleanitrilo, oleamida e fitol (Vaccaro et al., 2013), assim 
como a hexadecanamida e octadecanamida sugerem a presença de 
algas ou plantas aquáticas (Dembitsky et al., 2000; Subhashini et al., 
2013; Bai et al., 2014), corroborando a hipótese anteriormente avançada 
sobre a presença de peixe.
Os extratos orgânicos encontram-se dominados pelo ácido palmítico, exi- 
bindo quantidades mais reduzidas dos ácidos mirístico e esteárico, num 
padrão típico da degradação de óleos ou gorduras. De facto, tanto as 
gorduras animais como os óleos de algumas plantas são ricos em tria-
cilgliceróis que, com o tempo, se degradam a diacilgliceróis, monoacil-
gliceróis e ácidos carboxílicos, encontrados abundantemente na amostra 
estudada. Foram ainda identificados diversos compostos caraterísticos 
de óleos de plantas, como o isoeugenol, linalol e β-sitosterol (McGovern 
et al., 2009). A deteção de ácido pimárico e de ácido desidroabiético, um 
produto da oxidação do ácido abiético (Jerkovic et al., 2011) suporta a 
hipótese de se tratar de vestígios de plantas resinosas como o pinheiro 
(Caseiro e Oliveira, 2012). A ausência de levoglucosano, um marcador 
molecular da queima incompleta de biomassa vegetal que se encontra 
em quantidades apreciáveis nas partículas da pluma de fumo (Caseiro 
e Oliveira, 2012; Fabbri et al., 2009; Fraser e Lakshmanan, 2000; Gao 
et al., 2016; Kirchgeorg et al., 2014; Kuo et al., 2008; Simoneit, 2002; 
Simoneit et al., 1999) indica que o conteúdo do vaso não foi cozinhado.
A interpretação destes resultados sugere que o conteúdo orgânico do 
recipiente seria composto por bagos de uva ou de frutos vermelhos – 
destaca-se o facto das evidencias químicas detetadas neste estudo não 
permitirem diferenciar vinho da fermentação natural de bagos de uva/
frutos vermelhos – e peixe não cozinhado. A este propósito é de referir 
a existência de um curso de água a poucas centenas de metros da anta 
(ribeira de Nisa) onde os peixes poderiam ter sido capturados.
Tanto quanto se conhece, encontram-se no Irão as evidências quími-
cas mais antigas do consumo de vinho, remontando ao neolítico (5400 
a 5000 BC) os recipientes onde este foi detetado (McGovern, 1998;  
McGovern et al., 1996; McGovern et al., 1997). Os vestígios encontrados 
na Península Ibérica são, contudo, bem mais recentes. Aqui, a produção 
vinícola teve início, ao que tudo indica, durante a primeira metade do 
1º milénio BC, devendo-se aos contactos entre a população indígena e 
as colónias comerciais Fenícias e Gregas (Buxó, 2008; Núñez e Walker, 
1989). De facto, ambas as civilizações introduziram gradualmente a vi-
deira da espécie Vitis vinifera L., substituindo gradualmente a espécie 
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selvagem Vitis vinifera subsp. sylvestris, variedade abundante durante o 
Quaternário (Iriarte-Chiapusso et al., 2017), particularmente após a últi-
ma glaciação (Lehmann e Böhm, 2011). Esta videira selvagem seria mais 
frequente no sul da Europa, concentrando-se especialmente nas mar-
gens dos rios, em áreas florestadas e em locais húmidos, sobretudo de 
cota baixa (Arnold et al., 1998; Levadoux, 1956). Como acima se referiu, 
a proximidade da anta dos Currais do Galhordas de uma linha de água 
poderia corroborar a existência de uvas silvestres entre os elementos 
orgânicos identificados.
Vaso 10 – Na figura 8 apresenta-se um cromatograma do extrato de 
metanol obtido a partir do vaso 10, encontrando-se assinalados os 
compostos mais relevantes. Os resíduos orgânicos mostram compos-
tos típicos de gorduras em elevado estado de degradação. De facto, os 
triacilgliceróis presentes em gorduras animais e em óleos vegetais de-
gradam-se rapidamente em ácidos gordos, exibindo glicerol e elevadas 
quantidades de ácidos n-alcanóicos palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0), 
cujos picos se destacam claramente no cromatograma, e contribuições 
menores dos ácidos de cadeia mais curta. Em condições de elevado grau 
de degradação é frequente encontrar-se apenas glicerol e ácidos gordos 
livres, indicando a degradação total dos triacilgliceróis. A razão entre os 
ácidos C16:0 e C18:0 é por vezes usada como um indicador da origem ani- 
mal ou vegetal das gorduras encontradas (Copley et al., 2005; Evershed 

Figura 8 – Cromatograma em modo full scan do extrato de metanol referente ao vaso 10.
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et al., 2002). Se o ácido palmítico se apresentar mais abundante que o 
esteárico poderá indiciar a presença de gordura vegetal (Copley et al., 
2005), enquanto que uma maior quantidade de ácido esteárico aponta 
para a origem animal da gordura.
Neste contexto vários autores associaram a ocorrência de diferentes 
razões C16:0/C18:0 à presença de material orgânico de origens distintas 
(Copley et al., 2005; Dudd et al., 1999; Romanus et al., 2007).
Assim:
i) C16:0/C18:0 < 1.3 - gorduras de animais ruminantes
ii) 2.2 < C16:0/C18:0 < 4.9 - leite e derivados, ou gorduras de animais não 
ruminantes
iii) 4.0 < C16:0/C18:0 < 9.4 - azeite

Na análise deste vaso detetou-se glicerol, ácidos orgânicos saturados 
como o sucínico e o láctico, ácidos gordos insaturados como o oleico, 
linoleico e palmitoleico e elevadas concentrações dos ácidos palmítico e 
esteárico relativamente aos restantes ácidos, com uma razão C16:0/C18:0 

entre 1,4 e 2,5. De acordo com as informações apresentadas anterior-
mente esta razão sugere a presença de restos de leite ou de gordura de 
animais não ruminantes (Dudd et al., 1999; Copley et al., 2005; Roma-
nus et al., 2007).
A distinção entre gorduras animais ou leite é normalmente efetuada por 
técnicas isotópicas (Baeten et al., 2013; Copley et al., 2005; Evershed 
et al., 2002; Regert, 2011; Romanus et al., 2007) que não se encon-
traram disponíveis para este trabalho. Contudo, sabendo que a de-
gradação do leite origina quantidades mais elevadas de ácidos de menor 
cadeia, como os ácidos láurico (C12:0) e mirístico (C14:0) (Cramp et al. 
2014), pode distinguir-se entre a presença de resíduos de carne ou de 
leite avaliando-se os níveis destes dois ácidos.
Na figura 9 apresentam-se os cromatogramas relativos a estes dois com-
postos, obtidos por extração dos iões com m/z 257 e 285 correspon-
dendo respetivamente aos ácidos láurico e mirístico. Da análise destes 
cromatogramas podem observar-se picos intensos sugerindo tratar-se de 
leite, de acordo com os pressupostos anteriormente mencionados. Esta 
conclusão é também suportada pela presença de aminoácidos proveni-
entes da degradação de proteínas animais, pelo colesterol e pelas for-
mas oxidadas deste composto.
Encontram-se ainda compostos resultantes da queima de biomassa ve- 
getal, particularmente de madeiras resinosas como o pinheiro (levoglu-
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cosano e ácido desidroabiético) (Simoneit et al., 1999; Jerkovic et al., 
2011), indicando a utilização destas no aquecimento/preparação dos 
materiais orgânicos ou eventualmente na iluminação da anta.
A presença de compostos caraterísticos de óleos de plantas como o isoeu-
genol, oleanitrilo, quercetina e fitol pode indicar i) uma contaminação ou 
reutilização do vaso, ou ii) a utilização de plantas juntamente com o leite, 
como ainda se faz na preparação de queijo da Serra da Estrela. Refira-se 
que o leite de animais domésticos, nomeadamente de ovicaprídeos, está 
normalmente associado a estas primeiras sociedades agro-pastoris. 
Vaso 11 – Os resultados da análise química ao vaso 11 encontram-se 
em linha com os apresentados para o vaso 6, pelo que, como referido, se 
optou por não se apresentar os cromatogramas respetivos. 
A interpretação destes resultados sugere que o conteúdo orgânico do 
recipiente cerâmico seria composto por bagos de uva/frutos vermelhos e 
peixe. O conteúdo do vaso terá sido cozinhado ou exposto ao fumo.
Vaso 2 – Na figura 10 apresenta-se um cromatograma obtido a partir 
da análise do extrato de metanol do vaso 2. O cromatograma revelou-se 
mais simples do que os outros relativos aos vasos previamente estuda-
dos (Figs. 7 a 9), tendo sido detetado um menor número de traçadores 
orgânicos. Da sua análise destaca-se a forte presença de oleanitrilo, 
composto que pode dever-se a uma reação do ácido oleico em ambien-
tes alcalinos, sendo por isso considerado um indicador para a presença 
de óleos vegetais. 

Figura 9 – Sobreposição de cromatogramas em modo SIM (Selected Ion Monitoring) rela- 
tivos aos ácidos láurico (m/z 257) e mirístico (m/z 285).
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Como se referiu anteriormente, a deterioração dos triacilgliceróis pre-
sentes em gorduras animais e em óleos vegetais origina reações de 
degradação, produzindo di e monoacilgliceróis, ácidos gordos e glicerol. 
De facto, nesta análise detetaram-se dois monoacilgliceróis, a monopal-
mitina e a monoestearina, os ácidos n-alcanóicos palmítico (C16:0) e 
esteárico (C18:0) e glicerol. Este conjunto de compostos sugere a pre-
sença de resíduos de óleos vegetais fortemente degradados. Todavia, a 
ausência de marcadores químicos adicionais torna difícil inferir sobre a 
constituição do óleo vegetal em questão. No entanto, da análise cromato-
gráfica destaca-se a elevada quantidade de oleanitrilo (como se disse, 
um composto proveniente da degradação do ácido oleico em ambientes 
alcalinos) relativamente aos restantes compostos detetados. Sabendo 
que as azeitonas são particularmente ricas em ácido oleico, podendo 
este atingir 60 a 85% dos ácidos gordos presentes no azeite (Amaral et 
al., 2010), a elevadíssima quantidade de oleanitrilo detetada pode indi-
ciar tratar-se de resíduos daquele fruto, muito provavelmente da sua vari-
ante silvestre (Olea europea L. var. oleaster) (Monteiro-Rodrigues, 2011; 
Duque Espino, 2004, 2005). Todavia, a ausência de outros indicadores 
químicos, como por exemplo os fitoesteróis, aconselha alguma cautela 
nesta interpretação.
Salienta-se ainda a ausência de levoglucosano, não se tratando por isso 
de um conteúdo cozinhado.

Figura 10 – Cromatograma em modo full scan do extrato de metanol referente ao vaso 
2. Note-se que a linha de base do cromatograma foi ampliada de forma a tornar visíveis 
os picos de intensidade mais reduzida. Em consequência, a intensidade máxima do pico 
6 deve considerar-se como sendo cerca de 5 vezes superior ao máximo representado.
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5. CONCLUSÕES
Tendo em conta os dados obtidos, e assumindo o enquadramento tem-
poral acima proposto, pode afirmar-se que na anta dos Currais do Gal-
hordas as “oferendas” funerárias do 2º milénio BC contemplavam, entre 
outros elementos, produtos alimentares diversificados, sugerindo práti-
cas de comensalidade associadas aos cerimoniais fúnebres desta época 
(e.g. Porfírio e Serra, 2010; Bueno Ramírez et al., 2010). 
Alguns destes produtos, tais como os frutos e o peixe, seriam obtidos 
através de atividades de tipo caça/pesca-recoleção; outros, como o leite 
e derivados, ligar-se-iam às atividades produtoras, desenvolvidas essen-
cialmente a partir do Neolítico médio (Bueno Ramírez et al., 2010; Mon-
teiro-Rodrigues, 2010, 2011). Deduz-se, portanto, que a prática de ambas 
as estratégias de obtenção de recursos alimentares – caça-recoleção e 
criação de animais-agricultura – estaria ainda em curso durante a Idade 
do Bronze, o que, de certo modo, permite estender no tempo a noção de 
“economia de amplo espectro” (e.g. Flannery, 1969). Este aspeto, mais 
do que traduzir a permanência de um sistema arcaizante, poderá antes 
justificar o aparecimento de sociedades cada vez mais sedentárias, com 
maior ligação à terra, maior expressão demográfica e maior complexi-
dade socio-cultural.
Noutros contextos funerários e nalguns habitacionais, genericamente de-
sta fase cronológica e geograficamente mais ou menos próximos da anta 
dos Currais do Galhordas, a presença de vestígios de produtos alimen-
tares em recipientes cerâmicos tem vindo a ser igualmente documenta-
da. Na Bacia Interior do Tejo, por exemplo, Bueno Ramírez et al. (2008, 
2010, 2010a, 2013) assinalaram a presença de gorduras animais, sal, 
restos vegetais (e.g. trigo e cevada), mel (e/ou hidromel), peixe e cerveja, 
entre outros, em vasos exumados em grutas e em monumentos megalíti-
cos com distintas tipologias.
Na Sub-meseta Norte, em vasos campaniformes, identificaram-se vestí-
gios de cerveja e de hidromel (Delibes et al., 2009; Guerra Doce, 2006); 
na mesma região, mas em vasos dos “horizontes” Protocogotas e Cogo-
tas I, reconheceu-se um preparado de leite com cereais e gordura de 
carne (Guerra Doce et al., 2011-2012).
Nos sítios de Perdigões e Bela Vista 5, com ocupações dos finais do 4º e 
do 3º milénio BC, a aplicação de cromatografia gasosa com deteção por 
massa à análise de fragmentos cerâmicos permitiu a deteção de lípidos 
e, aparentemente, de uma espécie de “sopa” ou guisado com carne, este 
último nos Perdigões (vaso 5153) (Bastos, 2015). 
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Num outro contexto – o dos hipogeus e das cistas do Bronze Médio do 
Baixo Alentejo (Frade et al., 2012) –, o uso de outras técnicas que per-
mitem igualmente a deteção de material orgânico em contextos arqueo- 
lógicos (neste caso, a espectroscopia de infravermelho, FTIR, e pirólise 
seguida de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, 
Py-GC/MS) possibilitou a identificação de gordura de suíno, cera de abe- 
lha e própolis em lajes que integram monumentos funerários daquele 
tipo.
No que diz respeito à azeitona e ao zambujeiro, os seus vestígios são bem 
conhecidos em diversos sítios pré-históricos peninsulares, quer através 
de macro-restos (normalmente carbonizados), quer através de pólenes. 
Esta ocorrência tão frequente em contextos arqueológicos remete para a 
importância que seguramente fruto e madeira teriam para as sociedades 
do passado (Monteiro-Rodrigues, 2011; Duque Espino, 2004, 2005).
Em suma, a realização mais sistemática de procedimentos químicos que 
permitam identificar conteúdos orgânicos em vasos pré-históricos (bem 
como noutros elementos arqueológicos) contribuirá de forma decisiva 
para um melhor conhecimento das paleodietas (sobretudo quando ar-
ticulados com a análise dos isótopos estáveis de carbono e de azoto do 
colagénio de ossos humanos), dos rituais funerários e das estratégias de 
subsistência das sociedades do passado. No caso do Megalitismo do Sul 
de Portugal, e no sentido de melhor contextualizar este tipo de análises, 
seria fundamental desenvolver projetos que incidissem na datação dos 
monumentos megalíticos e, sempre que possível, na datação dos recipi-
entes cerâmicos neles exumados.
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RESUMEN
La necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz) se localiza al sur de la Península Ibérica, 
en un espacio geográfico tremendamente interesante como es el área de influencia del  
Estrecho de Gibraltar, un territorio a caballo entre dos continentes y dos mares, cuya  
proximidad unió más que separó en estas fechas, además de favorecer el contacto entre dife- 
rentes realidades culturales desde la Prehistoria. Los trabajos desarrollados dentro del 
Proyecto de Investigación I+D+i denominado La necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz). 
La permanencia del paisaje funerario en el ámbito del Estrecho de Gibraltar (HAR2011-
-25200), autorizado y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del  
Gobierno de España, han permitido explicar y comprender la permanencia temporal de esta 
necrópolis y de su paisaje simbólico, que ha sobrepasado los límites de la Prehistoria para 
convertirse en un paisaje sacralizado, de culto y enterramiento a lo largo de la Historia. Los 
hallazgos de diversos materiales fenicios y púnicos en nuestras intervenciones, además de 
la documentación de estructuras funerarias de época histórica, señalan que la necrópolis 
prehistórica mantuvo su carácter funerario a lo largo del tiempo. 
PALABRAS CLAVE: Necrópolis, megalitismo, proyección temporal, paisaje funerario, cuevas 
artificiales.
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ABSTRACT
The necropolis of Algarbes (Tarifa, Cádiz) is located to the south of 
the Iberian Peninsula. This area is an interesting geographic space be-
cause it´s an influential area of the Strait of Gibraltar. For this rea-
son, it´s a border territory and it´s located between two continents 
and two seas. This fact favored the contact between different cul-
tures since Prehistory.  Our works have been developed inside the 
I+D+I research project titled “La necrópolis de Los Algarbes (Ta- 
rifa, Cádiz). La permanencia del paisaje funerario en el ámbito del 
Estrecho de Gibraltar (HAR2011-25200), authorized and financed 
by the Ministry of Economy and Competitively of the Spanish Go- 
vernment. The results have evidenced the great temporary perma-
nency of this necropolis and its symbolic landscape. For this rea-
son, the funerary use of this archaeological site has trespassed the 
limits of Prehistory and it has transformed itself in a sacred land-
scape of cult and burial throughout History. The findings of diffe- 
rent materials, like Phoenician and Punic in our interventions, in addi-
tion to the documentation of funerary structures from other historic pe- 
riods, shows that the necropolis kept its funerary character along the time.
KEY WORDS:Necropolis, megalithism, temporary projection, funerary 
landscape, artificial caves.

1. ANTECEDENTES
La necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz) se sitúa en el extremo Sur de 
la Península Ibérica, en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, un territorio 
de encuentro entre los continentes europeo y africano. En este contex-
to, el registro funerario se convierte en un elemento fundamental para 
profundizar en los contactos y en las posibles tradiciones culturales co-
munes, donde se pueden plasmar distintas creencias y manifestaciones 
religiosas y simbólicas.
Las distintas estructuras funerarias de la necrópolis se localizan, hasta 
la fecha, excavadas en un afloramiento de arenisca de una de las estri-
baciones de la colina de Paloma Alta, a unos 50 m.s.n.m., en la orilla 
derecha del río del Valle y en las proximidades de la Ensenada de Val-
devaqueros. Su situación elevada permite que sea visible desde la costa 
(se localiza a menos de 1 km de ésta), desde el continente africano y des-
de una de las vías naturales terrestres principales que funcionó desde la 
prehistoria (trazado que actualmente queda fosilizado bajo la carretera 
N-340). Todas estas características geográficas convierten al sitio de Los 
Algarbes en un referente geográfico e histórico dentro del ámbito del Es-
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trecho de Gibraltar (Figura 1). 
Esta necrópolis fue objeto de diferentes campañas de excavación arqueo- 
lógica a fínales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado  
(Posac, 1975), realizándose posteriormente una intervención relaciona-
da con la limpieza, delimitación y protección del enclave (Mata, 1990). 
Las fechas en las que se realizaron estas intervenciones hacían nece-
saria una actualización de la información centrada en su conservación, 
investigación y difusión, por lo que decidimos formalizar en forma de 
proyecto un programa de investigación1 bajo nuevos presupuestos teóri-
cos y metodológicos relacionados con los estudios de la muerte. 
Las estructuras funerarias localizadas, los rituales de enterramiento, los 
ajuares y las primeras dataciones absolutas nos permiten fechar esta 
necrópolis prehistórica durante la segunda mitad del III milenio a.n.e. A 
pesar de ello, hemos comprobado cómo ésta pudo ser reutilizada como 
espacio de culto y enterramiento en época histórica (Prados, García y 
Castañeda, 2010).

2. EL USO FUNERARIO DIACRÓNICO DE LA NECRÓPOLIS DE LOS 
ALGARBES
El estudio de la permanencia temporal de las construcciones megalíticas 
1 Nuestro programa de investigación se plasmó en el Proyecto de Investigación I+D+i titulado La necró-polis de Los Al-
garbes (Tarifa, Cádiz). La permanencia del paisaje funerario en el ámbito del Estrecho de Gibraltar (2012–14) (HAR2011-
25200), autorizado y financiado por el Ministerio de Economía y Compe-titividad del Gobierno de España.

Figura 1. Localización geográfica de la necrópolis de Los Algarbes
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es un fenómeno relativamente reciente, especialmente en la Península 
Ibérica, donde el Megalitismo ha sido considerado durante mucho tiem-
po como una realidad cultural estática y circunscrita a un período concre-
to, que podía variar de una región a otra. Sin embargo, y debido a la con-
sideración de los monumentos megalíticos como elementos sagrados del 
paisaje, en la actualidad son concebidos como realidades orgánicas y 
dinámicas (Tejedor, 2008, p. 443) que poseen una enorme carga tem-
poral, pues no solo fueron utilizados por las comunidades prehistóricas 
que los construyeron, sino que fueron reinterpretados y reutilizados, per-
diendo en muchos casos su sentido original. Como argumenta G. Delibes 
(2004, p. 211), hay que entender el Megalitismo como un fenómeno de 
larga duración, en el que existen períodos de mayor actividad frente a 
otros de menor actividad, o incluso una completa inactividad (Criado & 
alii, 2005, p. 863).
En la actualidad son considerables los trabajos que estudian la proyec- 
ción temporal de los monumentos megalíticos. Aun así, parece más 
aceptado por parte de los investigadores, la reutilización de estructuras 
megalíticas en momentos más cercanos al período de uso original, como 
pueden ser la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. De ahí que sean 
cada vez más numerosos los investigadores que centran sus estudios 
en la reutilización de estructuras megalíticas durante la Prehistoria Re-
ciente (Aranda, 2014, 2015; Costela, 2015, 2016, 2017; Delibes, 2004; 
Fernández, 2004; García Sanjuán, 2005; Lorrio & Montero, 2004; Maña-
na, 2003; Mataloto, 2007; Tejedor, 2008, 2013, 2014, 2015). Con todo, 
el uso por parte de las sociedades históricas ha quedado relegado, y aún 
en la actualidad se cuestiona que determinados monumentos megalíti-
cos fueran reutilizados en época romana o medieval, a pesar de los nu-
merosos hallazgos documentados en distintas construcciones megalíti-
cas. No obstante, cada vez son más los investigadores que se preocupan 
por analizar su uso en época histórica, destacando los trabajos de M. 
Martiñón-Torres (2001), L. García Sanjuán, P. Garrido y F. Lozano (2007), 
o C. Oliveira (2001, 2008). 
De esta forma, nosotros abogamos por el concepto de biografía de uso, 
que tiene su origen en el mundo anglosajón (Bradley, 1993; 1998; Brad-
ley & Williams, 1998; etc.), destacando los trabajos de C. Holtorf (1998), 
en los que argumenta la posibilidad de analizar la biografía completa de 
los monumentos megalíticos. Así, Holtorf (1998) identifica fundamental-
mente dos períodos de uso. El primero es el nacimiento o infancia, que se 
trataría del período de construcción y uso inicial de estas edificaciones, 
Gibraltar (2012–14) (HAR2011-25200), autorizado y financiado por el Ministerio de Economía y Compe-titividad del 
Gobierno de España
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y una segunda etapa, que él identifica como el período de adultez, mo-
mento en el que pierden su significado original y surgen las distintas 
reinterpretaciones. En la Península Ibérica, recientes trabajos como los 
de C. Tejedor & alii (2017) o los de E. Álvarez (2011), están apostando 
seriamente por la reconstrucción de la biografía completa de los monu-
mentos megalíticos, lo cual está abriendo un sinfín de posibilidades al 
conocimiento de la proyección temporal de estas construcciones monu-
mentales. 
En nuestro caso, las distintas intervenciones arqueológicas realizadas 
en la necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz), han permitido comprobar 
que dicha necrópolis se caracteriza por un uso diacrónico a lo largo del 
tiempo, especialmente como lugar de culto y enterramiento. Por ello, en 
las siguientes páginas trataremos de acercarnos a la secuencia de uso 
que presenta la necrópolis, a través del análisis de las distintas fases de 
utilización funeraria. Esta secuencia histórica ha sido establecida me-
diante el estudio de la cultura material documentada y la presencia de 
estructuras funerarias de época histórica, en ausencia de cronologías ab-
solutas que apoyen estos testimonios materiales. No obstante, tenemos 
que decir que, como consecuencia del uso prolongado que la necrópolis 
tuvo hasta época bastante reciente, las estructuras funerarias presen-
tan un alto grado de destrucción y procesos de vaciado, por lo que tan 

Figura 2. Grupos de estructuras funerarias documentadas
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solo podemos basarnos en aquellos testimonios que han dejado alguna 
huella arqueológica. De hecho, pensamos que el uso de la necrópolis fue 
mucho más profuso y diverso de lo que vamos a presentar aquí, por lo 
que es tan solo una muestra de la riqueza histórica y temporal que este 
espacio sagrado presentó a lo largo del tiempo.
2.1.- Fase I: uso y construcción durante la Prehistoria Reciente
Las diferentes campañas de excavación y prospección arqueológica lleva-
das a cabo en el yacimiento han permitido localizar, hasta la fecha, cer-
ca de 40 estructuras funerarias prehistóricas agrupadas en diferentes 
niveles a modo de terrazas (Figura 2) (grupos de estructuras 1, 2 y 3), 
estando orientadas en su mayoría hacia el N y el NE, es decir, hacia la 
principal vía natural terrestre. Tan sólo dos presentan una orientación E.
El estudio arquitectónico nos indica que la mayoría de las estructuras 
funerarias se corresponden con cuevas artificiales de acceso lateral 
con una tipología muy variada (con una o varias cámaras, algunas con 
un atrio exterior, con hornacinas laterales que compartimentan el es-
pacio funerario…); mientras que tan sólo una de ellas se corresponde 

Figura 3. Planta de la Estructura 14
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con una cueva artificial de construcción mixta (Castañeda & alii, 2014), 
con un carácter monumental y localizada en una posición central dentro 
de la distribución espacial de la necrópolis. Sin duda, estas diferencias  
tipológicas deben ponerse en relación con el tratamiento desigual ante la 
muerte (y ante la vida) de los allí enterrados.
Las distintas estructuras funerarias excavadas, especialmente la nº 14, 
y los ajuares localizados (Figura 3), algunos de ellos con una importante 
carga ideológica-simbólica, nos está permitiendo profundizar en las creen-
cias, los ritos, el conservadurismo y la pervivencia de ciertas tradiciones; 
constatándose igualmente el carácter colectivo de los enterramientos. 
Pero esta colectividad no debe ser entendida como una igualdad social, 
ya que posiblemente estas estructuras mantuvieron un uso continuado 
en el tiempo, permitiendo el depósito de los cuerpos de un mismo grupo 
familiar. Éstos presentarían un carácter diferencial y jerárquico frente a 
buena parte de la sociedad, que no tendría acceso a estos bienes y a ser 
enterrados en estas estructuras (Castañeda & alii, 2013). Todo ello debe 
ser entendido como indicadores del “estatus social” de los allí enterra-
dos, evidenciando la existencia de un acceso desigual a la muerte y, en 
definitiva, una diferenciación social legitimada y reproducida mediante el 
culto a la memoria de los antepasados allí enterrados. Sin duda, el sitio 
de Los Algarbes favorecería el mantenimiento como lugar sagrado en la 
memoria colectiva para diferentes sociedades posteriores (Prados & alii, 
2010).
En cuanto a la cronología de las distintas estructuras excavadas, debi-
do al alto deterioro que presentan y al hecho de haber sido expoliadas 
en época histórica, es difícil establecerla con exactitud. No obstante, el 
estudio de la cultura material hallada en algunas de las sepulturas exca-
vadas, junto con dataciones absolutas aún no publicadas, nos permiten 
situar el uso original de la necrópolis en torno a mediados del III Milenio y 
principios del II Milenio Aun así, es posible que algunas sepulturas fueran 
reutilizadas durante el Bronce Final, ya que se han constatado diversos 
fragmentos de cerámica de este período, pero que no permiten, por el 
momento, precisar más en este sentido. 
Por tanto, la construcción de la necrópolis prehistórica de Los Algarbes 
precisó de un trabajo colectivo y cooperativo, especialmente en aquellas 
estructuras más monumentales en tamaño y complejidad constructiva, 
como es el caso de la Estructura 1-2 (Figura 4), realizadas con la finali-
dad de perdurabilidad, presencia y visibilidad (Castañeda & alii, 2014). 
Sin duda, el desarrollo de ciertos ritos, cultos y ceremonias reforzarían la 



488 | 

identidad cultural de determinados grupos sociales y la reproducción del 
orden establecido, centrados en una clara diferenciación social.
2.2.- Fase II: reutilización funeraria en momentos fenicio-púnicos.
La facies fenicio-púnica que hemos detectado en esta necrópolis viene a 
corroborar la información de distintas intervenciones arqueológicas que 
se reparten por todo el área campogibraltareña, es decir, la constatación 

Figura 4. Planta de la Estructura 1-2
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de una presencia fenicia arcaica en la zona. Los estudios desarrollados 
en la bahía de Algeciras desde los años setenta, con la localización de 
enclaves como el Cerro del Prado (Pellicer, 1977), la cueva-santuario de 
Gorham (Gutiérrez & alii, 2012), o la presencia de materiales del s. VII 
bajo la actual Carteia púnico-romana (Prados 2018) son elocuentes en 
este sentido. Más recientemente, las excavaciones efectuadas por un 
equipo franco-español en La Silla del Papa (Moret & alii, 2017) o las in-
tervenciones en el casco histórico de Tarifa (Pérez-Malumbres & Martín, 
1998) dibujan un panorama en el que la instalación estable de comuni-
dades semitas en la zona es un hecho. Cabe recordar que para fenicios 
y púnicos enterrar para devolver el cuerpo a la tierra fue el más antiguo 
de los ritos funerarios y, seguramente, el más frecuente. Un dato que 
no adquiriría relevancia de no ser porque el sustrato local de la zona se 
caracteriza precisamente por todo lo contrario. De hecho, la reciente lo-
calización de la necrópolis de La Silla del Papa y su excavación ponen el 
acento en el componente exógeno –africano- o de tradición púnico-mau-
ritana de sus monumentos funerarios y de la ritualidad documentada, 
subrayando de nuevo la inexistencia de necrópolis prerromanas indíge-
nas entre el Estrecho y el Guadalquivir con posterioridad a la edad del 
Bronce (Moret & alii, 2017).
En segundo lugar, cabe señalar que el tipo más característico de sepul-
cro para fenicios y púnicos fue el hipogeo, construcción que plasmaba 
su monumentalidad en el interior, tratando de pasar desapercibida al 
exterior, seguramente por miedo a la violación de la tumba. Necrópolis 
de hipogeos se conocen en el norte de África, en la península Ibérica 
y en todos los terrenos insulares del Mediterráneo central y occidental; 
por ese motivo se considera uno de los fósiles directores de la cultura 
fenicio-púnica.
Como hipogeos entendemos las tumbas de cámara excavadas en la 
roca, que podían ser individuales o colectivas, aunque también se viene  
llamando incorrectamente hipogeo a la cueva artificial, tallada en los aflo-
ramientos de roca, como sucede en Los Algarbes. Ambos tipos –hipogeos 
y cuevas artificiales- los encontramos en las necrópolis fenicio-púnicas y 
se han realizado diversos ensayos de caracterización tipológica (Tejera, 
1979; Ramos, 1990), por lo que no entraremos con más detalle en ello. 
Los sepulcros en cuevas artificiales aparecen vinculados a los contextos 
culturales númidas en África, donde se conocen como haouanet (Camps, 
1961; Longerstay, 1993), aunque siempre se ha señalado una influencia 
púnica; son éstos ejemplos libio-púnicos o púnico-númidas los que pare-
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cen haber tenido una mayor influencia en el caso hispano. Así podemos 
entender el reempleo de los sepulcros de Los Algarbes o los llamados 
hipogeos de Carissa Aurelia (Espera-Bornos, Cádiz), ámbitos de una clara 
influencia púnica (Prados & alii, 2010; Prados, 2017). 
Para explicar la facies fenicio-púnica que se constata en la necrópolis 
de Los Algarbes, por tanto, hay que entender que entre los siglos VII y 
II a.C. el área campogibraltareña reflejó un proceso cultural paralelo al 
área norteafricana vecina, en torno al Cabo Espartel, donde conocemos 
modelos de enterramiento similares. Los ejemplos de necrópolis hipo-
geicas del Campo de Gibraltar son comparables también con otras del 
ámbito cultural fenicio-púnico tales como las sardas, las ibicencas o las 
tunecinas, tanto en los citados haouanet como en los hipogeos. Por todo 
ello podemos aseverar que en el área objeto de estudio contamos tanto 
con hipogeos funerarios realizados ex novo, como en la isla de las Palo-
mas de Tarifa, y con otros modelos de reutilizaciones de los sepulcros 
en cuevas artificiales de la edad del Bronce, caso del que analizamos en 
estas páginas. 
Junto al esquema tipológico y constructivo al que acabamos de aludir, 
cabe señalar que en Los Algarbes la reocupación durante el primer 
milenio a.C. ha sido también atestiguada gracias a algunos materiales 
recuperados durante las labores de puesta en valor del yacimiento. Es-
tos hallazgos han sobrevenido durante la ejecución de limpiezas tanto 
en el exterior como en el interior de las cámaras, por lo que no cabe 
duda de que los materiales están relacionados con una utilización del 
ámbito funerario, y no con un uso secundario o residual del entorno de 
la necrópolis, como quizás sucedió para otras épocas posteriores. Por 
otro lado, todos los materiales cerámicos encontrados se pueden rela-
cionar con tipos propios de contextos funerarios, siendo fundamental-
mente formas abiertas (platos de barniz rojo tardío o de tipo Kouass, 
jarras y cuencos-lucerna o páteras) que pudieron formar parte de rituales 
funerarios u ofrendas. En todos los casos, estas formas detectadas se 
pueden poner en relación con los elementos de ajuar o de iluminación 
del interior de la cámara. Los materiales descritos son paralelizables con 
los documentados en los citados enterramientos del Cabo Espartel por 
M. Ponsich (1970) y presentan un abanico cronológico del siglo VI al III 
a.C., claro reflejo a su vez de una dilatada perduración del uso funerario 
de la necrópolis.
Cabe indicar también que en las proximidades de la necrópolis fue lo-
calizado un pequeño asentamiento, denominado “Algarbes II”, donde se 
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recuperaron materiales similares a los descritos anteriormente y fecha-
dos entre los siglos V y III a.C. (Martín et al. 2006). La existencia de este 
enclave y el reempleo del espacio funerario de la necrópolis han de ser 
puestos sin lugar a dudas en relación.
La excavación realizada por nuestro equipo ha permitido igualmente  
localizar diversos fragmentos cerámicos en la denominada estructura 
20, donde destaca un cuenco-trípode fenicio junto a diversos fragmentos 
de ánfora y de plato. En la estructura 1-2, fueron asimismo detectados 
diversos fragmentos de ánfora fenicia de forma indeterminada pero de 
producción aparentemente gadirita. Sobre la estructura 20, además, 
cabe referir que presenta una construcción circular, inscrita en la roca 
trabajada, muy similar a las que se están excavando actualmente en la 
vecina necrópolis de La Silla del Papa, ubicada en la sierra de la Plata, 
aneja a esta de San Bartolomé y con la que podrán guardar relación.
Del material fenicio-púnico que se ha recogido, pues, consideramos muy 
relevante el hallazgo de la citada urna del tipo “Cruz del Negro”, que apa-
reció completa (Figura 6). Este tipo de piezas se encuentra bien tipificada 
y en nuestro caso se trata de un ejemplar evolucionado de forma oval, 

Figura 5. Restos materiales de época romana y fenicio-púnica
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con base cóncava a modo de umbo. La forma es bien conocida y su lo-
calización es muy frecuente en contextos de necrópolis, destacando los 
ejemplares procedentes del área de Carmona o Medellín (tipo 8), donde 
ha sido fechada entre 525-475 a.C. por sus excavadores (Torres, 2008, 
p. 634). Consideramos que su aparición en Los Algarbes es, por tanto, 
un rasgo muy elocuente tanto de la permanencia del uso funerario de 
la necrópolis a lo largo del primer milenio, como de su adscripción a la 
tradición cultural semita.
2.3.- Fase III: reutilización de estructuras en época romana
Sobre el material romano que hemos localizado poco se puede decir en 
lo que concierne a una perduración del uso funerario de esta necrópolis. 
Los fragmentos cerámicos detectados tanto en superficie como durante 
la excavación arqueológica (Figura 5: 1 y 2), al contrario de lo que se ha 
comentado para la época fenicio-púnica, dibujan un panorama en el que 

Figura 6. Cerámica tipo de “Cruz del Negro”
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el factor doméstico o habitacional cobra más fuerza que el estrictamente 
funerario. Si los elementos arqueológicos pertenecientes a época feni-
cio-púnica pueden ser fácilmente atribuibles a un uso ritual, las cerámi-
cas comunes y las ollas de cocina más bien serían indicativas de otro 
tipo de utilización, que hasta el momento no estamos en condiciones de 
precisar. La continuación de los trabajos en la necrópolis podrá arrojar 
más información a este hecho en los próximos años. 
2.4.- Fase IV: construcción de sepulturas de cronología tardo-anti-
gua en asociación a cuevas artificiales prehistóricas
Durante los trabajos arqueológicos desarrollados en la necrópolis fueron 
halladas dos estructuras excavadas en el sustrato rocoso, cuya tipología 
se corresponde con la definida como tumbas rupestres excavadas en la 
roca de tipo rural (Bernal & Lorenzo, 2000: 122). Una de ellas había sido 
documentada por C. Posac (1975), mientras que nosotros hemos docu-
mentado una segunda tumba a escasos tres metros de ésta. Igualmente, 
E. Mata (1990) indica que en las proximidades, se hallan tres estructuras 
más, las cuales no han podido ser identificadas. 
Este tipo de estructura funeraria tiene una repercusión muy amplia en el 
sur peninsular, sobre todo en las provincias de Cádiz y Málaga, debido a 

Figura 7. Tumba antropomorfa. Estructura 11
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la naturaleza caliza de las Sierras Subbéticas de esta zona (López, 2006, 
p. 48). Se trata de una tipología de enterramiento compuesta por tum-
bas excavadas en el sustrato rocoso, de cronología tardo-antigua, donde, 
normalmente, la longitud de la fosa suele coincidir con la estatura del 
difunto, lo que indicaría que las fosas se construirían para la persona 
que acababa de morir (Vargas, 2011, p. 152), de ahí que sean conoci-
das comúnmente como tumbas antropomorfas. Un aspecto singular de 
este tipo de enterramiento es su ubicación en espacios sacralizados y de 
cronología prehistórica. De hecho, es común la presencia de este tipo de 
tumbas en las inmediaciones de cuevas, abrigos, monumentos megalíti-
cos y cuevas artificiales, ya que se encuentran excavadas en afloramien-
tos rocosos. Este hecho hizo que fueran consideradas durante mucho 
tiempo tumbas de cronología prehistórica (López, 2006, p. 48).
En el caso de la Estructura 11 (Figura 7), presenta una longitud de 1,15 
m. en su eje Norte-Sur, 0,30 m. de ancho, en su eje Este-Oeste, y 0,25 
m. de profundidad. Aunque su estado de conservación es bastante bue-
no, se encontraba vacía. Tiene una orientación es Norte-Sur, estando su 
cabecera hacia el Sur. En el caso de la Estructura 12, debe tratarse de la 
tumba de un individuo infantil debido a su pequeño tamaño (longitud en 
el eje Norte-sur de 1,50 m., una anchura en el eje Este-Oeste de 0,57 m., 
y una altura conservada de 0,25 m.). Al igual que la anterior presenta una 
buena conservación, aunque también se encontraba vaciada, presentan-
do una orientación Norte-Sur. 
La existencia de este tipo de sepulturas en la necrópolis y a muy corta 
distancia de las cuevas artificiales de cronología prehistórica, en concre-
to en el grupo de estructuras 1 (Figura 2), no hace más que confirmar 
la gran permanencia temporal que esta necrópolis tuvo a lo largo del 
tiempo, pues la comunidad que dio sepultura a sus fallecidos durante el 
periodo conocido como tardo-antiguo, eligió este lugar sagrado de forma 
consciente. Parece que este hecho es algo recurrente, al menos en la 
provincia de Cádiz, ya que son numerosos los ejemplos de tumbas rupes-
tres que se localizan en las inmediaciones de monumentos megalíticos y 
cuevas artificiales de época prehistórica. Dos casos muy similares son la 
necrópolis de la Ermita del Almendral de Puerto Serrano (López, 2006) y 
la necrópolis del Almendral en el término municipal de El Bosque (Alarcón 
& Aguilera, 1993). En ambos casos se documentaron este tipo de tum-
bas en asociación espacial a cuevas artificiales de cronología prehistóri-
ca, con la diferencia de que presentan tipologías distintas. Mientras que 
las halladas en la necrópolis de Los Algarbes tienen forma antropomorfa, 
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donde la parte de la cabeza es siempre más ancha que la parte donde 
se sitúan los pies, con la peculiaridad de que la cabecera es de forma 
semicircular (Vargas, 2011, p. 153), en el caso de la Ermita del Almen-
dral de Puerto Serrano presentan tendencia ligeramente trapezoidal, de 
doble fosa, y excavadas en dos planos para formar un reborde escalona-
do, donde encajarían las lápidas hoy desaparecidas (López, 2006, p. 
56). Igualmente, las documentadas en la necrópolis del Almendral de 
El Bosque tienen forma de bañera y en doble fosa, con un reborde que 
también servirían de apoyo a las cubiertas no conservadas (Alarcón & 
Aguilera, 1993). Asimismo, C. Mergelina (1924, p. 115) localizó en la an-
tigua laguna de la Janda, en las inmediaciones del conjunto megalítico, 
concretamente en el núcleo de Purenque-Larraez, una serie de sepul-
turas excavadas en la roca del tipo rupestre, de tipología antropomor-
fa. Por último, en la sierra de El Retín se localizan algunos monumentos 
megalíticos a los que se asocian igualmente varias sepulturas antropo-
morfas excavadas en la roca (Tornero, 1998, p. 87-88). Por tanto, parece 
que en estos momentos de transición al período medieval, existe una 
tendencia generalizada en esta zona, a construir este tipo de necrópolis 
rurales en asociación a monumentos sacralizados del pasado, caso de 
monumentos megalíticos y cuevas artificiales.

3.- CONCLUSIONES
Las distintas intervenciones arqueológicas desarrolladas nos han per-
mitido conocer la gran permanencia temporal de la que ha sido objeto 
la necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz). A pesar de que en estas 
páginas nos hemos centrado en su uso como espacio de culto y enter-
ramiento, los materiales arqueológicos documentados y la historiografía 
existente sobre la misma, nos hablan de una ocupación mucho más vari-
ada y diversificada. 
Aunque su construcción se produjo en época prehistórica, su carga sim-
bólica siguió patente con posterioridad, cuando fue reutilizada en distin-
tos momentos históricos. Probablemente, durante el Bronce Final hubo 
reutilizaciones, aunque por el momento no hemos podido determinar 
de qué índole. En época fenicio-púnica, algunas de las estructuras pre-
históricas fueron reutilizadas como lugares de culto y enterramiento, tal 
y como indican muchos de los materiales hallados. Los restos materiales 
de época romana no permite por el momento definir un uso determinado, 
pero su presencia en la necrópolis nos habla de que la necrópolis fue 
frecuentada en estos momentos, aunque aún no sabemos la naturaleza 
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de esta ocupación. Como parece ser frecuente en toda la provincia, en 
base a los indicios ya comentados, en época tardo-antigua se atestigua 
el fin del uso funerario de la necrópolis cuando se excavan sepulturas 
de tipo rural en las inmediaciones de las tumbas prehistóricas. Sin em-
bargo, esto no significa el ocaso definitivo de la necrópolis, pues tanto 
en nuestras intervenciones arqueológicas, como en las realizadas con 
anterioridad (Posac, 1975; Mata, 1990; Bravo, 2012), se ha documen-
tado material de distintas épocas históricas. A falta de un estudio más 
exhaustivo del material hallado, parece que estos usos posteriores no 
tuvieron un significado funerario, pero si nos hablan del uso prolongado 
en el tiempo de la necrópolis hasta época reciente. Todo ello nos hace re-
currir al concepto de “biografía de uso” de la que hablábamos al principio 
de este trabajo. Como argumenta C. Holtorf (1998), las construcciones 
megalíticas, y dentro de ellas podemos incluir las cuevas artificiales, pre-
sentan una biografía completa de uso, que puede ser conocida a través 
de un análisis exhaustivo de todas sus fases de utilización. 
Como monumentos destacados del paisaje, las distintas comunidades 
que con ellos convivieron los reutilizaron y dotaron de un nuevo significa-
do, dejando, de alguna manera, alguna huella arqueológica que debemos 
saber interpretar. Por tanto, para conocer de forma completa la historia 
de un monumento megalítico, no podemos conformarnos con estudiar 
exclusivamente su uso original durante la Prehistoria. Tan solo estudian-
do su biografía completa de uso podremos reconstruir la verdadera histo-
ria que estas construcciones monumentales guardan en su interior.
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RESUMEN
A los pocos años del descubrimiento del importante conjunto de arte rupestre cono- 
cido como Tajo de las Figuras, Henri Breuil en una de las exploraciones que realizó 
para el estudio de las pinturas en 1916, localizó un conjunto de tumbas megalíticas 
bajo túmulo en las terrazas del río Celemín que discurre al pie de estas cavidades pin-
tadas. Sin embargo, por diversas circunstancias no llegó nunca a ser bien estudiado 
ni excavado, incluso se pensó que la necrópolis había sido totalmente saqueada y des- 
truida. Recientemente, hemos llevado a cabo estudios de prospección y delimitación 
-tras la limpieza de vegetación- que nos ha permitido recuperar información sobre es-
tos dólmenes, además de localizar unos diez sepulcros más, cuyo estudio presenta- 
mos.
Realizamos un análisis de la distribución y posición de las sepulturas en el territorio 
y su relación con las manifestaciones gráficas de los abrigos que la circundan. Todo 
ello nos ha permitido obtener inferencias sobre las prácticas sociales funerarias de 
las diversas entidades sociales que ocuparon el territorio dentro de un espacio tem-
poral entre el IVº y el IIº milenios a.C.
PALABRAS CLAVE: Tumbas megalíticas, Prehistoria Reciente, Pinturas rupestres
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ABSTRACT
A few years after the discovery of the important set of rock art known as the Tajo 
de las Figuras, Henri Breuil, in one of the explorations he carried out to study 
the paintings in 1916, located a set of megalithic tombs with mounds on the ter-
races of the Celemín river, which runs at the foot of these painted cavities. How-
ever, due to various circumstances, it never came to be well studied or excava- 
ted, it was even thought that the necropolis had been completely sacked and 
destroyed. Recently, we have carried out prospecting and delimitation studies 
- after vegetation cleaning - that has allowed us to recover information about 
these dolmens, and we have located ten more graves, whose study we present.
We perform an analysis of the distribution and position of the graves in the ter-
ritory and their relationship with the graphic manifestations of the shelters that 
surround it. All this has allowed us to obtain inferences about the funerary social 
practices of the various social entities that occupied the territory within a tem-
porary space between the 4th and 2nd millennium BC
KEY WORDS: Megalithic tombs, Recent Prehistory, Rock paintings

1. INTRODUCCIÓN 
En el extremo sur de la Península Ibérica, dentro de la provincia de Cádiz, 
en el término municipal de Benalup-Casas Viejas, existen un conjunto de 
pequeños abrigos pintados adscritos normativamente al arte esquemático 
de la Prehistoria reciente. El conjunto está formado por ocho abrigos, entre 
los que destacan, por presentar un mayor número de pinturas, los deno- 
minados Cueva del Arco, Cueva Cimera o de los Cochinos y el Tajo de las 
Figuras, que al ser el más importante por el gran número de pictogramas 
que presenta (962), ha dado nombre a todo el Conjunto. 
Aunque el descubrimiento oficial de esta cavidad se produce en 1913 (Mo-
lina), y vienen a ella diversos investigadores con el objetivo de realizar su 
estudio (Cabré y Hernández Pacheco, 1914; Verner, 1914a, b, y c; Breuil 
y Burkitt, 1929) no es hasta 1916, en una de las visitas que realiza Breuil 
al Tajo de las Figuras, cuando localiza una necrópolis megalítica de la que 
describe los vestigios de diez estructuras tumulares, y una onceava dudosa 
(Breuil y Verner, 1917). Posteriormente Cayetano de Mergelina (1924) rea- 
liza la excavación de una de las estructuras tumulares, en concreto la deno- 
minada por Breuil como estructura IV; sin embargo, tendrá que abandonar 
sus trabajos al prohibirle el dueño de la propiedad donde se localizan las 
tumbas que continuara con las excavaciones. Algunos años después Breuil 
y Burkitt en su obra sobre las pinturas rupestres de la provincia de Cádiz, 
hacen referencia a ellas, afirmando que en 1926 habían sido destruidas 



| 503

| 2018

por los buscadores de tesoros (Breuil y Burkitt, 1929, p. 11). Las posteriores 
publicaciones que mencionan la necrópolis únicamente se limitan a repetir 
lo mismo (Romero de Torres, 1934; Leisner y Leisner, 1943). Ya en la déca-
da de los años ochenta del pasado siglo se retoman las investigaciones en 
el Conjunto de abrigos con pinturas por Martín Más Cornellá, quién realiza 
nuevas prospecciones en la zona, pero a la hora de mencionar las estruc-
turas megalíticas nos informa que no ha localizado vestigios de ellas y se 
reafirma en la idea de que habían sido totalmente destruidas (Mas Cornellá, 
1991 y 2000, p. 320).
Hacia finales del año 2009 nos solicitaron desde la Delegación de Cultura 
de Cádiz que documentáramos el Conjunto de abrigos con pinturas para la 
realización del expediente B.I.C. Tajo de las Figuras (Benalup-Casas Viejas). 
Tras analizar la información bibliográfica existente iniciamos los trabajos de 
prospección para valorar el estado de conservación de los distintos abrigos 
con pinturas rupestres (8 cavidades) y yacimientos adyacentes. Igualmente 
estuvimos llevando a cabo una prospección sistemática de todos los alre-
dedores del Conjunto rupestre del Tajo de las Figuras con el propósito de 
localizar otros posibles enclaves arqueológicos y delimitar su extensión. Du-
rante el desarrollo de estas actividades arqueológicas, redescubrimos los 10 
dólmenes localizados por H. Breuil en 1916 (Breuil y Verner, 1917), y aunque 
comprobamos que muchos de ellos habían sido explosionados y saqueados, 
otros se conservaban más o menos igual que cuando los hallaron. El olvido 
de estas estructuras fue debido fundamentalmente a que el trazado de la 
carretera había sido cambiado a partir de principios de la década de los 
años setenta, al realizar las obras del embalse del Celemín. El trazado actual 
separa los abrigos con pinturas de la necrópolis hecho que no sucedía en la 
época de H. Breuil. Así en sus descripciones hace referencia al pie del Tajo 
de las Figuras, en la margen derecha de la carretera que conduce desde el 
Monasterio del Cuervo a Casas Viejas (Breuil y Verner, 1917, p. 179). Tal vez 
sea esta la razón por la que los investigadores no localizaron vestigios de 
estas estructuras con anterioridad a nuestras prospecciones.  
Igualmente, como fruto de nuestros trabajos de prospección sistemática en 
la zona, hemos podido localizar nuevos dólmenes, tanto en la terraza dere-
cha del antiguo río Celemín, hoy embalse, junto a los hallados por Breuil, 
como en la margen izquierda, donde hemos descubierto una nueva sepul-
tura de tipo tholos, que está sumergida en las aguas del embalse, junto con 
otras dos más, de las que sólo se ven cuando baja el nivel de las aguas algu-
nas piedras de gran tamaño, que corresponde probablemente a las cobijas 
de la cubierta.  
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2. EL MEDIO NATURAL 
La necrópolis se emplaza en ambas orillas de río Celemín (Fig. 1), que es 
uno de los afluentes principales de río Barbate, pero que en el momento en 
que estuvo en funcionamiento esta necrópolis, vertía sus aguas a una lagu-
na, desecada artificialmente en la década de los años sesenta del pasado 
siglo, que se conoce como La Janda. 
Al producirse la transgresión Flandriense, a comienzos del Holoceno, el nivel 
del mar ascendió desde -120 m hasta el nivel actual en torno al 4500 a C. 
La subida del nivel del mar provocaría que la laguna de La Janda se comuni-
que con el mar por lo que la depresión pasa a ser una bahía interior. A partir 
de estas fechas, contando también con reajustes y oscilaciones climáticas, 
se produce una sedimentación fluvio-marina hasta por lo menos 3800 BP. 
Es en ese momento cuando se produjo la colmatación de la depresión y, por 
lo tanto, el cierre del estrecho paso que comunicaba la laguna con el mar 
(Zazo et al. 1999).
La zona por sus características geográficas ha ofrecido y ofrece un lugar 
idóneo para el establecimiento de poblaciones muy vinculadas a su eco-
sistema. Es por ello que no pueden ni deben comprenderse los diferentes 

Figura 1. Ortofoto del embalse del río Celemín con la ubicación de las tumbas megalíticas
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enclaves arqueológicos más que dentro de un ámbito espacial de carácter 
económico, social, cultural y simbólico que le da sentido y que constituye la 
esencia de lo que conocemos como Tajo de las Figuras.
Esto ha llevado a que fuera una zona transitada por bandas de cazadores- 
-recolectores del Paleolítico inferior y Medio (Graveras del Celemín) y por so-
ciedades de cazadores especializados del Paleolítico superior (Cubeta de 
la Paja) (Ripoll, Más y Perdigones, 1991), quienes plasmaron sus primeras 
manifestaciones gráficas en algunos de los abrigos. Pero, sobre todo, su ocu-
pación más intensa corresponde ya al periodo holocénico con asentamien-
tos neolíticos y calcolíticos (Lazarich et al., 2012), una necrópolis megalítica 
y las representaciones gráficas de gran singularidad, de comunidades agro- 
pastoriles en las que todavía la caza juega un papel importante para la sub-
sistencia, pero al mismo tiempo estas actividades cinegéticas adquieren 
nuevas connotaciones simbólicas y de poder (Lazarich et al., 2013). 

3. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS ESTRUCTURAS DE LA NECRÓPOLIS 
Tras localizar los diez túmulos megalíticos descubiertos por H. Breuil y W. 
Verner en 1916, con mucho esfuerzo dada la intensa vegetación de la zona 
solicitamos permiso de desbroce y limpieza de las estructuras funerarias 
para eliminar la vegetación y poder delimitar la verdadera extensión que 
tenían y el estado de conservación. 
3.1. Los trabajos arqueológicos en los túmulos megalíticos descu-
biertos por H. Breuil
En primer lugar, acometimos uno a uno el desbroce y destoconamiento 
de la maleza crecida de forma incontrolada alrededor y sobre los túmulos 
de los dólmenes. Hay que señalar por las fotografías aportadas tanto por 
Breuil y Burkitt (1929), como por Mergelina (1924) en la zona no existía la 
vegetación que hay en la actualidad, por lo que las estructuras tumulares 
que encerraban las sepulturas megalíticas, eran visibles y destacaban del 
terreno circundante. Después eliminamos la capa de tierra vegetal acumu-
lada, hasta llegar a la arcilla base. Esta tarea se realizó con el objetivo de 
descubrir aquellas piedras que formaban parte de las estructuras primitivas, 
al margen de haber sido removidas por las explosiones u otros agentes ex-
poliadores. Este sistema tenía además la misión de dejar al descubierto las 
piedras, ortostatos y cobijas, para poder realizar el dibujo de las mismas, 
posteriormente.
Realizamos el trazado de cuadriculas de 2 m de intervalo, que abarcaba la 
totalidad de los túmulos, materializándola mediante estacas y cordeles. Esta 
retícula nos serviría como eje de coordenadas y así ortofotografiar todos y 
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cada uno de las cuadriculas que, unidas digitalmente, daría como resultado 
una ortofoto de todo el conjunto de cada uno de los túmulos. Realizamos el 
fotografiado de todas y cada una de las aproximadamente 100 cuadrículas 
de cada dolmen, a una altura de 2,5 m, con la cámara colocada de for-
ma perpendicular al suelo y situando previamente una claqueta con la indi-
cación del nº de la cuadrícula y la escala correspondiente, para tener refe- 
rencia de la situación exacta de cada foto. Tras ello se tomaban y anotaban 
las alturas topográficas de cada cuadricula, mediante nivel y escala, con el 
objeto de poder dibujar posteriormente el relieve en 3D de cada uno de los 
túmulos. Finalmente, se obtuvieron de coordenadas UTM ED50 en el centro 
y en las esquinas de la retícula, para su posterior acoplamiento en el pla-
no topográfico. También se realizaron una serie de fotos aéreas, mediante 
una cámara instalada en un DROM, sin embargo, dada la cantidad de árbo-
les (acebuches) que existen en los túmulos de las estructuras, impedían la 
visión de éstos, hecho que sí pudimos realizar mediante la fotografía digital, 
como ya hemos comentado. 
Tras la toma de las fotografías realizamos una ortofoto compuesta por to-
das las fotografías de las cuadriculas de 2 por 2 m. Para ello se utiliza una 
cuadricula virtual sobre una imagen en blanco (Programa Adobe Photoshop 
8.1.1) sobre la que se van colocando las diferentes fotos. Estas se ajustan 
a la cuadricula virtual, absorbiendo de esta manera las pequeñas deforma-
ciones que la posición de la cámara adquiere al no estar colocada milimétri-
camente en el centro de la cuadricula de 2 por 2 en el terreno. El trazo de 
los cordeles fotografiados, se hace coincidir con las líneas de la cuadricula 
virtual trazadas por el programa a escala de 2 m por 2 m y se completa el 
trabajo incorporando a la imagen la cuadricula virtual mediante líneas traza-
das, de forma que se puedan visualizar en un archivo JPG. 
Posteriormente se realiza el dibujo de las piedras de las estructuras tumu-
lares, ortostatos y cobijas. Mediante el uso de un programa de dibujo vecto-
rial (FreeHand 10) se traslada la imagen conseguida en el proceso anterior, 
colocándola en una capa. En otra capa superior, se van dibujando los con-
tornos de todas las piedras que se observan en la imagen. Debido a la alta 
calidad de las fotos originales (de 2 a 3 Mb de resolución) se pueden dibujar 
piedras de hasta unos pocos cm de diámetro, así como los detalles de las 
piedras que formaban las estructuras megalíticas.  
El objetivo del citado trabajo era poder apreciar las líneas circulares de las 
piedras que forman los anillos de sujeción del túmulo (cuando existe) y los 
límites de los mismos. También sirve para determinar la orientación del 
corredor y/o la posición de las cabeceras. Todo ello era necesario, debido a 
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que la mayoría de estos dólmenes estaban en muy mal estado de conser-
vación, por lo que es difícil el averiguar la posición teórica de los elementos 
constructivos, sin acometer su excavación.
Todos éstos túmulos se encuentran ubicados en las terrazas fluviales de la 
margen derecha del rio Celemín, hoy represado en el embalse del mismo 
nombre. Las altitudes sobre el nivel del mar son similares, oscilando entre 
los 34 m del DB-I a los 30 m del DB-VII, que se corresponden con la terraza 
media (Pleistoceno medio).  
En cuanto a las orientaciones de sus declives estas vienen condicionadas 
por la orografía del terreno, cuya pendiente es en general de N a S. 
3.1.1. Descripción de las estructuras dolménicas existentes en la 
actualidad
Para ello nos basamos en la documentación aportada por Breuil (Breuil y 
Verner, 1917) y por Mergelina (1924) y en los vestigios que se observan 

Figura 2. Ortofoto detalle de la ubicación de los dólmenes descubiertos por Breuil y los 
nuevos hallazgos adyacentes a estos. Obsérvese en la fotografía los círculos de los túmu-
los, tras la eliminación de la vegetación en ellos. La línea roja marca la dirección donde 
se localiza el Conjunto rupestre del Tajo de las Figuras.
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Figura 3.  A: Planimetría DB I; A1 según Breuil y Verner, 1917; A2 Dolmen “G” de C. Merge-
lina, 1927; A3 situación en 2012. B: Planimetría DB II; B1 según Breuil y Verner, 1917; B2 
Dolmen “F” de C. Mergelina, 1927; B3 situación en 2012. C: Planimetría DB III; C1 según 
Breuil y Verner, 1917; C2 Dolmen “E” de C. Mergelina,1927; C3 situación en 2012. D: 
Planimetría DB IV; D1 según Breuil y Verner, 1917; D2 Dolmen “A” de C. Mergelina,1927; 
D3 situación en 2012. (Dibujos planimetrías: A. Ramos-Gil; Situación 2012: Grupo PAIDI-
HUM812).
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en superficie después de la limpieza de vegetación y de la eliminación de 
la capa de tierra vegetal depositada a posteriori de la construcción de los 
túmulos.   
Dolmen DB-I 
Ubicado al este del conjunto dolménico (Figs. 2 y 3A), presenta una destruc-
ción casi total. Solo se conserva una gran laja de cubierta al N, la misma que 
aparece en los dibujos de Breuil y de Mergelina. En el centro hay un cráter de 
unos 3 m de diámetro y una profundidad de unos 30 cm, signo inequívoco 
de haber sido expoliado. También se observan restos de algunos ortostatos. 
En la planimetría no se observa la presencia de anillos tumulares, aunque 
no se descarta su existencia a mayor profundidad, cuestión que no quedará 
resuelta hasta la excavación sistemática del dolmen. 
El túmulo es de poca elevación (1,36 m) con unos diámetros de 20 m (ori-
entación NS) y de 18 m (orientación EW).  La dirección del corredor, con 
cabecera al N, sería hacia el SW.
Dolmen DB-II 
Situado a 36 metros al sur del DB-I se ubica en el centro de un túmulo aterr0a- 
zado (Figs. 2 y 3B) que desciende a más de tres metros en dirección SW. y 
de unos 24 m (NS) y 22 m (EW) de diámetros. En la planimetría correspon- 
diente se insinúan los círculos de contención formados por numerosos can-
tos rodados. 
Es uno de los mejores conservados desde las descripciones de Breuil y 
Mergelina, lo que se aprecia comparando los dibujos correspondientes con 
el actual. Tiene alrededor de 5 m. de longitud. En todos ellos se pueden 
apreciar las rocas nombradas por Mergelina como “b”, “c” y “d” (Fig. 3B, 2), 
no así la cabecera “a” que aparece en el dibujo de Breuil en vertical (Fig. 3B, 
1), y que en la actualidad está fragmentada, pero aún in situ su parte inferior 
(Fig. 3B, 3). Igualmente le faltan lajas de la cubierta. Esta circunstancia, y el 
hecho de no aparecer cráter alguno, nos hace sospechar que este dolmen 
no ha sido removido, al menos desde su primer descubrimiento. Presenta 
un túmulo de unos 23 m. Tiene planta rectangular y una orientación SSW 
(208º aprox.)
Dolmen DB-III
Ubicado a unos 50 m del anterior, y separado por un pequeño arroyo que 
discurre paralelo a ambos, se asienta sobre otro de los salientes de las terra- 
zas del río Celemín. Este se encuentra en mal estado de conservación, con 
varios fragmentos de cobijas de la cabecera desplazadas y volteadas a dos 
metros de su ubicación original, como podemos observar en la comparativa 
entre los dibujos de las plantas de Breuil y los nuestros en la actualidad 
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Figura 4.  E: Planimetría DB V; E1 según Breuil y Verner, 1917; E2 Dolmen “C” de C. 
Mergelina, 1927; E3 situación en 2012. F: Planimetría DB VI; B1 según Breuil y Verner, 
1917; F2 Dolmen “B” de C. Mergelina, 1927; F3 situación en 2012. G: Planimetría DB 
VII; G1 según Breuil y Verner, 1917; G2 Dolmen “D” de C. Mergelina,1927; G3 situación 
en 2012. H: Planimetría DB VIII; H1 según Breuil y Verner, 1917; H2 Dolmen “I” de C. 
Mergelina, 1927; H3 situación en 2012. (Dibujos planimetrías: A. Ramos-Gil; Situación 
2012: Grupo PAIDI-HUM812).
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(Figs. 2 y 3C), seguramente debido a la explosión a la que fue sometida y 
que la fracturó.
La estructura tumular está situada a 31 m.s.n.m. y está construida a base 
de tierra y cantos rodados, conformando anillos de refuerzo. Alcanza una 
altura de 3,3 m y 18 m de diámetro. La estructura funeraria tiene planta 
rectangular con una orientación SW (205º aprox.) Su longitud es de 6 m. con 
una gran laja de cubierta de 2,35 x 1,55 m.
Dolmen DB-IV
Es el de mayores dimensiones del conjunto y, al parecer, el que se encon-
traba en un mejor estado de conservación (Breuil y Verner, 1917) por lo que 
Cayetano de Mergelina (1924) acometió su excavación. Está situado a 32 
m.s.n.m, (Figs. 2 y 3D). Presenta un túmulo con un diámetro máximo de 24 
m que coincide con el eje donde se localizaba la estructura, que tenía planta 
rectangular.
Sin embargo, fue explosionada y destruida totalmente la galería funeraria, 
por los propietarios de la finca. Ésta se encontraba orientada en dirección 
Norte-Nordeste, y su longitud alcanzaba los 8,50 m. La laja de la cabe- 
cera contaba con unas dimensiones de 2 por 2,43 m. (Fig. 3D, 2). Según 
Mergelina tenía una profundidad en la parte de la cabecera de 1,84 m. Fue 
excavado por este último hasta un nivel de -0’60 m. Halló un fragmento de 
plato de borde almendrado, varios elementos de hoz y otros restos de talla 
de cuarcita. 
La orientación de la estructura funeraria es SW (205o aprox.).
Dolmen DB-V
Se localiza a pocos metros del anterior (Figs. 2 y 4E) y a la misma altitud (32 
m.s.n.m.). Sólo conserva el túmulo y algunos ortostatos de la galería, y le 
faltan las lajas de la cubierta y el interior parece estar saqueado casi en su 
totalidad. Durante la limpieza encontramos un fragmento de hoja-cuchillo 
de sílex. La orientación de la cabecera era nordeste. La longitud conservada 
de la galería es de 2,50 m. Según Mergelina se levantaba sobre un túmulo 
de 11 m de diámetro (Mergelina, 1924), sin embargo, este es mayor en la 
realidad, pues alcanza en su eje mayor los 17 m. La orientación de la galería 
es SW (212o aprox.).
Dolmen DB-VI
Localizado a 31 m.s.n.m., junto al anterior (Figs. 2 y 4F), de manera que los 
túmulos de ambos están unidos. La estructura dolménica tiene una longitud 
de alrededor 5 m con una laja de cubierta en la cabecera de 2,35 por 1,59 
m. La cabecera estaba orientada al Nordeste. La gran laja de la cubierta 
conservada aún en 1924, presentaba 17 cazoletas (Fig. 4F 2), sin embar-
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Figura 5. J: Planimetría DB IX; J1 según Breuil y Verner, 1917; J2 Dolmen “H” de C. 
Mergelina,1927; J3 situación en 2012. K: Planimetría DB X; K1 según Breuil y Verner, 
1917; K2 Dolmen “G” de C. Mergelina, 1927; K3 situación en 2012. L: Dolmen “Cel-
emin I”. M: Dolmen “Peñarroyo 1” ambos descubiertos por el Grupo PAIDI-HUM812. 
(Dibujos planimetrías y dólmenes: A. Ramos-Gil).
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go, esta aparece hoy totalmente fracturada (Fig. 4F 3), posiblemente como 
resultado de la explosión a la que fue sometida, al igual que ocurrió con las 
estructuras III y IV, y posiblemente también con las V y VII. Solo conserva tres 
ortostatos in situ; sin embargo, el túmulo de unos 15 m de diámetro en su 
eje mayor se encuentra en buen estado de conservación, conformado medi-
ante anillos de cantos rodados de diverso tamaño y tierra. 
La Orientación de la galería es SWW (205o aprox.).
Dolmen DB-VII
Esta unido por su túmulo a la estructura VI (Figs. 2 y 4G) y se sitúa a la mis-
ma altitud. La galería tenía una longitud de alrededor de 5 m y planta rec- 
tangular. La orientación es SSW (190º aprox.). Su túmulo tiene una altitud 
conservada respecto al terreno que los circunda de 1,5 m. y está formado 
por tierra y anillos de piedra (cantos rodados) con un diámetro de 13 m. Este 
no parece tal alterado como los anteriores, pues conserva varios ortostatos 
in situ, pero le faltan las lajas de la cubierta. 
Dolmen DB-VIII
Éste está situado más al norte (Figs. 2 y 4H) a 32 m.s.n.m. y parece formar 
parte de otro conjunto junto con el dolmen IX, que se ubica a pocos metros. 
Aunque muestra alterada su entrada y ha sufrido derrumbes de la mayor 
parte de la galería, tuvo que ser saqueado antes del siglo XX, ya que se en-
contraba tal y como los dibujaron Breuil y Verner (1917) y Mergelina (1924). 
La longitud es difícil de saber. Conserva una gran cobija de 2,52 m por 1,80 
m.
El túmulo estaba muy bien conservado y formado, al igual que el resto, de 
tierra y cantos rodados, con un diámetro conservado de 15 m, y de una altu-
ra conservada de 2 m. La orientación es SW (220o aprox.).
Dolmen DB-IX
Cerca del anterior se sitúa el numerado como IX por Breuil y Burkitt (1919) 
(Figs. 2 y 5I) Si observamos los ortostatos que existen hoy (Fig. 5I, 3) y los 
comparamos con las plantas de Breuil (Fig. 5I, 1) y Mergelina (Fig. 5I, 2), 
comprobamos que este dolmen no debió de ser saqueado. No hemos en-
contrado vestigios de explosión ni de saqueo, por lo que la pérdida de las 
lajas de la cubierta fue anterior al descubrimiento por Breuil. Al igual que 
todas las galerías megalíticas localizadas en la margen derecha del río 
Celemín, tiene planta rectangular de algo más de 6 m. La estructura tumular 
formada mediante anillos de cantos rodados y tierra, tiene unos 18 m en su 
eje mayor. La orientación es SW (212o aprox.).
Dolmen DB-X
Este se localiza al otro lado de un pequeño arroyo estacional que lo sepa-
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ra del resto de la necrópolis hallada por Breuil (Fig. 2) y a una cota de 32 
m.s.n.m. Al igual que el anterior, no parece muy alterado (Fig. 5J, 3), en re- 
lación a los planos de Breuil y Burkitt (1917) (Fig. 5J, 1) y Mergelina (1924) 
(Fig. 5J, 2). Sin embargo, creemos que posiblemente se encontraba saquea-
do con anterioridad a su descubrimiento. Es el más pequeño del conjunto 
y la estructura tumular tiene de 16 m, y está conformada por un relleno de 
tierra y cantos desordenados. La orientación es S (180º aprox.).
3.2. Los nuevos hallazgos
3.2.1. Los nuevos dólmenes de la necrópolis de Breuil
En la misma terraza donde se localizan los dólmenes hallados por Breuil 
(DB-I a DB-IX), hemos localizado otros restos de estructuras dolménicas. El 
que hemos denominado Dolmen XI (Fig. 2), siguiendo la nomenclatura dada 
por H. Breuil, se localiza inmediato al dolmen VII. A pocos metros más hacia 
el oeste, hemos localizado vestigios de otras tres nuevas estructuras (XII, XIII 
y XIV); en las que sin embargo no hemos acometido aún tareas sistemáti-
cas de limpieza, por lo que la vegetación no nos permite, por el momento, 
mayor precisión sobre ellas, salvo que algunas, como ocurre con el DB-XI se 
encuentra en un excelente estado de conservación, pues el túmulo no pre-
senta huellas de haber sido alterado, por lo que sólo observamos los anillos 
de piedras que conforman la estructura tumular. Esta estructura además 
parce estar integrada por un gran túmulo y dos más pequeños inmediatos 
en dirección S.
3.2.2. Los dólmenes denominados del Celemín
Estas estructuras dolménicas se localizan igualmente en la orilla derecha 
del embalse del Celemín (Fig. 1). Son visibles en los meses de estío, des-
de que se acometieron las obras del pantano y la erosión del agua los ha 
emergido, al ir desapareciendo la estructura tumular que los cubría. Ello ha 
provocado el desplazamiento de las cubiertas, incluso de algunos de los or-
tostatos y jambas de las entradas. No se han acometido aún excavaciones, 
pues al situarse bajo la cota de inundación desde el año 2009 que comen-
zamos los trabajos de prospección, pocos días están libres de las aguas. 
Celemín11 

La que hemos denominado Celemín 1 parece ser la única de las tres sepul-
turas que se conserva in situ (Fig. 5L). Cuenta con una cámara más o menos 
rectangular, de la que se visualizan cuatro ortostatos laterales, uno en la 
cabecera y una gran laja que, aunque desplazada, parece corresponder a la 
cubierta de aquella (Lazarich et al. 2013).
Celemín 2 se encuentra en una cota algo más alta (Fig. 1), sobre una ter-
raza del antiguo cauce, y que ha sido arrasada, en parte, por las aguas del 
1 La denominamos así para diferenciarlas de los dólmenes hallados por Breuil, porque aún que aún no habíamos localizado estos 
últimos, sabíamos que se trataban de estructuras diferentes a las publicadas por Breuil y Burkitt (1917), más tarde por Mergelina 
(1924) y por G. y V. Leisner (1943)
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embalse. Se observan cuatro lajas, probablemente correspondientes a las 
paredes de la estructura funeraria que se presentan desplazadas en un 
área de unos 25 o 30 m2. 
Celemín 3
Finalmente, el dolmen Celemín 3 (Fig. 1), que al igual que el anterior, parte 
de los elementos de la estructura que lo conforman, habían sido movidos 
por las aguas. Consiste en un conjunto de lajas de gran tamaño, correspon-
dientes a las paredes y a la cubierta de la tumba, además de un pilar. Una de 
ellas presenta numerosas cazoletas que, si bien creemos tienen un origen 
natural a partir de la erosión de pisolitos, algunas de ellas podrían haber 
sido alteradas y, sobre todo, como ocurría en el dolmen VII de Breuil de esta 
misma necrópolis, fueron elegidas para formar parte de estas estructuras 
por tener algún significado para estas comunidades. Éstas son frecuentes 
en otras estructuras dolménicas de Andalucía como ocurre el Dolmen de 
Viera (Antequera), con decenas de estas concavidades en las caras internas 
de varios ortostatos del corredor y el sitio Arqueológico de Peñas de Cabrera 
(Maura Mijares, 2010) en la provincia de Málaga,pero son abundantes en 
otras zonas peninsulares como las existentes en los dólmenes del área del 
Tajo (Bueno et al., 2010), y en grabados en los farallones al aire libre en el 
propio río.
Los dólmenes de Peñarroyo
En la orilla izquierda del antiguo cauce del río Celemín, hoy pantano, se lo-
caliza otro conjunto megalítico integrado al menos por tres estructuras que 
hemos denominado Peñarroyo, por hallarse cercano al arroyo de este nom-
bre (Fig. 1). De él destaca el sepulcro de corredor Peñarroyo I (Fig. 5M). Éste 
estuvo oculto por las aguas del embalse del Celemín hasta finales de 2009, 
en el que el pantano alcanzó su nivel más bajo desde hacía 15 años. Desa-
fortunadamente las fuertes lluvias del otoño-invierno del 2010 lo volvieron 
a cubrir y hasta la fecha no se ha vuelto a ver.  Que sepamos, no se cono- 
cía la existencia de esta tumba megalítica, aunque los vecinos de la zona 
comentan muy vagamente que, de vez en cuando, bajo las aguas del em-
balse se observan alineadas algunas piedras de gran tamaño, que podrían 
corresponder a construcciones megalíticas. Sin embargo, los mayores del 
lugar, afirman que antes de la construcción del pantano (1968) éstas no 
eran visibles.
La sepultura de Peñarroyo I es un sepulcro de corredor de al menos 8,80 
m de longitud, cuyas paredes están realizadas de mampostería y cubier-
tas por grandes lajas de piedra. Presenta un atrio de entrada coronado por 
dos menhires verticales, hecho que se repite tras finalizar el corredor y el 
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comienzo de la primera cámara. Ésta tiene forma circular y con un diámetro 
máximo de 2,90 m, se puede acceder a un estrecho corredor que posible-
mente dé paso a otra u otras cámaras secundarías que se introducen en el 
túmulo de arcilla, por lo que desconocemos sus verdaderas dimensiones. 
Las paredes del corredor se encuentran destruidas, en parte, lo mismo que 
la cubierta, cuyas grandes cobijas han sido desplazadas por las aguas.  El 
estado de conservación de esta tumba no parece malo y no hay indicios 
de que haya sufrido ningún saqueo. Es interesante resaltar que estamos 
ante la primera estructura tipo tholos hallada en la zona ya que el resto 
son galerías cubiertas, cuevas artificiales o estructuras de tipo mixto, como 
ocurre con las estructuras E-2 y E-IV de la necrópolis de Paraje de Monte 
Bajo (Lazarich, 2007). 
Hemos localizado indicios de otros dos enterramientos más en las inmedia-
ciones (Peñarroyo II y III), por la presencia de grandes ortostatos; sin embar-
go, éstos, al encontrarse en una cota más baja, aparecen siempre cubiertos 
por las aguas. De todas formas, habrá que estar atentos en los próximos 
años, si es que se produce una nueva bajada del nivel del pantano, para 
intentar, si fuera posible, ponerlos a salvo.

VALORACIÓN FINAL
Existe una estrecha relación entre la necrópolis y los abrigos con pinturas, 
sobre todo con el principal “Tajo de las Figuras”. Desde la boca de este abri-
go, se divisa toda la necrópolis, visibilidad que se hace igualmente patente 
en las tumbas, pues no sólo desde ellas se ve el abrigo, sino que se visua- 
lizan entre ellas. 
La idea de perpetuidad queda patente en los materiales constructivos uti-
lizados, pero también, la propia visibilidad de las tumbas aporta un carácter 
monumental a la necrópolis, que se expande en el paisaje. Esta monumen-
talización del paisaje creemos que sirve aquí como un elemento de legiti-
mación del territorio.
La orientación de las construcciones megalíticas se ha relacionado con la 
observación de los astros (solsticios y equinoccios), a veces relacionado 
con un punto del relieve donde se sitúa el sol o las estrellas de una conste- 
lación, posiblemente con el propósito de controlar los ciclos de la naturaleza 
para un mejor conocimiento y dominio de las estrategias agrarias. Todos 
los megalitos descubiertos por Breuil, según hemos podido constatar, están 
orientados al S-SO (con un acimut entre los 180º-220º). Esta orientación, 
aunque no es común en otras zonas peninsulares, sin embargo, en las 
estructuras dolménicas del sur la provincia de Cádiz, parece ser la norma. 
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Los dólmenes de Aciscar (nº 1 al 4 de Breuil, así como el denominado C y 
descubierto por C. de Mergelina) tienen una orientación parecida, con un 
acimut comprendido entre los 214º y los 250º (Hoskin et al., 2001: 54-55). 
Un caso aparte lo constituyen la galería cubierta de los Charcones (Lazarich, 
et al., 2013), ubicada cerca del poblado del mismo nombre (Ramos et al., 
1995), con una orientación NE (acimut 32) y el tholos de Peñarroyo I, que 
mira N-NE (acimut 25).  
Las prospecciones y estudios llevados a cabo por nuestro grupo de inves-
tigación nos han permitido además conocer la ubicación de los lugares de 
hábitat, con presencia de pequeños asentamientos estacionales y aldeas, 
algunas de éstas con estructuras emergentes significativas.
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Megalitismos del área de Huelva. 
Investigación y puesta en valor

Megalithisms of the Huelva area. 
Research and valorization

RESUMEN
El área de Huelva presenta un megalitismo destacado por la gran variabilidad 
arquitectónica y por la singularidad de ciertos modelos de monumentos. El de-
sarrollo en los últimos años de un conjunto de intervenciones con una meto- 
dología interdisciplinar de puesta en valor en el marco de la Ruta Dolménica 
ha contribuido a la investigación, conservación, difusión y valorización social 
del  patrimonio megalítico. 
En cuanto a la investigación, se han documentado una amplia diversidad 
megalitismos desarrollados en la zona desde el Neolítico Medio a la Edad 
del Bronce Antiguo. El análisis arqueológico de los sitios ha confirma-
do la existencia de monumentos de amplias secuencias arquitectóni-
cas y usos de larga temporalidad, caso del grupo de Los Llanetes, 
dolmen de Soto y El Seminario. El estudio de las fases constructivas 
y de la evolución diacrónica de los sitios permiten plantear una se-
cuencia de la zona en grandes etapas: 1)  un megalitismo menhírico 
desde el Neolítico Medio; 2) un antiguo y potente megalitismo fune- 
rario desde inicios del Neolítico Reciente, con diversos modelos 
de dólmenes (cámaras simples, cámaras alargadas, galerías cu-
biertas y cámaras múltiples); 3) los procesos de monumental-
ización, re-construcción y reutilización de los dólmenes en el 
Neolítico Final y Edad del Cobre; 4) la proliferación de las se- 
pulturas colectivas subterráneas (hipogeos) y semisubterráneas (hipo-
geos mixtos y tholoi) en la Edad del Cobre; 5) la permanencia del megali- 
tismo en la Edad del Bronce Antiguo, mediante diversas formas de mon-
umentalidad.
En todos los sitios se han realizado trabajos de conservación combinados 
de diversa naturaleza, que garantizan la preservación de estos complejos 
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yacimientos arqueológicos, su exhibición  y uso como sitios visitables. 
En la actualidad, se presentan carencias en la tutela patrimonial de los 
sitios megalíticos,  siendo uno de los retos a solucionar en el futuro.
PALABRAS CLAVE: Megalitismos; Monumentalidades; Investigación; Con-
servación; Valorización

ABSTRACT
The Huelva area presents a megalithism highlighed by the great architectu- 
ral variability and the singularity of certain models of monuments. The deve- 
lopment in recent years of a set of interventions with an interdisciplinary metho- 
dology in the Megalithic Route has contributed to the research, conservation, dissemi-
nation and social valorization of the megalithic heritage.
In terms of research, a wide diversity of megalithisms developed in the area from the 
Middle Neolitic to the Early Bronze Age have been documented. The archaeological 
analysis of the sites has confirmed the existence of monuments with extensive architectu- 
ral sequences and long-term uses, such as the Llanetes group, the dolmen  
of  Soto  and the El Seminario. The study of the construction phases and of the dia-
chronic evolution of the sites allows us to propose a sequence of the area in great 
stages:  1) standing stones from the Middle Neolithic; 2) an ancient and outstanding 
funerary megalithism from the beginning of the Recent Neolithic, with different mo- 
dels of dolmens (simple chambers, elongated chambers, covered gallery graves and 
multiple chambers); 3) the processes of monumentalization, re-construction and reuse 
of dolmens in the Last Neolithic and Copper Age; 4) the proliferation of collective  
underground (hypogeums) and semi-subterranean (mixed hypogeums and tholoi) 
tombs in the Copper Age; 5) the permanence of megalithism in the Early Bronze Age, 
through various forms of monumentality. 
In all the sites, have been carried out combined conservation works of di-
verse nature, which guarantee the preservation of these complex archaeologi-
cal sites, their exhibition and use as visitable sites. At present, there are shotco- 
mings in the heritage protection of megalithic sites, and this is one of the challenges to 
be solved in the future.
KEY-WORDS: Megalithisms; Monumentalities; Research; Conservation; Valorization

1. INTRODUCCIÓN
El área de Huelva es un ámbito geográfico relevante para la investigación y la 
valorización social del megalitismo del sur peninsular, dado los potenciales pa- 
trimoniales que contiene. Por un lado, es una de las áreas de mayor número 
y concentración de monumentos megalíticos en Andalucía occidental, contabi-
lizándose en la actualidad cerca de 300 sitios de una gran variabilidad formal 
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y diversidad de técnicas constructivas, presentándose arquitecturas represen-
tativas del megalitismo menhírico  y del megalitismo funerario en todas las uni-
dades geológicas y comarcas geográficas de la provincia (Fig. 1) (Linares Catela, 
2011, 2012). Especialmente relevantes son dos formas arquitectónicas fune- 
rarias: 1) las «galerías cubiertas» con varias soluciones formales (longitudinales 
y acodadas), siendo el modelo regional más numeroso y representativo; 2) los 
dólmenes provistos de cámaras múltiples, caso de los conjuntos de El Pozuelo o 
Las Huecas, al ser construcciones exclusivas en el contexto de la Península Ibéri-
ca (Cerdán et al., 1952; Leisner y Leisner, 1943, 1956, 1959; Cabrero, 1985; 
Piñón Varela, 1987, 2004; Linares Catela, 2011, 2016, 2017).   
Por otro lado, la existencia de la Ruta Dolménica desde su creación a fines de la 
década de 1990 ha propiciado la realización de un conjunto actuaciones para 
la investigación, conservación y valorización social del patrimonio megalítico, 
trabajando diferentes equipos en los sitios que conforman el itinerario: Soto, El 
Labradillo, Los Gabrieles, El Pozuelo, El Gallego-Hornueco y Pasada del Abad 
(Fig. 2). Esta ruta patrimonial es promovida por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, siendo el organismo competente en materia de la tutela del 
patrimonio histórico andaluz. En la última década se han priorizado las interven-
ciones en dos sitios de titularidad pública: dolmen de Soto y conjunto de El Po-
zuelo, programándose actuaciones para garantizar la puesta en valor  de estos 
bienes, introducir la ruta en la Red de Espacios Culturales de Andalucía  (RECA) 
(Fondevilla y Rastrojo Lunar, 2009) y crear un itinerario cultural del megalitismo 
a ambos lados del río Guadiana, mediante el desarrollo del Proyecto UADITOUR, 
enmarcado en el Programa de Cooperación Transfronterizo España-Portugal 
2007-2013 (POCTEP).
A ello, habría que añadir el creciente interés de los ciudadanos y especialmente 
de determinados colectivos sociales (asociaciones de patrimonio, asociaciones 
cívicas, clubes de senderismo) en la visita y conocimiento de estas arquitecturas 
milenarias.

2. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS 
MONUMENTOS MEGALÍTICOS. 
Los monumentos megalíticos contienen una naturaleza patrimonial múltiple, 
dado que son a la vez yacimientos arqueológicos, monumentos arquitectónicos, 
documentos pre-históricos y fragmentos fosilizados de “paisajes monumental-
es” de la Prehistoria Reciente.  Por tanto, el estudio, conservación y divulgación 
demanda la realización de proyectos integradores que contemplen estrategias 
patrimoniales interdisciplinares,  como hemos realizado en las intervenciones de 
puesta en valor en diversos conjuntos dolménicos del Andévalo oriental (Los Ga-
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Fig.1. Monumentos megalíticos del área de Huelva.
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brieles, El Gallego-Hornueco, El Pozuelo), dolmen de Soto y círculo de La Pasada 
del Abad, acometidas por el equipo de Cota Cero GPH S.L.
La mayoría de los sitios intervenidos, con excepción del dolmen de Soto (2012-
2013) (Linares Catela y Mora Molina, 2015) y el dolmen 5 de El Pozuelo (2015), 
se presentaban como monumentos funerarios sin cobertura tumular, estando 
las arquitecturas expuestas al aire libre y sin medidas de conservación o restau-
ración tras las excavaciones realizadas en décadas anteriores, caso de Los Ga-
brieles (2002-2004) (Linares Catela, 2006, 2010b), grupo de Los Llanetes del 
conjunto de El Pozuelo (2010-2014) (Linares Catela, 2016), y otros no excavados 
con  evidentes signos de expolio, especialmente los megalitos del conjunto de El 
Gallego-Hornueco (2005-2006): Mascotejo, dólmenes de Puerto de los Huertos 
y  El Casullo y cista de El Casullo II (Linares Catela, 2010 b, 2010c, 2010d ). El 
círculo de piedras de La Pasada del Abad  (2003) presentaba  un gran deterioro 
estructural fruto de una intencional extracción de los bloques pétreos y de los 
socavones de expolio de su interior (Linares Catela, 2010a).
Entendemos la puesta en valor de los monumentos megalíticos como una es-
trategia combinada de distintas acciones cuyo fin es el conocimiento, preser-
vación y el uso social de estos bienes patrimoniales en su contexto territorial 
y paisajístico (Linares Catela, 2013). Para ello, en cada sitio intervenido se ha 
realizado un Plan Integral de  puesta en valor que contempla tres grandes áreas: 
la investigación, la conservación y la difusión. Los pilares básicos son la investi-
gación arqueológica y la conservación de los sitios, habiendo desarrollado una 
metodología transdisciplinar entre ambas esferas. Así, a través de las excava-
ciones y estudios científicos se ha generado un detallado conocimiento arqueo- 
lógico, arquitectónico, constructivo, geológico y paisajístico de los monumentos, 
constituyendo la base desde la cual se han determinado las labores de conser-
vación preventiva y de consolidación.
2.1. Investigación arqueológica 
La investigación de los monumentos  megalíticos contempla dos escalas de tra-
bajo: a) escala semi-micro, centrada en el análisis arqueológico de los sitios; b) 
escala macroespacial, orientada al estudio territorial. El análisis arqueológico de 
los monumentos se centra en cuatro ámbitos de estudio: la arquitectura, la cons- 
trucción, los usos (funerarios, rituales y territoriales) y las temporalidades. Para 
ello se ha articulado una metodología interdisciplinar (Linares Catela, 2017), apli-
cada de forma sistemática al grupo de Los Llanetes, que integra las siguientes 
técnicas:
- Excavación arqueológica en extensión de los monumentos, con apertura de 
áreas selectivas, sin agotar el registro estructural-estratigráfico de los sitios, al 
objeto de realizar un estudio integral y registro microespacial de las arquitec-
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turas, de los espacios externos y de los emplazamientos. En el caso de los dól-
menes se han explorado los túmulos, las estructuras internas, los espacios fron-
tales y las áreas circundantes. 
- Aplicación del sistema de análisis de la arqueología de la arquitectura, para  
determinar las unidades arquitectónicas, identificar los métodos y técnicas de 
las obras de construcción-transformación y las fases arquitectónicas de cada 
proyecto.
- Estudio de las cadenas operativas y de los procesos de construcción, a partir 
de la secuencias de las obras y del estudio de los tratamientos técnicos de los 
soportes. 
- El desarrollo de múltiples de sistemas topográficos y de levantamientos 
planimétricos que combinan el dibujo clásico, la topografía convencional, el 
scanner 3D y la fotogrametría con apoyo de drones (Linares Catela et al., 2013).
- Estudio de los elementos, grafías y sistemas decorativos del “arte megalítico”: 
estelas, grabados y pinturas.
- Estudios geoarqueológicos, llevando a cabo dos tipos de análisis: a) estudio 
geotécnico de los emplazamientos, soportes pétreos de construcción y arcillas 

Fig.2.  Sitios megalíticos de la 
Ruta Dolménica de Huelva.
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(granulometría, límite líquido/plástico y expansividad); b) estudio litológico y car-
tografía geológica, determinando los tipos de rocas y las áreas de procedencia 
(fuentes de aprovisionamiento y canteras) mediante análisis petrográficos y 
prospecciones. De especial relevancia es el conocimiento de las propiedades de 
los materiales empleados (composición, resistencia, consistencia, estabilidad 
estructural, etc.) en relación con la identificación de patologías de deterioro, el 
establecimiento de las actuaciones de conservación y selección de materiales 
de consolidación (rellenos de tierra y moteros de barro).
- Análisis paleaombientales: palinología y antracología.
- Análisis de la temporalidad de los monumentos mediante dataciones radiocar-
bónicas y elaboración de modelados bayesianos. 
- Análisis arqueométricos de los materiales y objetos muebles.
El análisis territorial viene precedido del desarrollo de prospecciones geoarqueo- 
lógicas sistemáticas en el medio circundante de los monumentos intervenidos, 
posibilitando la identificación de los elementos que conformaron los diversos 
“territorios megalíticos”, caso de los conjuntos de Los Gabrieles, El Gallego-Hor-
nueco o Los Llanetes (Linares Catela, 2010b, 2010c, 2016).
2.2. Conservación
Los objetivos principales de las actuaciones de conservación se han centrado 
en corregir los daños materiales, frenar el deterioro, garantizar la preservación 
futura y prolongar la vida material de estos bienes patrimoniales milenarios. Los 
principios generales de conservación se derivan de la legislación de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, de las pautas internacionales y criterios normalizados 
sobre intervención en Patrimonio Histórico y de propuestas de conservación en 
megalitos (Carrera, 2002, 2006, 2011).
En las actuaciones se ha priorizado la conservación preventiva de los sitios, 
preservándose los monumentos en el estado en el que nos han llegado por cua- 
tro motivos fundamentales: a) por la constatación de que el aparente estado 
de ruina en el que se preservan los monumentos responde a diversas acciones 
de reapropiación y de reutilización de los sitios desde la Edad del Bronce en 
adelante, siendo su conservación un correlato material de su biografía y usos; b) 
por la concepción de los sitios como yacimientos arqueológicos, debiendo faci- 
litar futuras intervenciones, estudios arqueológicos y tareas de mantenimiento; 
c) por el necesario equilibrio sostenible entre la originalidad de los monumentos 
y su conservación, ya que la aportación de materiales y la consolidación de ele-
mentos forman una nueva capa estratigráfica añadida a la secuencia e “historia 
constructiva” de los yacimientos; d) por la compatibilidad entre la conservación y 
las visitas / actividades desarrolladas en estos sitios.
Se ha diseñado un Plan de Conservación específico estructurado en tres fases 
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de trabajo: 1) el estudio y diagnóstico patológico previo derivado del análisis ar-
queológico; 2) el informe de valoración que conforma el plan de actuación; 3) 
la ejecución de las obras de conservación-consolidación, que se rigen por seis 
principios esenciales: mínima intervención, respecto a los valores históricos y 
documentales, no falsificación ni reconstrucción, respeto a la pátina histórica, 
conservación in situ y reversibilidad. Las actuaciones han sido particulares en 
cada sitio, dependiendo de las características arqueológicas, elementos arqui-
tectónicos, daños materiales, elementos de riesgo, medidas de exhibición, ade-
cuación a las visitas y tareas de mantenimiento futuras.  

3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIONES
3.1. Investigación: megalitismos y formas de monumentalidad
Las excavaciones arqueológicas y los análisis científicos en los sitios interveni-
dos en la ruta patrimonial y en otros yacimientos, caso de El Seminario, se han 
enmarcado en un proceso de investigación que ha contribuido a un mejor cono- 
cimiento de los megalitismos del área de Huelva y su contextualización en rela- 
ción con las  arquitecturas y formas de monumentalidad del sur peninsular en 
la Prehistoria Reciente, como se ha plasmado en nuestra tesis doctoral (Linares 
Catela, 2017). 
El estudio de la secuencia arquitectónica, de las fases constructivas y de los 
episodios de usos de cada monumento ha permitido determinar su historia con-
structiva y biografía. En el caso de los monumentos funerarios se ha constatado 
que estas construcciones estuvieron sometidas a reiterados proyectos arqui-
tectónicos que condicionaron su continua transformación estructural y remode- 
lación espacial, tanto en los dólmenes (conjuntos de El Pozuelo, Los Gabrieles, El 
Gallego-Hornueco y Soto) como en las necrópolis de arquitecturas subterráneas 
(hipogeos) y semisubterráneas (tholoi) de El Seminario. Consecuentemente, la 
configuración formal y el estado definitivo de estos monumentos obedecen a 
la sucesión de fases arquitectónicas y usos desarrollados en un largo proceso 
temporal, respondiendo a estrategias y procesos de monumentalización con di-
versos significados, intencionalidades y funciones sociales, condicionando la su-
perposición de diversos modelos de monumentos e incluso de formas de mon-
umentalidad en algunos sitios, caso de Los Llanetes y dolmen de Soto. En Los 
Llanetes se ha constatado una evolución diacrónica en los monumentos des-
de el Neolítico Reciente hasta la Edad del Bronce Antiguo que permite recons- 
truir parte de la secuencia arquitectónica del área de Huelva (Fig.3) (Linares 
Catela, 2017). 
Otra aportación radica en haber puesto de manifiesto la antigüedad y la larga 
durabilidad temporal del megalitismo en esta zona, estructurado en una se-
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cuencia diacrónica que comprende desde el Neolítico Medio hasta la Edad del 
Bronce Antiguo,  que amplía la cronología tradicional propuesta en las investi-
gaciones anteriores, que lo circunscribían de forma mayoritaria o exclusiva a 
la Edad del Cobre (Cabrero, 1985; Piñón Varela, 1987, 2004;  Nocete et al., 
1999, 2004; Nocete y Peramo, 2010). La secuencia genérica de la zona evi-
dencia el siguiente proceso (Linares Catela, 2017): 
- La génesis de un megalitismo menhírico en el Neolítico Medio.
- La existencia de un potente megalitismo funerario dolménico desde inicios del 
Neolítico Reciente, perdurando durante el Neolítico Final y la Edad del Cobre. 
- La monumentalización de los espacios externos de los dólmenes durante el 
Neolítico Final y Edad del Cobre Antiguo y Pleno.
- La implantación y consolidación de tres formas de sepulturas colectivas a 

Fig.3. Monumentos del grupo de los Llanetes (El Pozuelo). Secuencia arquitectónica.
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lo largo de la Edad del Cobre: hipogeos, hipogeos mixtos y sepulcros de falsa 
cúpula.
- La permanencia del megalitismo en la Edad del Bronce Antiguo con dos for-
mas de monumentalidad: a) recintos de terrazas; b) monumentalismo fune- 
rario de tumbas individuales en sepulturas colectivas.
El megalitismo menhírico de la zona se compone de menhires individuales o 
monumentos formados por agrupaciones (círculos y posibles alineamientos). 
Estas arquitecturas representan la existencia de un megalitismo pre-funerario 
o no-funerario del Neolítico Medio-Reciente (desde mediados del V milenio 
hasta el IV milenio ANE), desarrollado en diversas zonas:
- Rivera del Chanza, donde se presentan menhires (Montechico, La Alcalabo-
za, Chanzilla, Era de la Piedra, Pie de Sierra) y agrupaciones circulares de pie-
dras (Pasada del Abad, Llano de la Belleza), con cazoletas en algunos soportes 
de pizarra y granito (García Sanjuán et al., 2006; Linares Catela, 2010a, 2011).
- Cuenca del bajo Guadiana, constatándose menhires de grauvaca, tanto aisla-
dos (Piedra Hincada, Alto de las Piedras) como en agrupaciones lineales (Lin-
ares Catela, 2011).
- Cuenca media y baja del río Tinto, en el Andévalo oriental y franja norte de 
la Tierra Llana, en los que se ha constatado estelas y menhires integrados y 
reutilizados como elementos de las construcciones megalíticas de varios dól-
menes: Los Gabrieles 2 y 4, Fuente de la Corcha y Soto (Linares Catela, 2010b, 
2011; Bueno et al., 2013). Ello puede representar una estrategia social de 
reapropiación simbólica de las «piedras de los ancestros» y su inclusión en 
la arquitectura de los muertos (Bueno et al., 2014, 2015). En la intervención 
reciente del dolmen de Soto se han registrado fosas de cimentación de pie-
dras verticales que posibilitan plantear la existencia de una fase previa a la 
construcción del monumento funerario, posiblemente formada por agrupa-
ciones circulares o lineales de bloques pétreos, estelas y menhires de diversas 
litologías (grauvaca, calcarenita y conglomerados), siendo posteriormente ex-
traídos, fragmentados y reciclados en la galería megalítica y en el anillo peri-
stalítico (Linares Catela y Mora Molina, 2015).
El megalitismo funerario dolménico se caracteriza por dos variables: 1) por la 
existencia de varios modelos de monumentos tumulares construidos y tras-
formados a lo largo del IV milenio ANE: cámaras simples, cámaras alargadas, 
«galerías cubiertas» y cámaras múltiples, con una marcada permanencia de la 
actividad constructiva y de reúso de los espacios sepulcrales durante la Edad 
del Cobre; 2) por la continuidad de la técnica constructiva en la mayoría de 
los conjuntos dolménicos, como consecuencia de una especialización arqui-
tectónica y de una fuerte tradición cultural e identidad social colectiva genera-
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da en tono a la esfera de la muerte (Linares Catela, 2017). 
Los primeros dólmenes fueron erigidos desde inicios del IV milenio ANE, cons- 
tatándose una diversidad de monumentos de cámaras simples (trapezoi-
dales, ovaladas alargadas y rectangulares) de variados tamaños y técnicas 
constructivas. Los monumentos ortostáticos alargados se gestaron en el se-
gundo tercio del IV milenio ANE, en el inicio del Neolítico Final, consolidán-
dose en las centurias centrales del IV milenio como arquitecturas de marca-
da segmentación espacial por la presencia de elementos verticales (pilares 
y estelas) y dos estancias internas: cámaras y antecámaras. La realización 
de proyectos arquitectónicos de alargamiento de las estructuras ortostáticas 
y agrandamiento concéntrico de los túmulos condicionaron la formación de 
las denominadas «galerías cubiertas» longitudinales (El Pozuelo 4, Soto 1 y 
2) o acodadas (Los Gabrieles 4 y 6), contando probablemente con una mayor 
presencia territorial y actividad constructiva durante la segunda mitad del IV 
milenio ANE, como se propone para el conjunto de Andalucía (García Sanjuán 
et al., 2011). De manera paralela, desde el segundo tercio del IV milenio ANE 
se desarrollaron los monumentos tumulares circulares con cámaras múltiples, 
caso de los conjuntos de El Pozuelo y las Huecas. Las excavaciones arqueológi-
cas realizadas en el grupo de Los Llanetes han demostrado que la formación 
de estos monumentos obedece a la concatenación de varios proyectos arqui-
tectónicos sobre los mismos dólmenes (Fig. 3), coexistiendo temporalmente 
en las mismas necrópolis dólmenes de cámaras duales de diversas composi-
ciones estructurales: cámaras paralelas con acceso independientes (dolmen 
1), cámaras perpendiculares (dolmen 2) y cámaras paralelas con antecámara 
y corredor convergente (dolmen 3), erigidas en túmulos agrandados me 
diante varias fórmulas constructivas. Los dólmenes de cámaras alargadas y de 
cámaras múltiples estuvieron sometidos a diversos procesos de monumenta- 
lización durante el Neolítico Final y Edad del Cobre,  documentándose proyec-
tos de modificación de las entradas, formalización de fachadas y disposición 
de estructuras en los atrios en relación con el incremento de las prácticas ri- 
tuales en los espacios externos desde el último tercio del IV milenio a media-
dos del III milenio ANE. En los Llanetes se han documentado áreas pavimen-
tadas con estelas, altares y hogueras en los espacios frontales y estructuras 
en las áreas circundantes (Linares Catela, 2016). En el dolmen de Soto, en 
el espacio frontal externo, se han registrado agrupaciones de estructuras de 
diversas funcionalidades y fases cronológicas: cabañas, fosas deposicionales y 
votivas, un hipogeo, entre otras (Linares Catela y Mora Molina, 2015). 
Los dólmenes continuaron  re-construyéndose y reusándose a lo largo de la 
Edad del Cobre, como evidencian las dataciones de los grupos del Andévalo ori-
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ental, cuyos resultados se concentran en el III milenio ANE: La Paloma y La Venta 
del conjunto de El Villar, El Pozuelo 6, Los Gabrieles, Puerto de los Huertos y El 
Casullo del conjunto de El Gallego-Hornueco (Nocete et al., 2004; Linares Catela, 
2006; Linares Catela y García Sanjuán, 2010). De forma paralela, desde inicios 
de la Edad del Cobre se asiste a una proliferación de tres modelos de sepulturas 
colectivas: hipogeos, hipogeos mixtos y sepulcros de falsa cúpula, organizados 
en necrópolis asociadas a poblados, caso de los tholoi de La Zarcita (Cerdán et 
al., 1952; Piñón Varela, 1987, 2004). En la necrópolis de El Seminario se ha evi-
denciado la existencia de continuos procesos de transformación arquitectónicos 
y de reorganización espacial de los depósitos funerarios en las tumbas (hipo-
geos, hipogeos mixtos y tholoi), con una multiplicidad de gestos y prácticas mor-
tuorias derivadas del uso reiterado en varias fases a lo largo del III milenio ANE 
(Linares Catela y Vera Rodríguez, 2015; Linares Catela, 2017).
Los diferentes procesos de reapropiación de los monumentos por parte de las 
sociedades de la Edad del Bronce Antiguo supusieron el desarrollo de situa-
ciones  múltiples: a) la transformación de los sitios y la reutilización de los espa-
cios sepulcrales con fines funerarios, como se ha documentado en los dólmenes 
1 y 4 de Los Gabrieles (Cabrero, 1978; Linares Catela, 2006, 2010b, 2011); b) 
el desmantelamiento intencional y la destrucción deliberada de los monumen-
tos funerarios, constatándose esta práctica de condenación en los dólmenes 
de Puerto de los Huertos y El Casullo (Linares Catela, 2010b; Linares Catela 
y García Sanjuán, 2010; c) la creación de otras formas de monumentalidad 
por la reapropiación de los espacios arquitectónicos ancestrales. Así, por un 
lado, en el grupo de Los Llanetes se ha constatado la edificación de recintos 
de terrazas formados por estructuras (muros, rampas, plataforma circular en 
el monumento 1) dispuestas en niveles escalonados de gran perceptibilidad 
visual (Fig. 4). Estos monumentos fueron construidos con diversas técnicas 
de mampostería (ortostática, en seco y con morteros de barro), empleándose 
los materiales procedentes del desmonte de los dólmenes, cuyos esquele-
tos megalíticos y túmulos desmantelados fueron integrados (Linares Catela, 
2016). Por otro lado, en la necrópolis de El Seminario, se ha documentado un 
monumentalismo funerario sustentado en la construcción de tumbas individ-
uales (covachas subterráneas, “cistas” y fosas) en el interior de las cámaras de 
las sepulturas calcolíticas (hipogeos y tholoi), que perpetuaron algunos esque-
mas conceptuales y técnicas constructivas tradicionales del megalitismo, caso 
de las cubriciones tumulares (Linares Catela y Vera Rodríguez, 2015; Linares 
Catela, 2017).
A ello, además, hay que añadir las acciones de reapropiación y reutilización 
de la mayoría de los monumentos a partir de la Edad del Bronce y en diversos 
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Fig.4. Monumento 1 de Los Llanetes (El Pozuelo). Recinto de terrazas con plataforma 
circular en el nivel superior.

periodos históricos, que condicionaron la permanencia y/o transformación físi-
ca de los sitios.
3.2. Conservación: recuperación y preservación de los yacimientos 
arqueológicos 
La existencia de varios  megalitismos, la complejidad arqueológica de los 
monumentos y la diversidad  de estados  de conservación de los sitios ha 
condicionado el desarrollo de cinco tipos de intervenciones combinadas de 
distinto alcance: limpieza, conservación preventiva, consolidación, eliminación 
de restauraciones previas y recuperación paisajística (Fig. 5). En ningún caso 
se han realizado actuaciones de reconstrucción. En todas las intervenciones el 
objetivo básico ha sido garantizar la conservación de cada yacimiento arqueo- 
lógico, haciendo compatible su preservación y exhibición como sitios patrimo-
niales visitables de la Ruta Dolménica.
En todos los sitios se han realizado labores de limpieza de los monumentos y 
su entornos, consistentes en la eliminación de  vegetación (arbustos y árboles) 
y elementos de alteración. Los trabajos de conservación preventiva se han 
centrado en dos acciones: a) el tapado preventivo del interior de las estruc-
turas ortostáticas, con interposición de geotextil y relleno de tierra, al objeto 
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Fig.5. Actuaciones de conservación preventiva en varios de los monumentos intervenidos.
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de preservar los niveles y suelos arqueológicos originales; b) la consolidación, 
tapado y relleno preventivo de las áreas de excavaciones de los espacios ex-
ternos hasta cota del firme, preservándose las estructuras concentradas en 
los emplazamientos, caso del grupo de Los Llanetes y en el dolmen de Soto. 
Con  esto, se ha garantizado la preservación de estos elementos, evitándose 
la afección previsible de las estructuras y la pérdida de niveles estratigráficos 
sometidos a los agentes de deterioro naturales y antrópicos. 
Los elementos arquitectónicos que quedan expuestos al aire libre han sido 
consolidados mediante varios tratamientos dotándolos de una mayor consis-
tencia material y solidez estructural. Para la elección de los materiales y la 
aplicación de las soluciones de consolidación se han tomado en consideración 
las características arquitectónicas y las técnicas originales empleadas en las 
obras de construcción de los monumentos. Los trabajos que se han ejecutado 
son totalmente reversibles, al emplearse morteros de barro, formados por las 
arcillas/tierras originarias de los sitios y del entorno geológico local enriqueci-
das con cal. En los dólmenes se han usado tres tipos de morteros de consoli-
dación: de agarre para ortostatos y masas tumulares, de acabado para juntas 
y superficies lisas y de relleno para los suelos internos y externos, dispuestos 
con pendientes de evacuación para las aguas. Para su correcta composición y 
dosificación se han realizado ensayos geotécnicos en el grupo de Los Llanetes, 
seleccionándose los más idóneos en función de la resistencia de los mismos, 
consistencia, maleabilidad, tonalidad, etc. En ciertos materiales desplazados 
de su posición original (ortostatos desplomados o tumbados, lajas desplom-
adas de los anillos peristalíticos, etc.) se han realizado operaciones de resti-
tución, con el objeto de garantizar la preservación física de estos elementos 
y propiciar una formalización constructiva de los sectores alterados. Puntual-
mente, en el caso de algunos ortostatos fracturados en varios bloques se han 
realizado trabajos de reintegración o anastilosis, restituyendo los soportes en 
sus morfologías primarias mediante el pegado de los diversos fragmentos con 
cosido de varillas de acero inoxidable y resinas epoxi. En el caso de los mon-
umentos del grupo de Los Llanetes se ha empleado un consolidante-hidrofu-
gante (Estel 1100)  para el tratamiento de los soportes de filita, con el objeto 
de evitar la pérdida masiva de materialidad por exfoliación y descamación,  
muy afectados por los agentes de la intemperie.
En el dolmen 5 de El Pozuelo se ha realizado en 2015 una intervención de 
desmonte y eliminación de elementos de restauración recientes (techumbre 
adintelada y cubrición tumular) reconstruidas en la actuación de 1998-1999 
(Nocete et al., 1999), ante el riesgo de colapso estructural del monumento, 
además de la consolidación de los soportes verticales y conservación preventi-
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va de los suelos internos. Con esto, se ha recuperado en parte el estado formal  
previo de esta compleja construcción megalítica. 
En el grupo de Los Llanetes se ha realizado una actuación de recuperación 
paisajística al objeto de favorecer la puesta en valor de los monumentos en su 
dimensión territorial. La plantación de eucaliptos dispuesta desde la década 
de 1950 en este paraje supuso su transformación topográfica y ambiental. 
Mediante la tala-eliminación de esta especie y de labores de regeneración na- 
tural del bosque-sotobosque mediterráneo en el entorno, se ha recuperado el 
paisaje de la zona antes de las plantaciones forestales. Con esta medida se 
ha contribuido a la preservación y a la perceptibilidad visual del paisaje mo- 
numental del grupo, pudiendo observarse los elementos que lo componen: 
el emplazamiento natural, las formaciones naturales que lo jalonan,  los mo- 
numentos, los asentamientos y las minas de cobre y de áreas de actividad 
metalúrgicas de Chinflón.
3.3. Difusión: divulgación y valorización social
De forma paralela a las actuaciones se han realizado medidas de difusión en-
caminadas a la valorización social del patrimonio megalítico:
- La realización de publicaciones de divulgación de diversa escala: a) guía en la 
que se aporta una visión de los diferentes megalitismos y de los paisajes mo- 
numentales (Linares Catela, 2011, 2014);  b) cuadernos y folletos de difusión.
- La señalización y cartelería en los enclaves para facilitar la localización y visita.
- La realización de una exposición itinerante en 2013 y su catálogo (Linares 
Catela, 2012), recorriendo los municipios que integran la ruta y el Museo de 
Huelva, con el objeto de propiciar una amplia divulgación y concienciación so-
cial sobre la importancia de este legado patrimonial.
- La apertura del centro de visitantes del dolmen de Soto, con contenidos au-
diovisuales que ofrecen una visión genérica del monumento y de otros sitios 
de la ruta.

4. Situación actual y necesidades
El potencial patrimonial del área de Huelva para la investigación y puesta en 
valor del megalitismo es muy elevado. Desde el punto de la investigación es una 
de las zonas más dinámicas para el estudio de los megalitismos de la Penín-
sula Ibérica, por cuanto se presenta una gran variabilidad de arquitecturas y 
formas de monumentalidad  desarrolladas desde el Neolítico Medio hasta la 
Edad del Bronce Antiguo. Su estudio posibilita plantear nuevas lecturas, generar 
interpretaciones alternativas e introducir otros elementos de discusión en el sur 
peninsular, acordes a los debates actuales sobre la monumentalidad de Europa 
occidental; lo que demanda la realización de futuros proyectos de investigación 
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sistemáticos. Sin embargo, esta relevancia no encuentra una correspondencia 
al mismo nivel en el ámbito de la tutela patrimonial, existiendo en la actualidad 
carencias y deficiencias que pueden provocar un efecto contrario a las premisas 
de partida de la propia Ruta Dolménica, es decir, una desvalorización patrimo-
nial y social (Linares Catela, 2015).
En materia de protección se precisa un inventario o catálogo actualizado que 
recoja la totalidad de los sitios conocidos, en el que se establezcan las medidas 
de salvaguarda necesarias, dado que en la actualidad sólo están legalmente 
declarados y protegidos escasos conjuntos y sitios: Soto, El Pozuelo y los monu-
mentos de la Sierra de Huelva. En el terreno de la conservación urge la conse-
cución de labores de mantenimiento de forma periódica de los sitios visitables, 
debiendo realizarse trabajos de conservación preventiva que palien el deterioro 
natural y los daños generados por usos inadecuados por parte de grandes gru-
pos de excursionistas y de ciudadanos desaprensivos. Respecto a la gestión, 
el único enclave arqueológico de megalitismo con órgano de administración 
en la provincia es el Dolmen de Soto, siendo responsable el ayuntamiento de 
Trigueros. Este sitio presenta carencias, por cuanto las acciones se centran en la 
promoción turística del dolmen y del municipio, a pesar de ser uno de los monu-
mentos más excepcionales de la Península Ibérica. 
Para superar estas limitaciones sería preciso contar con un órgano competente 
y capacitado a escala provincial, comarcal o intermunicipal, formado por un 
equipo de especialistas, dedicado a la gestión integral de los sitios megalíticos. 
Una posibilidad sería contar con un Conjunto Arqueológico, desde el que se ar-
ticulasen las actuaciones de investigación, conservación, difusión, valorización 
social y régimen de visitas de los sitios megalíticos. 
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BASES PARA EL ESTUDIO DE LOS RITUALES DE COMENSALIDAD 
EN LAS SEPULTURAS MEGALÍTICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

BASES PARA O ESTUDO DOS RITUAIS DE COMENALIDADE 
NAS SEPULTURAS MEGALÍTICAS DA PENÍNSULA IBÉRICA

Estefanía Carrillo Vázquez

RESUMEN
En las estructuras funerarias megalíticas es frecuente hallar indicios 
sobre determinados rituales de comensalidad. Partimos del análisis 
del propio concepto y del significado dado por los diversos autores que 
se han dedicado a su estudio. Analizamos los diversos elementos que 
pueden llevarnos a identificarlos, tales como la presencia de determi-
nadas cerámicas, macrorestos vegetales, restos óseos de fauna, resi- 
duos de materia orgánica, etc. Finalmente contextualizamos los diversos 
indicios de este tipo de ritual con el propósito de situarlos geográfica y 
cronológicamente.
PALABRAS CLAVE: Megalitismo, Comensalidad, Rituales funerarios, Pre-
historia Reciente

RESUMO
Nas estruturas funerárias megalíticas, é comum encontrar indicações so-
bre certos rituais comensais. Partimos da análise do próprio conceito e 
do significado dado pelos vários autores que se dedicaram ao seu estudo. 
Analisamos os vários elementos que podem nos levar a identificá-los, como 
a presença de certas cerâmicas, macrorestos vegetais, restos de esqueletos 
de fauna, resíduos de matéria orgânica, etc. Por fim, contextualizamos as 
diversas indicações desse tipo de ritual com o propósito de localizá-las 
geograficamente e cronologicamente. 
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo, Comensalidade, Rituais Funerários,  
Pré-História Recente

1. INTRODUCCIÓN
Comer y beber es algo básico para la supervivencia, pero los humanos 
han tenido la gran capacidad de, a través del simbolismo, convertirlo en 
un aspecto muy importante para ciertos aspectos, teniendo como ejem-
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plo los banquetes funerarios.
Es la comunidad que realiza este tipo de ritual quien condiciona el uso 
de ciertos alimentos y bebidas. Ello parece estar condicionado por di-
versos motivos, pero es la propia disponibilidad de estos manjares, es 
decir la dificultad o no de su obtención, lo que les da la posibilidad de ser 
considerados como elementos de prestigio (Viola, 2008). Estos festines 
rituales supondrán la creación de ciertos vínculos entre aquellos que re-
ciben y los que ofrecen estas comidas, y también surgirán las relaciones 
de poder por la exhibición del poder en lo que se refiere a los alimentos y 
bebidas ofrecidos y en como se ofrecen (Mintz y Du Bois, 2002; Delgado 
Hervás, 2008).
En la Prehistoria reciente tenemos documentados banquetes ligados a 
rituales funerarios, pero también existen indicios en contextos habitacio-
nales o lugares de culto, aunque son más complicados de identificar de-
bido a las limpiezas cíclicas de la zona. A pesar de ello, estos rituales han 
sido estudiados principalmente a partir de la información etnográfica, 
aunque en la actualidad, con la mejora de las técnicas aplicadas a la ar-
queología, vemos como se han documentado muchas prácticas ligadas 
al consumo de carne en sepulturas, hecho que en un principio, pasaba 
desapercibido (Aranda y Esquivel, 2006, 2007; Sardà, 2010).
Estos rituales de comensalidad quedan recogidos en el registro arqueo- 
lógico, ya que el desarrollo de esta actividad deja una serie de resi- 
duos, que quedan depositados en los recipientes utilizados como con-
tenedores, ya sean cerámicos o metálicos, o bien restos faunísticos de 
los que hablaremos más adelante (Andrés, 2005; Aranda y Esquivel, 
2006; Sardà, 2010).
Debemos tener en cuenta que, en muchas ocasiones, estos objetos 
pueden aparecer fragmentados, lo que nos posibilita a plantear la hipóte-
sis de que fueron fracturados de forma intencionada, como un acto sim-
bólico, con el fin de evitar la reutilización posterior de estos recipientes 
(Armada y Vilaça, 2016).

2. FUENTES PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL RITUAL DE COMENSAL-
IDAD
Para identificar un ritual de comensalidad debemos tener en cuenta una 
serie de factores o características. Fundamentalmente, a partir del regis-
tro arqueológico es donde podemos
encontrar una mayor y mejor información. Es sobre todo a partir de la va-
jilla empleada en estos rituales, sobre todo la cerámcia, de la que pode- 
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mos obtener información, sobre todo si tenemos la posibilidad de anali-
zar sus contenidos.
La cerámica es uno de los materiales más abundantemente documentados 
en un yacimiento. Este material debido principalmente a las características 
físicas que presenta, es decir su fragilidad, genera gran cantidad de depósitos 
cerámicos. Desde que hace su aparición en la etapa neolítica, vinculada a 
unas determinadas actividades relacionadas con la domesticación de plan-
tas y animales, además de la necesidad de recipientes para las actividades 
culinarias, consumo, y almacenamiento de los alimentos (sólidos o líquidos).
Como sabemos, existe una gran variedad de tipos de estudio para la cerámica, 
como la tipología cerámica, el estudio de las pastas y desgrasantes, la funcio-
nalidad... pero para nuestro caso de estudio es muy importante el análisis de 
contenidos cerámicos, por el cual podemos ver el producto que contenía esta 
cerámica (Eiroa, 2009; Renfrew, 2011). La técnica más efectiva para realizar 
estas analíticas de contenidos es la cromatografía de gases combinada con 
otras técnicas isotópicas (Inserra, 2016).
Pero a la hora de la aplicación de este tipo de técnicas debemos tener en cuen-
ta el concepto de biomarcador arqueológico, basado en la idea de Evershed. 
Estos biomarcadores, que podemos ver en la tabla 1, son las huellas que de-

Fig. 1. Tabla 1. Biomarcadores arqueológicos
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jan los elementos orgánicos en las paredes de la cerámica, cosa que se puede 
comparar con la de sustancias actuales. A pesar de poder identificarlos, estos 
biomarcadores pueden llegar a desaparecer debido a las características que 
presenta la sustancia orgánica misma, o por otros procesos de degradación 
como son la limpieza del recipiente o el propio entorno en el que se encuentra 
la pieza (Molina, 2015; Inserra, 2016).
En primer lugar, podemos hablar de la ionización de llama (GC-FID), a través 
de la cual se puede llevar a cabo una primera identificación de los contenidos. 
El siguiente paso es la realización de la cromatografía de gases acoplada a 
un espectrómetro de masas (GC.MS), por la cual se pueden detectar lípidos 
en las paredes de la cerámica. En el caso de que esto no funcione, se puede 
recurrir a la espectrometría de masas de relaciones isotópicas (GC-C-IRMS), a 
través de la cual se pueden detectarlos ácidos grasos de aceites y grasas y los 
sistemas metabólicos de estos (Molina, 2015; Inserra, 2016).
A pesar de contar con estas pautas para la identificación, se debe te- 
ner en cuenta que la presencia de una sustancia concreta es difícil de de-
terminar de una forma rotunda, ya que puede haber una falta de da-
tos para su interpretación, así como haberse producido los procesos de 
degradación antes mencionados, y la acumulación de varios biomarcadores 
por la utilización reiterada del recipiente (Molina, 2015).
Otro de los indicadores para la identificación de nuestro ritual, es la presen-
cia de huesos de animales, ya que evidenciarán el consumo de carne. Estos 
animales eran sacrificados como ofrendas, pudiendo ver en el estudio de sus 
huesos el método por el que fueron sacrificados a través de las marcas de 
corte, o ausencia de ellas. Lo que sí debemos diferenciar es entre ofrenda 
simbólica y los restos de un banquete funerario, ya que presentan característi-
cas distintas. Cuando hablamos de una ofrenda simbólica, nos referimos a las 
que fueron depositadas con un significado especial, y, por tanto, los animales 
pueden aparecer en conexión anatómica o partes especialmente selecciona-
das, como la cabeza, pezuñas, cornamentas, etc. Sim embargo, cuando se 
trata de los restos de un banquete, los restos de animales no aparecerán en 
conexión, sino fragmentados, además de presentar algunas marcas de corte. 
A veces, tales actividades pueden aparecer en las tumbas en las proximidades 
del difunto (Albizuri Canadell, 2011).

3. EJEMPLOS DE RITUALES DE COMENSALIDAD EN CONSTRUC-
CIONES MEGALÍTICAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
A continuación, se expondrán algunos ejemplos de este tipo de este tipo 
de ritual en algunos yacimientos de la Península Ibérica, pero se debe 
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tener en cuenta que no son los únicos.
Las necrópolis megalíticas hicieron su aparición en la época neolítica, 
con la aparición de las economías productoras, y fueron utilizados en 
épocas posteriores, como la Calcolítica, e incluso en algunas zonas llega-
ron a usarse hasta la Edad del Bronce (Barandiarán et al., 2015).
Un ejemplo donde se ha documentado este tipo de ritual es en la necrópo-
lis documentada en el Valle de Higueras, fechada en época Calcolítica 
y con una reutilización en el horizonte Campaniforme. Esta necrópolis  
consta de una serie de enterramientos en hipogeos de carácter múltiple, 
en los que se encontraron individuos de todas las edades, sobre camas 
de piedra y delimitados por su ajuar, el cual variará de unos a otros tanto 
en cantidad como en calidad, marcando así la diferenciación social (Bue-
no, Barroso y de Balbín, 2007).
El ajuar depositado en estas tumbas es muy variado encontrando desde 
conchas y cuentas de collar o piezas líticas, a ofrendas de comidas y 
bebidas, relacionándose estas con los restos de banquetes funerarios y 
las ofrendas que estos supusieron. De esta necrópolis se han realizado 
análisis de contenidos de los ajuares campaniformes, entre los que se 
encuentran un cuenco liso de la estructura 3b, en el que se ha documen-
tado los biomarcadores de lo que parece
ser cerveza de cebada. De la tumba 3ª, se han documentado en los reci- 
pientes la presencia de grasa animal en uno, y en otro la presencia de 
una bebida tipo hidromiel (Guerra, 2006; Bueno, Barroso y de Balbín, 
2007; Rojo, Garrido y Garcia-Martínez de Lagrán, 2008).
Otro ejemplo lo tenemos en la necrópolis megalítica de Paraje de Monte 
Bajo, en Alcalá de los Gazules, Cádiz. Aquí se documentaron 4 estructu-
ras de carácter mixto, semiexcavadas en la roca y con la utilización de 
ortostatos para la separación del corredor y la cámara. Están fechadas 
entre el IV y III milenio a.C. El ritual de enterramiento que se documentó 
en esta necrópolis es de carácter colectivo y secundario, observando en 
estos el paso de las sociedades de comunidades tribales a sociedades 
jerarquizadas. Además, se observa el uso del ocre en todas ellas ligados 
tanto a ajuares como a los cuerpos. (Lazarich, 2007; Lazarich, Briceño, et 
al., 2009; Lazarich, Valetín, et al., 2009; Briceño, Lazarich y Fellu, 2011; 
Lazarich et al., 2011, 2013).
De la estructura que los excavadores denominaron E2 se encontraron 
más de 60 individuos, pero se documentó la presencia de dos perros 
que fueron enterrados en primer lugar, siguiendo el patrón de ofrenda 
simbólica y asociándose a protección y compañía de los difuntos. Tam-
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bién se documentó en esta sepultura la presencia de un ritual de cierre, 
el cual presentaba la presencia de dos cazuelas carenadas en la que 
se documentó una sustancia orgánica de aspecto grasiento, aunque to-
davía no ha podido ser analizada. Otro detalle curioso de esta tumba, es 
que se encontraron pequeños trozos de cerámica ligados a los cuerpos, 
presentando una fragmentación intencionada, y pudiéndose interpretar 
como la cerámica utilizada en los rituales previos al enterramiento del 
difunto y siendo este fragmento depositado de forma simbólica (Lazarich, 
2007; Lazarich, Briceño, et al., 2009; Lazarich, Valetín, et al., 2009; 
Lazarich et al., 2015).
En la tumba E4 se documentaron 8 individuos y una reutilización en 
el horizonte Campaniforme de un varón. Como ajuar cerámico se do- 
cumentó la presencia de una fuente campaniforme de borde biselado 
con decoración incisa, perteneciente a la reutilización, así como platos 
de borde almendrado, vasijas globulares y cuencos, y como ajuar cárni-
co se vio la presencia de fauna de la zona, tanto salvaje (ciervo) como 
doméstica (bóvidos y ovicápridos), además de productos líticos diversos 
(Lazarich, 2007; Lazarich et al., 2011).
También en la provincia de Cádiz, se ha documentado otra necrópolis 
ligada al megalitismo, estando fechada en el tránsito de la Edad del Co-
bre al Bronce. Se trata de la necrópolis de Los Algarbes, en Tarifa, donde 
las construcciones son mixtas, excavadas en la
roca y con ortostatos, en el caso de la Estructura 1, mientras que el resto 
son cuevas artificiales más o menos complejas. En esta necrópolis se 
han documentado diversos ajuares que concuerdan con nuestro estudio, 
como la presencia de fauna, bóvidos y ovicápridos, así como malacofau-
na, y ofrendas cerámicas relacionadas con el consumo y almacenaje de 
alimentos, como cuencos, vasijas globulares o platos. También se doc-
umentó otro tipo de ajuar como una industria lítica de grandes dimen-
siones, cuentas de collar, y objetos metálicos como alabardas o anillos. 
Esta necrópolis está siendo revisada en la actualidad y llevándose a cabo 
nuevos trabajos de excavación para una mejor información de sus caracte- 
rísticas (Castañeda, García Jiménez y Prados, 2009).
El Tholos de las Canteras, en Sevilla, será otro ejemplo, a pesar de  
encontrarse expoliado en gran medida. Este tholos está fechado en épo-
ca Calcolítica y con una reutilización en el Campaniforme. Además, acop-
lados a este se documentaron una serie de covachas individuales, siendo 
consideradas como estructuras parasitarias. En este tholos se documen-
taron la presencia de cerámica variada, así como la ofrenda cárnica de 
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un suido, y también puntas de flecha, cuentas de collar y una lámina 
de oro repujada. En la zona exterior, se documentó la presencia de una  
zanja en la que también se llevó a cabo la excavación de diversos ma-
teriales y por ello se le atribuye un carácter ritual (Hurtado y de Amores, 
1984).
El último de los ejemplos, lo encontramos en Portugal, en el yacimiento 
de Torre Velha 3, donde se documentó un campo de hoyos de época 
Calcolítica con una reutilización en el Bronce Pleno. De esta última épo-
ca son los 25 hipogeos documentados, los cuales contarán con una ti-
pología variada, pero que tienen en común la presencia de un atrio, una 
antecámara donde se realizaban los rituales y la cámara funeraria (Alves 
et al., 2010).
Un ejemplo de nuestro ritual en esta necrópolis, es en el hipogeo denomi-
nado [1298] – [1695], números que corresponden a la antecámara y a la 
cámara respectivamente. En él se localizó un único individuo acompaña-
do de un punzón de cobre, un puñal de ribetes, tres vasos cerámicos y 
una ofrenda cárnica procedente del banquete. En lo que se refiere a las 
ofrendas cárnicas de esta necrópolis, vemos que aparecieron en 10 de 
los hipogeos que se documentaron, siendo en 9 ocasiones bóvidos y en 
sólo en uno ovicáprido, apareciendo la parte distal de las patas delan-
teras y con marcas de procesado (Ibídem).

4. CONCLUSIÓN
En primer lugar, podemos ver la gran capacidad que tiene el ser humano 
llegar a dar simbolismo a actos tan rutinarios como es el comer o beber, 
cosa que se puede comprobar desde época prehistórica.
Cuando hacemos referencia a los rituales de comensalidad, vemos como 
existen una serie de pautas, las cuales hacen más sencillas la identifi-
cación de este tipo de rituales. Pero lo primero que debemos tener en 
cuenta es la diferenciación entre ofrenda simbólica y de resto de ban-
quetes, cosa que se puede ver a través de las características que presen-
tan los objetos documentados en la excavación.
Cuando hablamos de la cerámica, vemos que es uno de los restos más 
documentados en un yacimiento y que es uno de los elementos que ca- 
racterizan a estos rituales de comensalidad. Presentan una forma están-
dar a la hora de la fabricación, pero esto entrará también a jugar un papel 
importante a la hora de su utilización, ya que las mejor elaboradas son 
las que utilizan las clases más pudientes.
Con respecto a la cerámica, vemos cómo pueden utilizarse otros medios 
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para la asociación de estos recipientes a un banquete ritual, como son 
las analíticas de contenidos orgánicos por medio de la cromatografía de 
gases y otras técnicas adosadas a estas. A pesar de ello, podemos ver 
como son pocos los casos en los que se han llevado a cabo este tipo de 
analíticas, pudiendo deberse esto a factores diversos, como económicos 
o incluso el desconocimiento de ellas.
También podemos ver como existen otro tipo de contenedores, como los 
metálicos, los cuales aparecen siempre muy fragmentados y asociados 
a poblados, pero cuando los encontramos asociados a un enterramiento 
denotará el estatus social de la persona, ya que el bronce es un material 
de prestigio en esta época.
Ya en relación con el consumo de carne, destacar la presencia de utensi- 
lios como los ganchos o los asadores metálicos, los cuales no han sido 
estudiados en profundidad, pero que se relacionarán con estos banque- 
tes rituales. También relacionado con este consumo de carne está la pre- 
sencia de huesos de animales, de los cuales podemos ver como existe 
una relación entre la elección del animal y el estatus de la persona enter-
rada. Otra cosa que se observa es la elección de partes del animal con un 
gran potencial cárnico para la ofrenda, cosa muy simbólica, ya que puede 
relacionarse con la alimentación del muerto para el viaje al más allá.
Vemos como en los contextos estudiados, podemos decir que los objetos 
documentados nos ayudan, de forma general, a afirmar la hipótesis de 
nuestro trabajo, centrada en la localización de los elementos comunes 
para la identificación de este tipo de rituales.
Como conclusión general sobre el tema, se puede decir que el mundo 
de los muertos es algo que ha preocupado a la humanidad desde muy 
temprano, tanto en la construcción de monumentos como con las prácti-
cas funerarias que se asocian a las diferentes culturas que han pasado 
a lo largo de la historia. En relación a los banquetes funerarios, se puede 
decir que estas prácticas han perdurado hasta hoy día, como podemos 
ver en muchas culturas religiosas, como el Día de los Muertos en México, 
o las comidas para atender asuntos de negocios o celebraciones familia- 
res.
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¿La Yarda megalítica o Vara megalítica?

The megalithic Yard or megalithic Rod?

RESUMEN
Se parte de la base de que la humanidad prehistórica poseía unos cono-
cimientos de carácter matemático, que siglos después afloraron  y se de-
sarrollaron en las civilizaciones mesopotámicas y egipcias, y que a través 
de Grecia y Roma llegaron hasta la Revolución Francesa. Estos conceptos 
incluían una serie de patrones antropométricos para medir distancias 
lineales, como eran la braza, la vara, el codo la palma o el pie. Se ha 
escrito bastante sobre si una de estas medidas “la yarda megalítica” 
fue usada por los constructores de los círculos de piedra de Inglaterra,  
Escocia, Gales y Bretaña. Sobre todo Alexander Thom, que desde 1955 
ha venido publicando numerosas monografías al respecto. Pero el proble-
ma es que para este enfoque siempre se han realizado las mediciones de 
los ”círculos de piedra” con unidades anglosajonas actuales como son la 
yarda (yd = 91,4 cm), el pie (ft = 30,48 cm) y la pulgada (in = 25,40 mm), 
cuando no también sus aproximaciones decimales. Este trabajo trata de 
comprobar si  los moradores de una serie de regiones geográficas de la 
Península Ibérica que la habitaron en el Neolítico y Edad del Cobre, usa-
ron alguna unidad de medida del Sistema Antropométrico Antiguo para 
trazar los diámetros de sus monumentos megalíticos, como por ejemplo 
la vara de 12 palmas. Para ello se han medido los diámetros interiores 
de casi doscientos monumentos de las regiones de Huelva, Badajoz en 
España, y  Évora y Portoalegre en Portugal. Aunque los resultados no 
son concluyentes, si queda demostrado que en algunos casos pudieron 
emplear este tipo de unidad de medida o sus fracciones para el trazado 
preliminar de sus  círculos de piedra.
PALABRA CLAVE: Unidad antropométrica, Vara megalítica, Megalitismo, 
Prehistoria reciente

ABSTRACT
It is based on the premise that prehistoric humanity possessed mathe-
matical knowledge, which centuries later emerged and developed in the 
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Mesopotamian and Egyptian civilizations, and that through Greece and 
Rome reached the French Revolution. These concepts included a series of 
anthropometric patterns to measure linear distances, such as the breast-
stroke, the rod, the elbow, the palm or the foot. It has been written quite 
a bit about whether one of these measures “the megalithic yard” was 
used by the builders of the stone circles of England, Scotland, Wales and 
Brittany. Especially Alexander Thom, who since 1955 has been publis- 
hing numerous monographs on the subject. But the problem is that for 
this approach have always made the measurements of the “stone circles” 
with current Anglo-Saxon units such as the yard (yd = 91.4 cm), the foot 
(ft = 30.48 cm) and the inch (in = 25.40 mm), when not also its decimal 
approximations. This work tries to verify if the inhabitants of a series 
of geographic regions of the Iberian Peninsula that inhabited it in the 
Eneolithic, used some unit of measurement of the Ancient Anthropometric 
System to trace the diameters of its megalithic monuments, such as the 
rod of 12 palms For this, the interior diameters of almost two hundred 
monuments of the regions of Huelva and Badajoz in Spain, and Évora 
and Portoalegre in Portugal have been measured. Although the results 
are not conclusive, if it is demonstrated that in some cases they could use 
this type of unit of measure or its fractions for the preliminary drawing of 
their stone circles.
KEY WORDS:Anthropometric Unit, Megalithic Rod, Megalithism, 
Recent Prehistory

INTRODUCCIÓN
¿Cuándo se planteó el hombre primitivo la necesidad de medir las cosas 
con referencia a unos patrones más o menos fijos que le sirvieran para la 
formación de los sistemas de clasificación y el surgimiento de las nociones 
abstractas?  (Kula 1980, p. 30).
Para los cazadores recolectores seguramente no tenía demasiada impor-
tancia tener unos patrones para saber el tamaño de las cosas, les bastaba 
su apreciación sensorial para evaluar si un animal era grande o pequeño, 
o si la distancia que debía recorrer hasta el siguiente apostadero de caza 
equivalía a dos días y dos noches, o quizás algo más. Pero con la seden-
tarización, todo será diferente: es conveniente saber delimitar unos espa-
cios más o menos acotados donde se siembren las semillas, y que no las 
recolecte la tribu vecina. También es necesario el poder medir la cantidad de 
grano que se ha recolectado, ya que no sería suficiente contar el número de 
puñados conseguidos. Cuando la cuantificación de los espacios abiertos no 
era condicionante para la labor productiva, bastaba con saber la distancia 
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que había entre un manantial de agua y otro. Por tanto podemos decir que 
las primeras medidas estarían en relación con el nacimiento de la agricultu-
ra (Kula 1980,p.6).
Aunque también otros procesos de producción habrían necesitado el esta-
blecimiento de ciertos patrones de medida. Es el caso de los telares donde 
el ancho de una pieza estaba condicionado al ancho del telar, pero no así 
su longitud. En las sociedades más desarrolladas a lo largo de la Prehistoria 
reciente el proceso continúa ampliándose: cuanta madera o cal es necesar-
ia para cargar un horno, o cuantos carros son necesarios para transportar 
el trigo hasta el granero comunal. Similar problema presentaba el alma- 
cenamiento de líquidos y su transporte: recipientes cerámicos barriles y 
otros contenedores debían ser “normalizados” para evitar el “engaño”. Y 
son precisamente estos posibles fraudes los que van a desarrollar hasta 
límites insospechados las distintas medias de longitud, superficie y volu-
men, como veremos más adelante.
Por tanto, parece evidente que cuando aparece el poder en las sociedades 
organizadas es este mismo poder el que establece la obligatoriedad de que 
todos guarden unos “patrones de medidas” que estarán vigentes en los 
territorios bajo su autoridad e, incluso, estas medidas tendrán un carácter 
sagrado, fijándose en las fachadas de palacios y templos. Esta situación 
llegará desde Grecia y Roma hasta la Edad Moderna pasando por la Edad 
Media.
El historiador Gaetano de Sanctis (1870-1957) dijo. “La metrología non è  
scienza, è un incubo (Pommerenting 2005, p.3). Esta frase puede conden-
sar la opinión de los expertos en relación al estudio y conocimiento de las 
medidas en la antigüedad, que es el objeto de la “Metrología Histórica”.  
Todos ellos se han esforzado en saber qué unidades o patrones se usaron 
en Egipto, y en menor medida en Mesopotamia, India, China, Grecia, Roma, 
etc., pero sobre todo sus esfuerzos se han centrado en querer descifrar las 
“equivalencias” de todas esas magnitudes con nuestro patrón actual: el 
metro. Y es aquí donde surgen las disparidades de criterios y, por tanto, 
la gran confusión, pues se unen a la gran cantidad de medidas y denom-
inaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo en las diferentes  
culturas, las diferentes interpretaciones de sus valores en el Sistema Métri-
co Decimal (SMD).
Como ejemplo ilustrativo de la complejidad y variedad de unidades de me-
dida antiguas, podemos ver la Fig.1 donde se reproduce el cuadro resu-
men que R.C.A. Rottländer publicó en relación del codo de Nippur, la yarda 
megalítica y los diferentes “codos” y “pies” de la Protohistoria (Rottlander 
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Fig. 1 Tabla de Rottländer sobre medidas en la antigüedad (Rottlander 1996, p. 2)

1996, en Jones 2012, p.76)
Pero más importante que saber “exactamente” cuántos milímetros (e in- 
cluso décimas de milímetro) media un codo egipcio o un pie romano, lo que 
nos interesa es indagar si realmente existieron esos patrones y, sobre todo,  
si estos patrones se usaron en las construcciones megalíticas.
En este sentido se conserva el llamado “Patrón Maya” en el Museo del  
Louvre, y el “Patrón de Kha” en el Museo Egipcio de Turín1. Además, se 
puede plantear que medir monumentos no es, ni mucho menos, un méto- 
do infalible. En el paso desde el proyecto ideal del edificio, proyecto que 
probablemente sí esté trazado en medidas enteras exactas, al edificio real 
terminado se producen infinidad de pequeñas variaciones en las medidas 
reales (juntas, dilataciones, etc.) que, acumuladas, suponen variaciones en 
las medidas finales. Por tanto, las medidas finales del edificio real probable-
mente no correspondan exactamente a las medidas teóricas proyectadas. 
Es pues más útil estudiar los patrones físicos que recojan el posible sistema 
de medidas.
En este aspecto el Ingeniero de Puentes y Caminos Pierre-Simon Girard2  

escribió: 
“Las proporciones del cuerpo humano, que los antiguos habían estudiado particular-
mente, si juzgamos por las estatuas admirables que han escapado a la injuria de los 
siglos, proporcionan una nueva prueba de lo que acabo de adelantar. Se sabe, en efecto, 
que consideraban el codo natural como la cuarta parte de la altura del cuerpo. De ahí 
1 Otro de los trabajos sobre este tema es la Tesis de Antoine Pierre Hirsch (2013)
2  P.S. Girard fue otro de los integrantes de la Expedición a Egipto de Napoleón Bonaparte y coautor, junto a Jomard y otros 
de la “faraónica” obra Descrption de L’Egypte publicada en veinte tomos entre 1809 y 1822
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se seguiría que el tipo del codo de Elefantina3 de 527 milímetros, habría sido proporcio-
nado por un individuo con una altura de 2 metros 108 milímetros [6 pies 8 pulgadas], 
estatura realmente gigantesca, mientras que si se disminuye este codo de un séptimo, 
o de la palma adicional, se lo reducirá a 450 milímetros; y la altura del individuo que lo 
habrá proporcionado no será más que de 1 metro 80 centímetros4 [5 pies 6 pulgadas 
6 líneas], talla ciertamente ventajosa pero que no tiene nada de extraordinario”. (Girard 
1809, p.14).
Actualmente todos los investigadores coinciden en que el hombre comenzó 
a tener conciencia del mundo que le rodeaba cuando se decidió a comparar 
el tamaño de las cosas con partes de su propio cuerpo: la mano, el pulgar, 
el codo, el pie, los brazos abiertos, el puño, los pasos, y más allá de sí mis-
mo con el tiro de una piedra, o de una flecha, el alcance de la vista o la de 
su propia voz (Ruiz Moráles 2011, p.9). Surgen así las llamadas medidas 
antropométricas de antropo y metría (medidas del cuerpo humano). Aquí el 
vocablo metría no tiene relación con metro, sino con metrón = medida.
Este sistema implicaba una serie de problemas a resolver: en primer lugar, 
estas medidas del propio cuerpo podían servir para los habitantes de una 
aldea o campamento, donde seguramente al jefe de este clan sería el que 
determinaría el valor de “su” palmo, “su” pie, o “su” braza. Pero el conflic-
to surgiría cuando estos patrones se tenían que comparar con los de otras  
tribus o grupos con los que seguramente intercambiaban productos. ¿Cuál 
era el válido, “tú” codo o “el mío”? Y si había que medir un campo, ¿qué 
“paso” prevalecía, el “tuyo” o “el mío”?
Otro de los problemas que surgiría fue la necesidad de buscar medidas más 
grandes y/o más pequeñas que los miembros anatómicos. Aparece pues la 
obligación de buscar múltiplos y divisores de esas medidas. Para grandes 
distancias se empleó “la distancia que alcanza una flecha tirada con arco”, 
o hasta que se oiga la voz humana gritando a todo pulmón. En el ámbito de 
lo pequeño aparece la medida del “dedo”, del “grano” de cereal (cebada, 
avena o trigo) e incluso el “pelo de camello” y el “pelo de la cola de una mula” 
(Kula 1980, p.31).
La gran ventaja de estas “medidas” era que siempre se llevaban consi-
go mismo: para medir la longitud de un astil, le bastaba colocar la mano  
extendida y contar el número de palmos (enteros) que había y los dedos que 
los completaban. Y si tenía que realizar la medición de una distancia sobre 
el terreno, contaría el número de “pies”, si era esta relativamente corta, y 
emplearía los “pasos” para longitudes mayores.
Un aspecto muy importante, ampliamente debatido por los especialistas, 
es sí el conjunto de medidas, en un momento determinado y en un lugar 
3 Con la palabra codo, Girard se refiere aquí a un patrón físico de medida, no a la parte anatómica
4 La negrita es nuestra
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concreto, estaban organizadas en un “sistema” estructurado con múltiplos y 
subdivisiones, o por el contrario las medidas eran fruto de las costumbres 
y, por tanto, elegidas al azar. En este sentido según las investigaciones 
de Luis Castaño, propone que existió un “Canon Original” y un “Sistema 
de Medidas Antiguo” basado en el cuerpo humano de estatura = 1,80 m. 
(Castaño 2015, p.3). De esta manera, en un momento indeterminado, 
un individuo del género homo, averiguó que sí sus cuatro dedos de la 
mano era una palma5, resulta que su estatura “H” eran 24 palmas. Y que 
si estiraba sus brazos en cruz observó que de extremo a extremo de los 
dedos media igual que su estatura y a esta medida le llamó braza. Y a 
la mitad de la braza se le denominó vara que medía 12 palmas. Pero es 
que, si doblaba el codo, la distancia que había desde el extremo de sus 
dedos hasta el mismo codo, era la misma que desde el codo al centro 
de su pecho con lo cual dedujo que 1 braza eran 4 codos, y que un codo 
media 6 palmas o bien 24 dedos. Entonces si la altura de un humano, 
que llamaremos Homo, se dividía en dos varas, cada vara en dos codos 
y cada codo en seis palmas y cada palma en cuatro dedos ya tenían un 
sistema de medidas que tenía la ventaja de que se llevaba “puesto” sobre 
el mismo cuerpo. Claro que para medir distancias en el suelo era muy  
trabajoso hacerlo con los codos o con las palmas, era más cómodo ha-
cerlo con los pies. 
Los detractores de estas hipótesis sostienen que no es posible “unificar” 
la estatura de todos los seres humanos en diversas razas y geografías, 
para sacar una estatura “única de 180 cm”. Este enfoque es totalmente 
erróneo ya que no se trata de saber cuánto median todos los humanos en 
una época y lugar determinado, sino que en un momento de la prehisto-
ria, se ve la conveniencia y hasta necesidad de establecer un Patrón de 
Medidas, y que este sea una estatura determinada cuyas subdivisiones 
de codos  o pies se fijen sobre un elemento inerte como sea una barra de 
metal o de madera y esta se conserve en el templo o palacio del poder 
para que sirva de modelo donde contrastar estas medidas de una forma 
práctica.
Este ordenamiento primitivo de las medidas antropométricas se debió 
de usar durante muchos milenios hasta el momento en que surgen  
las primeras sociedades jerarquizadas y el control del “poder” de los  
primeros reyes/sacerdotes de Mesopotamia; éstos establecieron los 
primeros patrones materializados en barras metálicas o reglas de made-
ra. Así cuando se producen las primeras manifestaciones de la escritu-
ra cuneiforme, aproximadamente  en el año 3000 a. C., “ya se habían 
5 No confundir Palma con Palmo, el palmo (palmus maior) es la distancia entre el dedo pulgar y el meñique con la mano 
estirada, mientras que palma (palmus minor) es el ancho de la mano; o sea de los cuatro dedos sin contar el pulgar.  
Al palmo también se le llama “cuarta”, ya que es una cuarta parte de la vara, y a su vez corresponde a tres palmas
6 Filetero fue un rey de Pérgamo en el s III a.C.



| 555

| 2018

concebido y estandarizado algunas unidades de medida que con el tiem-
po se transformarían en los sistemas métricos del mundo antiguo”(Ruiz 
Moráles 2011, p.16).
Las equivalencias, si llamamos “homo” a la altura total de un hombre, serían 
las siguientes: 
“Homo” o Cana=  1 braza  (se mide igual de suelo a cabeza que de extremo a extremo de 
los dedos con los brazos abiertos)
Braza  =  2 varas (también conocida como orquia)
Vara  = 2 codos (equivalente a la Yarda)
Codo  = 6 palmas
Palma  = 4 dedos más cuatro separaciones (pelos de camello). También conocido como 
“Palmo menor”
Dedo =  4 granos de cebada  = ¼ palma
Grano de cebada  = 6 pelos de camello = ¼ dedo
Pelo de camello  = 1/6 grano de cebada = 1/24 dedo

Pero en todo este “sistema” parece que nos hemos olvidado del pie, y es 
que de todas las medidas antropométricas ésta es la más complicada y  
controvertida de todas. Según Herón de Alejandría, el Pie Real o Filetero6 me-
dia cuatro palmas, es decir 4 x 4 = 16 dedos. Pero hay otras equivalencias:
• Pie dórico
• Pie itálico = 13 dedos más 1/3 de dedo.(Pou 1802: 1129)
• Pie romano = 4 palmas 
• Pie drusiano o drúsico = 9/8 de pie romano 
• Pie de rey francés = 18 dedos. (toesa francesa = 6 pies de rey)
• Pie castellano = 6/7 del pie francés 
• Pie inglés = 15/16 de pie de rey francés

Y el gran Leonardo da Vinci definía el pie como: “La longitud desde el 
talón al dedo gordo” y valía “la séptima parte del hombre” de la altura 
de un hombre, se entiende. Aunque lo que hace Leonardo es interpretar 
lo que escribió Vitrubio7 de que “cuatro palmas hacen un pie” y es aquí 
donde está una de las discrepancias, ya que si hemos supuesto que la 
altura del hombre es de 96 dedos, el pie según Leonardo equivaldría a 
96/7 = 13,71 dedos. Sin embargo, si hacemos caso a Vitrubio, la medida 
sería: = 4 palmas x 4 dedos = 16 dedos, o lo que es lo mismo que 96/6= 
16.
Otro tanto se puede decir de la pulgada cuya mayor acepción es que es 
la doceava parte del pie, pero también es la “longitud de la falange distal 
7 En el tercero de sus “Diez Libros de arquitectura” Vitrubio dice que “La cabeza es 1/8 del total de la altura y 1/8 de la 
nuca a la parte superior del pecho. De lo alto del pecho hasta la raíz del pelo 1/6 parte y hasta la coronilla 1/4. El rostro se 
divide en tres partes iguales: del mentón a la nariz, desde ésta al entrecejo y desde allí hasta la raíz de los cabellos. El pie 
es 1/6 de la altura del hombre, el codo 1/4, el palmo, 1/24. (...)” (Franco Taboada 1998, p. 3).
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del dedo pulgar”, o “el ancho del dedo pulgar” Para Mayora la pulgada 
no tiene nada que ver con el dedo ni el codo, sino que pertenece a las 
llamadas “medidas itinerarias” (Mayora 1855, p.25).
“Todas las naciones antiguas adoptaron la base anterior en sus divisiones, y las moder-
nas han seguido lo mismo hasta la fundación del sistema métrico francés; pero aplicada 
á medidas mayores ó menores, y perdida la memoria de la relación primitiva, resultaron 
unos monstruos, notándose que la mayor parte de los dedos, palmos, codos, estaturas, 
etc., no pertenecen á la especie humana. La misma ignorancia ha introducido el error 
de aplicar la división duodecimal de la pulgada al dedo, al codo y otras partes del cuerpo 
humano, sin reflexionar que la pulgada es la unidad del pié, que pertenece á las medidas 
itinerarias”.
El modelo de Leonardo Da Vinci es conocido como  “Hombre de Vitrubio” o 
“Canon de las proporciones humanas”, y se sintetiza en un documento que 
se conserva en la Galería de la Academia de Venecia, donde se representa 
la imagen de un hombre inscrito en un cuadrado y en un círculo, con unas 
anotaciones autográficas del propio Leonardo (Fig. 2a).

Fig.2 a) el “Hombre de Vitrubio” dibujo de Leonardo da Vinci. Foto; Luis Castaño.  
Academia de Venecia. Exposición de 2011 b) La cuadricula propuesta por Vitrubio  
(según Castaño 2012)
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Esta imagen y su interpretación ha sido objeto de numerosos trabajos y pu- 
blicaciones (Piera 2002), (Sánchez-Montaña 2005a), (Franco Taboada 1998), 
(Llorente 2001), (Castaño 2012).
En el dibujo de Leonardo (Fig. 2a) aparece una doble imagen del hombre: una 
postura en “X” y otra en “T” o en cruz y que según Castaño, tienen connota-
ciones diferentes. La postura en “X” se inscribe en un círculo, mientras que la 
“T” se inscribe en el cuadrado.
Según Castaño (Castaño 2012:3) la dimensión de la “escala “que Leonardo 
dibujó en la parte inferior, mide “exactamente” 18 centímetros8. Esta escala 
da pie para poder dibujar una cuadricula sobre la imagen en “T” (Fig. 2b), de 
18 x 18 cm y de 24 x 24 cuadriculas que corresponden con las diferentes 
partes anatómicas de la Figura. Por lo tanto cada cuadricula medirá 180 mm 
dividido por 24 igual a 75 mm del dibujo. 
Si el dibujo está realizado a una escala de 1:10 esto quiere decir que a tamaño 
natural el hombre mediría 180 cm de alto, y de aquí se podría deducir, con 
bastante facilidad, simplemente contando las cuadriculas de 7,5 cm (corres- 
pondientes a una palma, el resto de medidas: 1codo = 6 cuadriculas = 45 
cm; la palma = 1 cuadricula = 7,5 cm. y  un dedo seria la cuarta parte de una 
palma = 7,5 cm x 1/4 = 1,875 cm).
Sobre la medida del dedo, Castaño hace su interpretación afirmando que en 
realidad mide 1,8 cm y que los restantes 0,75 mm corresponden al “espacio 
interdigital” o marcas entre los dedos (Castaño 2015, p.9). De esta manera 
se cumpliría de que la estatura del hombre se corresponde con 100 dedos de 
18 mm o con 96 dedos + espacios interdigitales de 18,75 mm. En este último 
caso se cumpliría lo que dice Vitrubio:”4 dedos hacen una palma (y) 24 palmas 
hacen a un hombre”.
 Hombre = 100 dedos x 18 mm = 1.800 mm = 180 cm = 1,80 m.
 Hombre = 98 dedos x 18,75 mm = 1.800 mm = 180 cm = 1,80 m.
Por tanto podemos establecer las siguientes correspondencias entre el siste-
ma antropométrico y el SMD; 
Braza = 180 cm; 
Vara = ½ Braza = 90 cm; 
Codo = ¼ de Braza = 45 cm; 
Palma = 180/24= 7,5 cm
Sobre la llamada “Yarda Megalitica” se supone que esta supuesta medi-
da antigua, debería haber existido con anterioridad a las medidas mesopo-
támicas o egipcias, la diferencia con estas últimas es que no es un “patrón” 
físicamente conservado, sino solo una hipótesis del investigador Alexan-
der Thom, quien en 1955 propuso por primera vez este término en su obra  
8 Según pudo comprobar personalmente midiendo sobre el dibujo en la Galería de la Academia de Venecia, donde se 
expone al público tan solo una vez cada diez años
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A statistical examination of megalhitic sites.
Stonehenge , Avebury y otros cuatrocientos sitios más de Inglaterra, Escocia, 
Gales y Bretaña fueron estudiados y medidos por este profesor de ingeniería 
de Oxford , el cual llegó a la conclusión de que los constructores megalíticos 
utilizaron una unidad de longitud especifica a la que llamó “yarda megalítica” 
y que la cifró en 2,72 pies ingleses, naturalmente. Trasladados al S.M.D esta 
medida son 82,90560 cm., aunque el 1971 refinó sus cálculos llegando a los 
2,70 ±0,003 pies (Sixsmith 2009, p.2), lo cual parece una verdadera quime-
ra pensar en que los prehistóricos llegasen a este tipo de precisiones. Pero, 
además, siete años más tarde llego a la conclusión de que una yarda megalíti-
ca equivalía a 2,722 ± 0,002 pies (¡), o sea 82,96656 ± 0,6096 cm.
En nuestra opinión este empecinamiento en calcular con precisión milimétrica 
el resultado de sus investigaciones fue lo que le produjo el rechazo de la “cien-
cia oficial” y, aunque Thom utilizó herramientas estadísticas sofisticadas, sus 
resultados fueron examinados por S.R. Broadbent para comprobar “hasta que 
punto un determinado corpus de datos implica la utilización de un cuantum o 
patrón de medida” (Ferrar 1992, p. 2).
Hubo detractores de los Thoms (Alexandre y su hijo Archie) que incluso inten-
taron demostrar la invalidez de sus teorías llevando a cabo las mediciones 
físicas de 27 mujeres y 64 hombres, , es el caso de Ronal Hicks que en 1977 
midió la distancia entre dedos extremos (braza) así como sus estaturas de 91 
estudiantes voluntarios  (Hicks 1977, p.2). Es increíble como pretendía sacar 
conclusiones de una muestra tan ridícula y que además no es esta la razón de 
ser de las medidas antropométricas, sino que estas se fijaron como modelo 
o patrón de un sistema de unidades, múltiplos y submúltiplos, y que todo el 
mundo podía entender ya que usaban las propias partes del cuerpo: codos, 
pies, palmas y dedos.
De su trabajo, A. Thom sacó tres conclusiones. Primero que los círculos de pie-
dra no eran solo círculos, sino que estaban trazados como elipses u óvalos con 
gran precisión geométrica. Segundo que los diámetros y más bien los radios 
de estos círculos parecían tener como unidad de medida lo que llamó yarda 
megalítica, y Tercero que muchos de estos megalitos estaban orientados ha-
cia alineaciones astronómicas especificas, como los solsticios de verano o los 
movimientos lunares, de donde se acuñó el término de “astronomía megalíti-
ca”. Estas precisiones implicarían unos sofisticados conocimientos astronómi-
cos por parte de sus constructores. Antes de Thom se sabía que algunos de los 
monumentos megalíticos no eran circulares, pero fue el primero en demostrar 
que fueron construidos así deliberadamente. De igual forma la idea de que los 
megalitos tienen alineaciones astronómicas ya se recogen en los escritos del 
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anticuario William Stukeley en 1740 (Davenhall 2007, p.1138)
Junto a su hijo Archie, examinaron el trazado de los círculos de piedra analizan-
do sus geometrías y la relación con la yarda megalítica. 
En cualquier caso, parece poco probable que los constructores de crómlechs, 
los sepulcros de corredor con o sin cámara circular y demás estructuras 
megalíticas usasen unas medidas con decimales de la unidad que fuese, bien 
la yarda (vara), codo o pie, ya que en primer lugar no conocían las fracciones 
decimales, y sí otras fracciones como las usadas por los egipcios (1/2, 1/3, 
1/4; 1/5; 2/3, etc.). Por tanto, la intención de buscar un “patrón” en pies in- 
gleses actuales en los trazados de hace 4.500 años o más no parece una idea 
plausible.
Uno de los objetivos de este trabajo es comprobar si en la construcción de 
las estructuras megalíticas se utilizó algún tipo de patrón de medida de  
longitud y para ello hemos “medido” el diámetro medio de las cámaras  
circulares9 de de una serie de enterramientos megalíticos del sur de la penín-
sula Ibérica. La fuente principal han sido los dibujos de las 108 láminas del 
libro del matrimonio Leisner Die Megalithgräber der Iberrischen Hablbinsel 
(1959) (Leisner & Leisner, p. 1965) En ellas se reproducen con exquisito de- 
talle no solamente la planta ya alzado de más de doscientas estructuras funer-
arias del sur de Portugal y de la baja Andalucía, sino todos los elementos de 
ajuar de cada uno de ellos: cuencos de cerámica, puntas de proyectil, ídolos 
tableta, hachas y azuelas, cuchillos, lascas  de piedra tallada, etc. todo ello 
dibujado indicando las diferentes escalas para cada objeto dentro de una mis-
ma lámina. De esta manera ha sido posible medir el dibujo con un calibre pie 
de rey digital, que nos ha dado una precisión de la centésima de milímetro, y 
su posterior conversión a la escala real de cada dibujo. Todos estos valores se 
han volcado en una base de datos.
De un total de 192 sepulcros megalíticos de cámara circular “medidos”, el 64 
% se ubican en el Distrito de Évora (provincia de Alentejo). El 26% están en 
el Distrito de Portalegre (Alentejo). Es decir que la mayoría se encuentran en  
territorio portugués (90%) , mientras que solo el 10% restante lo son en provin-
cias españolas: Huelva (3%)y Badajoz (7%). 
Para la medición de los círculos y sus diámetros debemos tener las siguientes 
consideraciones:
a) Si bien los ortostatos están colocados en círculos, estos no se corresponden 
con líneas geométricas prefectas
b) Aunque el trazado inicial se hubiese trazado con una estaca y cordel, la 
apertura de los huecos para colocar las grandes piedras y la misma colo-
cación de estas, presentan muchas variaciones muy lejos de una precisión de 
9 Hemos elegido las cámaras y no los corredores para nuestra investigación ya que las primeras sus medidas se han 
conservado mejor que en los segundos. 
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Fig.3 Grafico 1: Diámetros de las estructuras megalíticas de Évora, Portoalegre y Huelva.

centímetros.
c) Por tanto, para nuestra medición se han tomado las distancias entre ortos- 
tatos, por la cara interior de la cámara, en dirección N-S y E-W, obteniéndose 
la media aritmética.
d) La posible unidad de medida o “patrón” utilizado en el trazado de los círcu-
los megalíticos, no tiene por qué ser “universal” sino que en cada comunidad 
prehistórica pudieron utilizar una diferente o bien emplear varios múltiplos y 
submúltiplos de ella.
e) Las medidas en cm. se han “traducido” a “varas (de 90 cm) y fracciones de 
esta, ya que en posible que en algunos casos usasen 1/2, 1/3, 2/3 de vara, 
u otras fracciones.
Los resultados, agrupados por zonas geográficas se exponen a continuación: 
Para la muestra mayor (Évora = 122 sepulcros de cámara circular) se han 
obtenido unos resultados que nos muestran que el diámetro más repetido es 
el de 3 varas (270 cm) que aparece en el 23% de las mediciones. La serie se 
extiende desde las 2 + 1/5 de vara (198 cm) hasta los 4 ½ de vara (405 cm) 
Gráfico 1 (Fig. 3)
Las estructuras de Portalegre, presentan diámetros similares, aunque por su 
menor muestra (solo 49 dólmenes) sus valores son menos representativos. 
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Fig.4 Gráfico 2. Diámetros medidos interiores circulares. Entre paréntesis, el total de me-
didos. Obsérvese el diámetro de 2,7 m (tres varas) para los dólmenes de Portugal

Fig. 5  Distribución geográfica de las 192 sepulturas megalíticas cuyos diámetros de la 
cámara han sido medidos
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Los de la Provincia de Huelva se han medido solo 5 de cámara circular, hay 
cuatro con un diámetro de 2 ¼  y 2 4/5 de vara (202 cm y 250 cm), y uno, el 
mayor de 4 varas de diámetro  (260 cm) que corresponde con el de Bartolomé 
de la Torre.
 En conjunto, si comparamos las tres áreas anteriores, los resultados se mues-
tran en el grafico de cajas y bigotes (boxplot) nº2 (Fig. 4) donde podemos apre-
ciar que los valores de primer y tercer cuartil para Évora y Portoalegre están 
muy cercanos a la mediana (gran concentración), y que ésta (segundo cuartil) 
toma el valor de 3 varas (2,70 m).
Los enterramientos de cámara circular medidos de la provincia de Badajoz han 
mostrado unas dimensiones mayores que los anteriores. Con un total de 16 medi-
ciones, el 25% miden 5 + 1/4 de vara (473 cm).

CONCLUSIÓN
Hay que señalar que dado que el fenómeno megalítico tiene una amplia 
cronología y distribución geográfica habría ampliar en ámbito de la mues-
tra y hacer una valoración contando con las tumbas que posean fechas de 
datación radiocarbónicas, y al mismo tiempo observar si en el transcurso de 
los varios milenios que dura el fenómeno del megalitismo hubo cambios en los 
patrones y si estos presentan variaciones según las zonas geográficas donde 
se emplazan las sepulturas. Hipótesis que tendremos que comprobar en un 
próximo futuro.
En conclusión, podríamos afirmar que, aunque algunas comunidades de las 
estudiadas pudiesen haber conocido unas “varas de medir” para el trazado de 
sus círculos de piedra, no las usaron de una manera sistemática ni predeter-
minada, aunque en algunos casos así parece haber sido, como demuestran 
nuestras mediciones. Pero en cualquier caso, estamos plenamente convenci-
dos, y así lo hemos expuesto en mi tesis de doctorado (Ramos-Gil, 2017), de 
que hombre y la mujer prehistórica tuvieron una serie de conocimientos de 
índole matemático y que la necesidad de supervivencia les fue desarrollando 
cada vez más, y que en el futuro cuando los arqueólogos y prehistoriadores 
estudien cualquier vestigio material del pasado, sean capaces de aplicar una 
nueva visión a dicho objeto, es decir no solamente medirlo y pesarlo en nues-
tras unidades métricas decimales, sino ser capaces de buscar las medidas 
que posiblemente utilizaron sus creadores; las partes de su propia anatomía.
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RESUMEN 
Los cilindros decorados de la Prehistoria reciente son unos objetos con 
una morfología peculiar y una funciónpor determinar. Aparecen siempre 
en entorno funerario, ligados en un alto porcentaje al megalitismo, con 
cronologías que van desde el Neolítico a la Edad del Bronce. El presente 
trabajo aborda el estudio de estos objetos y las estructuras megalíticas 
donde se han hallado, para desentrañar su función y significado dentro 
de los modos de vida de las sociedades de la Prehistoria reciente de la 
Península Ibérica.
PALABRAS CLAVES:  Cilindros decorados, dolmen, tholos

ABSTRACT 
The decorated cylinders of the recent Prehistory are objects with a pe-
culiar morphology and a function to be determined. They always appear 
in a funeral environment, linked in a high percentage to megalithic, with 
chronologies ranging  from the Neolithic to the Bronze Age. The present 
work deals with the study of these objects, and the megalithic structures 
where they have been found,in an attempt to unravel their function and 
meaning within the lifestyles of the societies ofrecent Prehistoric times in 
the Iberian Peninsula.
KEY WORDS: decorated cylinders, dolmen, tholos

ANTECEDENTES
Los cilindros decorados son unos objetos que se han ido documentando 
a lo largo del siglo XX como parte de los ajuares funerarios en enterra-
mientos de la Prehistoria reciente en la Península Ibérica. Pero a pesar 
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de presentar unas características morfológicas únicas, han pasado desa- 
percibidos para los investigadores hasta prácticamente las últimas déca-
das del siglo XX, Pues apenas son mencionados de pasada en algunas 
publicaciones.
La peculiar plástica que presentan estos objetos, los hace unos comple-
tos desconocidos en lo que se refiere a una función o funciones, pues 
aunque tienen aspecto de recipiente carecen de fondo.
Nosotros comenzamos su estudio en 2015, con apenas unas cuantas 
referencias bibliográficas y algunas fotos de principios del siglo XX, desde 
entonces hemos recopilado más de medio centenar de estos objetos, 
conocido las materias primas con las que se fabricaron, sus procesos de 
fabricación y distribución, su amplia cronología que se extiende desde el 
Neolítico pleno a la Edad del Bronce inicial y también amplia distribución 
territorial que presentan: España, Portugal, Norte de África y el ámbito 
mediterráneo (Narváez Cabeza de Vaca, 2015,2016; Narváez Cabeza de 
Vaca y Lazarich, 2016).
Por otra parte, también hemos podido observar cómo están estrecha-
mente ligados al mundo funerario y al fenómeno del megalitismo en un 
gran porcentaje.
Además, al ser unos objetos que no han sido apenas estudiados, hemos 
establecido unas clasificaciones tipológicas basándonos en sus mor-
fologías, basándonos en metodologías de estudio de otros objetos, como 
la cerámica.Todo ello con la intención de desentrañar el rompecabezas 
que es su función y significado, dentro de los modos de vida de las comu-
nidades primitivas de la Prehistoria Reciente.
En esta ocasión vamos a dar a conocer los hallazgos que se han realiza-
do en estructuras funerarias de tipo megalítico.

LOS CILINDROS DECORADOS: MATERIAS PRIMAS, ESTUDIO MOR-
FOLÓGICO Y CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA
Al iniciar estos estudios lo único que conocíamos de los cilindros de- 
corados era su vinculación con el mundo funerario y su peculiar aspecto. 
Sin embargo, ese aspecto o morfología única, ha hecho que los inves-
tigadores desconozcan su función y significado. A veces contamos con 
objetos que han quedado obsoletos, pero conocemos su función, bien 
porque alguien nos lo ha descrito, en algún texto o simplemente tenemos 
objetos parecidos en nuestro entorno que cumplen la misma función. El 
problema es cuando un objeto queda olvidado en el tiempo y no queda 
rastro de él ni en los textos ni en la memoria. Este es el caso de los ci- 
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lindros decorados de la Prehistoria reciente, por ello...comenzamos por 
estudiar su materia y morfología.
Respecto a las materias primas, sabemos que han sido fabricados en 
cinco materiales diferentes: hueso, marfil, asta de bóvido,alabastro y 
madera. De estas las más utilizadas son el hueso y el marfil, le sigue el 
alabastro; sin embargo, el resto de materias primas son testimoniales. 
En estructuras megalíticas, se han hallado cilindros de hueso, marfil y 
alabastro (Figura 1).
Por otra parte, tanto el marfil como el alabastro son materias primas de 
prestigio, pues conocemos la existencia de redes de intercambio de es-
tos materiales en la Prehistoria reciente. Para el marfil, contamos con el 
trabajo realizado en 2012 por Thomas Shuhmacher, que tras el estudio 
de más de 1200 objetos de marfil procedentes de 151 yacimientos de 
la Península Ibérica, desde el Calcolítico inicial hasta el Bronce inicial, 
queda confirmado que se dio un flujo constante de intercambios de ma-
terias primas y manufacturas, de marfil, además de determinar el tipo 
más utilizado en cada etapa, en cuanto a la especie de animal se refiere 
(Schuhmacher,2012). 

Figura 1. Cilindros. María Narváez. Mapa de distribución de los cilindros decorados según 
materias primas
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Por otra parte, para el conocimiento de los cilindros fabricados en hue-
so, hicimos un estudio osteométrico que consistió en la comparación de 
estos con los huesos largos, para intentar identificar, no solo los huesos 
utilizados a nivel esquelético sino también los taxones.  Comprobamos 
como las bases más probables por su forma tubular son, el fémur y la 
tibia, sin descartar metatarsos, metacarpos, radio y húmero. En cuanto 
a los taxones, los más probables son de bóvidos, équidos, y ovicápridos, 
con alguna presencia de cérvido.
En el caso del alabastro sabemos de la existencia de afloramientos de 
este material en las provincias de Granada, Almería y Murcia (Lozano et 
alii, 2010).
El resto de materias primas son fáciles de obtener, sin embargo, tanto los 
tratamientos de superficies como las decoraciones son trabajos artesa-
nales que no serían de fácil obtención.
Una vez conocidas las materias primas, hemos hecho varias clasifica-
ciones en función de la morfología y la plástica delos cilindros decorados.
En primer lugar, observamos los rasgos comunes a todos los cilindros, 
que son la forma tubular, la boca y la base. Luego hay caracteres que 
pueden aparecer o no, como es la presencia de perforaciones y de líneas 
incisas como decoraciones. A partir de la presencia o ausencia de estos 
últimos rasgos, hemos hecho varias clasificaciones y para ello hemos 
tomado metodologías de análisis de otros objetos, ya que no contábamos 
con criterios de análisis establecidos anteriormente.
La primera clasificación se ha basado en la presencia o no de tratamien-
tos de superficies y decoraciones, así hemos visto como hay cilindros 
que tienen los dos caracteres, otros que solo tienen decoraciones, otros 
tratamientos, pero no decoraciones y otros nada (Figura 2).
En lo que respecta a la clasificación tipológica hemos tenido en cuenta 
atributos como el grado de inclinación del perfil del objeto con respecto 
a un ángulo recto de 90°, fijándose así cuatro categorías distintas; la 
primera comprende los cilindros con paredes rectas (90°), la segunda 
con inclinaciones inferiores a 99°,la tercera con inclinaciones iguales o 
superiores a 99° y la cuarta los cilindros con paredes con una inclinación 
inferior a 90. Luego distinguimos dos tamaños diferenciados de cilindros, 
en lo que se refiere a la altura, anchura y grosor de las bases. 
Otra clasificación respecto a la plástica, lo hemos elaborado a partir de 
las decoraciones. El motivo que más se repite es el reticulado oblicuo o 
diamantiforme, seguida de la lineal, el zigzag y, por último, el cuneiforme. 
Por último, hemos tomado en cuenta otros criterios como: la presencia 



| 569

| 2018

de carenado, de líneas incisas justo bajo el borde de la boca y  de perfora-
ciones a lo largo del tubo.

LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS: LOS HALLAZGOS EN MEGALITOS
Los cilindros decorados de la Prehistoria reciente, se localizan en una 
gran variedad de estructuras funerarias. Están presentes en las cons- 
trucciones megalíticas, cuevas artificiales, cistas, y en fosas, incluso en 
este último tipo algunas aparecen dentro de cuevas naturales. En este 
momento de nuestras investigaciones hemos documentado y estudiado 
50 cilindros, y cuyos hallazgos se distribuyen por un territorio que abarca 
la zona meridional, el levante y las islas Baleares en España, los conce-
jos de Sintra, Torres Vedras y Palmela en Portugal y la costa noroeste de 
Marruecos. 
En lo que se refiere a los cilindros hallados en estructuras megalíticas, 
objetos del presente estudio, de los 50 registros ya mencionados, 26 
han sido hallados en este tipo de estructuras, lo que supone un 52% del 
registro. Si estos porcentajes los observamos por países, en España de 

Figura 2. Cilindros. María Narváez.  Mapa de distribución de los diversostipos de cilindros 
decorados
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26cilindros registrados, 16 se han hallado en megalitos, lo que supone 
un 62% del registro. En Portugal, tenemos un total de 21 cilindros regis-
trados, de los cuales 10 se han hallado en estructuras megalíticas, lo que 
supone un 48% del registro. Por otra parte, el único cilindro decorado lo-
calizado por el momento en Marruecos, no ha sido hallado en estructura 
megalítica, sino en fosa.
Los altos porcentajes obtenidos hasta el momento en este estudio ponen 
en evidencia la fuerte conexión de este tipo de estructuras megalíticas 
con el hallazgo de cilindros decorados. Lo que nos hace barajar cada vez 
con más fuerza la idea de que estos objetos, independientemente de la 
función, estaban reservados para los estamentos privilegiados(Figura 3).
Respecto a los cilindros decorados de España, como he mencionado en 
el párrafo anterior, tenemos 16 registros localizados en tumbas megalíti-
cas, de estos 15 se localizan en Andalucía y 1 en Extremadura, en con-
creto en la provincia de Badajoz. En lo que respecta al tipo de estructu- 
ras, tenemos 4 cilindros en galería cubierta (dolmen) y 12 en sepulcro de 
corredor tipo tholos. Cronológicamente los cilindros decorados hallados 
en estas tumbas van desde el Neolítico pleno al Calcolítico reciente.

Figura 3. Cilindros. María Narváez. Mapa de distribución por tipos de estructura megalítica.
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En cuanto a los cilindros hallados en estructura dolménicas,el primero 
de ellos se localizó en el Dolmen de Fonelas, que pertenece al parque 
megalítico de la región de Gorafe, en la comarca de Guadix-Baza en la 
provincia de Granada. Es un sepulcro de corredor de cámara trapezoidal 
formado por 11 ortostatos y cubierta de una gran losa. El corredor es 
corto, cerrado hacia la cámara y abierto al exterior. Para su excavación se 
necesitó la retirada de la gran losa de la cubierta, pues estaba colmata-
da por sedimentos, casi en su totalidad. Esta colmatación obligó a los 
investigadores a llevar a cabo la excavación del dolmen connivelaciones 
artificiales. Presentaba una clara reutilización del sepulcro como reve-
laría más tarde el estudio de los ajuares y restos óseos. La estratigrafía 
de la cámara estaba compuesta por 9 niveles, siendo 3 de ellos estériles, 
el resto proporcionó evidencias de al menos 4 enterramientos diferentes, 
en el quinto, sexto, séptimo y octavo nivel respectivamente. En cuanto al 
corredor, su excavación resultó estéril (Palma, 1977).
El cilindro decorado hallado en este dolmen, pertenece al octavo nivel, 
apareció junto a restos humanos, huesos de animales, conchas, frag-
mentos cerámicos, algunas herramientas de sílex y dos hachas de cobre. 
Este es de hueso, tiene forma tubular y está decorado con incisiones.
El segundo cilindro decorado hallado en galería cubierta, pertenece al 
dolmen de El Juncal en Ubrique (Cádiz), fechado por sus excavadores en 
el IV milenio a.C., El juncal es un dolmen de galería con planta trapezoi-
dal, dividido en compartimentos por una laja transversal. La cámara se 
ensancha desde el atrio de 0,80 m a 1,80 m. El sepulcro queda sellado 
con una gran laja de roca caliza a modo de cubierta. 
En este dolmen hay seis inhumaciones, uno de ellos infantil. Parece ser 
un depósito primario, pues los restos óseos aparecen en su mayoría aun 
en conexión anatómica. En lo que respecta al ajuar, se han hallado: un 
hacha pulimentada, un cristal de roca (BN1G), una decena de geométri-
cos, cuentas de ámbar y esquisto, y un cilindro decorado de marfil; todo 
elloasociado al individuo de mayor edad. Además, se han localizado en 
el dolmen geométricos de forma trapezoidal, láminas de sílex de gran 
formato, una azuela de dolerita y dos laminitas.
En cuanto al cilindro decorado, presenta motivos lineales en la zona su-
perior y en la base, además de líneas en zigzag en el cuerpo. Tiene forma 
tubular, pero sin fondo y muestra un conjunto de perforaciones en la zona 
de la boca (Gutiérrez, 2007).
El siguiente cilindro decorado hallado en una estructura dolménica, per-
tenece al igual que Fonelas, al parque megalítico de Gorafe en Granada, 
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se trata del dolmen del Llano de la Sabina o La Sabina L4, data del Cal-
colitico reciente. Este dolmen es de planta trapezoidal de 2,65 por 2,30 
m y una altura de 1,80 m, las losas de la cubierta se habían derrumbado 
en el interior de la cámara.  En él se hallaron seis individuos y un ajuar 
compuesto por un hacha pulimentada, seis puntas de flecha, dos cuchil-
los, fragmentos cerámicos correspondientes de al menos trece vasijas 
y tres fragmentos de sílex. El cilindro decorado hallado es de hueso de 
ovicáprido, está decorado con motivo diamantiforme y lineal antes de la 
embocadura y presenta carenado (Siret, 1891).
El último cilindro decorado hallado en un dolmen fue localizado en Gor5, 
que al igual que Fonelas y el Llano de la Sabina, pertenecen al parque 
dolménico de Gorafe, en Granada. Data del Calcolítico reciente. Este dol-
men estaba destruido casi en su totalidad, por lo que no se puede dar 
unas dimensiones fiables de la estructura, solo se presume que sería de 
grandes dimensiones(Siret, 1891). Lo que sí se sabe es que está excava-
da en parte en roca natural y que de la construcción solo se conservan 
las lajas de la cubierta y 3 pilares.
En cuanto al enterramiento, se localizaron restos de once individuos, 
además de puntas de flecha, varias hojas de cuchillo, dos hachas, frag-
mentos de cinco vasijas cerámicas y huesos de animales. El cilindro de- 
corado de este dolmen también es de hueso, presumiblemente de bóvi-
do o équido por sus grandes dimensiones, presenta decoración de tipo 
incisa con motivo diamantiforme (Ibidem, 1891).
El tipo constructivo funerario que más cilindros ha aportado es el sepul-
cro de corredor con cámara de falsa bóveda (tholos).Tenemos doce re- 
gistros. 
El primero de ellos, pertenece al yacimiento de la Pijotilla en Badajoz, 
Extremadura. Se trata de un tholos semihipogeo, datado en el Calcolítico, 
que presenta una disposición en V con la tumba 1 del mismo complejo. 
Fue excavado en tierra caliza y se piensa que la cámara estaba cubierta 
con una falsa cúpula que no se ha conservado(Hurtado, 1981).
En cuanto al cilindro decorado, este es de hueso, presenta decoración 
de tipo incisa con decoración geométrica de tipo diamantiforme y lineal 
previa a la base y boca, carece de fondo, presenta carenado y dos per-
foraciones, una a cada extremo del tubo. 
El siguientecilindro decorado hallado en tumba tipo tholos, corresponde 
a la necrópolis megalítica del Gandul en Alcalá de Guadaira en la provin-
cia de Sevilla, concretamente a la tumba de Cañada honda B. La tumba 
es un sepulcro de corredor con cámara circular de 3,13 m de diámetro, 
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fue excavada en la roca natural, previamente rebajada y recubierta por 
las lajas de pizarra de 1,59 m de altura de las que se conservan oncejun-
to a la cubierta. El corredor tiene una longitud de 14,20 m por 0,80 de 
ancho, del que solo se conservó un tramo de 6,70 m. Pertenece al Cal-
colítico antiguo. El ajuar estaba compuesto de un martillo de piedra y una 
concha en el nivel superior y fragmentos cerámicos de platos de borde 
engrosado, once puntas de flecha de base cóncava y aletas, un geométri-
co, una lámina de sílex, dos fragmentos de cerámica campaniforme y 
huesos humanos fracturados en el nivel inferior, además de fragmentos 
de cerámica campaniforme en el corredor y un vaso completo en forma 
de tulipán sin decoración (Lazarich, 1999).
El cilindro decorado, es de hueso largo de bóvido o équido, está semi-
completo, carece de fondo y presenta decoración de tipo incisa con mo-
tivo diamantiforme.
Luego tenemos dos cilindros, hallados en la necrópolis de la Rambla de 
Huechar en Gádor, Almería, (cerca de los Millares), concretamente en la 
tumba nº 2. Esta tumba es un, con cámara circular, corredor simple divi-
dido en dos tramos y falsa cúpula.
El enterramiento es bastante importante, pues se hallaron restos de cien-
to catorce individuos con un ajuar compuesto de ochenta y cinco puntas 
de flechas, cerámica simbólica, cobre, punzones, hojas de piedra, un 
peine de marfil, una veintena de ídolos de distinta tipología y material , 
un hacha de metal y un puñal de sílex (Almagro et alii, 1963).
Los 2 cilindros decorados, son de alabastro, presentan fondo. El primero 
de ellos es de forma troncocónica, presenta decoración incisa diamanti-
forme y lineal en la base y fondo, es más pequeño que el segundo cilindro 
de Rambla de Huechar. Este otro por su parte presenta paredes rectas y 
gruesas, fondo y decoración de tipo inciso lineal bajo la boca y la base, 
pero además presenta una banda de motivos piramidales invertidos bajo 
las líneas de la boca.
Por último, tenemos ocho cilindros decorados repartidos en cuatro tholos 
de la necrópolis megalítica de los Millares. Cronológicamente Millares 
pertenece al periodo Calcolítico, pero se dividen en dos periodos,Millares 
I (2800-2300) y Millares II (2300-1800). Los tholoi que estudiamos aquí 
pertenecen a Millares I, que a su vez se subdivide en otros cuatro sub-
periodos del “a” al “d”. 
El tholos nº 5 presenta cámara ovalada y corredor dividido en tres tra-
mos, está compuesto de dos anillos concéntricos de piedra cubiertos por 
un túmulo. La cámara es de 3,5por3,10 m excavada en la roca hasta 2,5 
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m de profundidad y el corredor mide 2,85 m de largo por 1 m de ancho. El 
ajuar estaba compuesto por 1 hacha, 1 punta de punzón y 1 hoja plana, 1 
trozo de cobre, 2 ídolos de hueso plano, 2 ídolos falange de hueso, 1 ob-
jeto de hueso plano, 1 collar de tubos de hueso, 6 conchas de moluscos, 
1 cabeza de aguja de hueso, 65 puntas e sílex,  1 hoja de sílex, lascas, 
8 cuchillos de sílex, 4  hojas de cuchillo,2 cuencos de arcilla, 1 caja con 
cinabrio, varios colmillos de jabalí, 1 escudilla y 1 vasija(Ibidem, 1963).
En esta tumba tenemos 4 cilindros, 3 de marfil y 1 de hueso, este último, 
está fabricado sobre un tercio de diáfisis de hueso largo presumiblemente 
de ovicáprido, presenta decoración de tipo incisa con motivo reticulado 
oblicuo o diamantiforme, no tiene carena, pero sí muestra perforaciones 
en la boca y en la base.Los 3 cilindros de marfil, son tubulares, sin fondo, 
con decoraciones incisas con motivos diamantiforme, presentando 2 de 
ellos perforaciones en la boca y base.
La tumba nº 16 es un tholos de cámara circular y corredor dividido en 
cuatro tramos. La cámara está formada por bloques irregulares de piedra 
caliza, tiene unas proporciones de 3,70por3,60 m, esta acoge los restos 
del derrumbe de la cúpula. El corredor mide 3,50 m de largo y 1,10 m 
de ancho, la división del mismo estaba realizada con losas de 1,50 m de 
alto. En cuanto al ajuar, este se compone de varios punzones, un ídolo 
tolva de alabastro, varios fragmentos de hueso plano, una falange huma-
na alisada, un botón circular de caliza y otro ovalado del mismo material, 
una cuenta discoidal de caliza, veintitrés puntas de flecha de sílex, una 
gran hoja de puñal, dos cuchillos, cinco hojas de sílex, una vasija globu-
lar, tres vasijas enteras, fragmentos de otras cerámicas y dos conchas de 
moluscos(Almagro et alii, 1963). El cilindro hallado en esta tumba está 
fabricado en marfil, está decorado con líneas incisas y pulimentado.
La sepultura 7 es un sepulcro de cámara circular, el corredor está divi-
dido en dos partes, encontrándose bloqueado el acceso al mismo. En 
su origen en el túmulo se formaba un círculo de ortostatos de 13 m de 
diámetro. El corredor mide 3,65 m de longitud, 1 m de ancho en su prim-
er tramo y 1,15 m en el segundo, las losas que lo conforman son de roca 
caliza, pero las losas de división son de pizarra, la estructura descansa 
directamente sobre el suelo natural. En lo que respecta a la cámara, esta 
es de planta ligeramente circular, con 4,30por 4,20 m, está formada por 
21 losas de caliza y el suelo es de roca caliza natural. El ajuar de esta 
tumba es similar al del tholos 5, destaca una gran presencia de diversos 
tipos de ídolos y ocho fragmentos de alabastro (Ibidem, 1963).
En esta tumba se han hallado dos cilindros decorados, el primero es 
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de marfil, tiene decoración de tipo inciso con motivo diamantiforme, sin 
carenado y el segundo es de hueso de bóvido, no presenta decoración ni 
carenado, solo un tratamiento de pulimentado en su superficie.
Por último el tholos 40, es la estructura de mayores dimensiones de 
la necrópolis de los Millares y con el ajuar más emblemático de este  
yacimiento,incluye un hacha de metal, ocho punzones y un fragmento  
indeterminado de cobre, 85 puntas de flecha, abundantes hojas de 
cuchillo y un puñal de sílex, más de 20 ídolos de distinto material y  
tipología, cerámica simbólica 11 elementos de hueso y 1 peine de marfil. 
Se trata de un tholos de cámara central circular y corredor dividido en 3 
secciones (Almagro et alii, 1963).
El cilindro decorado, es de alabastro, siendo el único de todo el conjunto 
de los Millares de este material, pero no es un material raro pues aparece 
como materia prima de otro tipo de objetos en las tumbas de esta zona. 
Este cilindro tiene fondo, presenta decoración incisa con motivo reticula-
do y carenado.
En Portugal, tenemos hasta el momento localizados 10 cilindros decora-
dos hallados en estructuras funerarias megalíticas. Hemos de decir que 
nuestro estudio de estos objetos en territorio luso está en sus inicios, por 
lo que la información de la disponemos es escasa e incompleta aún.
Los 10 cilindros decorados hallados hasta la fecha se encuentran repar-
tidos entre los Concejos de Sintra, Torres Vedras y Palmela. Dos se loca- 
lizan en estructuras dolménicas y 8 en tholoi.
Los dos primeros, pertenecen al conjunto de Antas de Belas, situado 
en el Concejo de Sintra, compuesto de tres estructuras: Anta do Monte 
Abraao, Anta de Estria y Anta da Pedra dos Mouros. Este conjunto fue  
descubierto a finales del siglo XIX. Cronológicamente pertenece al perio-
do transicional entre el Neolítico reciente y el Calcolítico inicial.
En Anta do Monte Abraao, es el dolmen de mayor tamaño, está compues-
to por una cámara poligonal de 3,5 m de diámetro, formado por ocho 
losas y un corredor de 8 m de longitud y 2 m de anchura (Cardoso et alii, 
2011).En cuanto a los cilindros decorados, el primero de ellos está fa- 
bricado en hueso, no tiene decoración, pero sí líneas incisas previas a la 
zona de embocadura, además de dos perforaciones. El segundo cilindro 
también es de hueso, se conserva casi completo, está decorado por todo 
el tubo con series paralelas de líneas en zigzag, además de presentar 
líneas previas a la boca y carenado que le proporciona a la boca un borde 
saliente engrosado.
Al igual que en el territorio español que hemos analizado, en Portugal pre-
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domina el tipo tholos como lugar de hallazgo más común de los cilindros 
que analizamos.
En Praia das Maças en el Concejo de Sintra. Se han hallado cinco cilin-
dros decorados. ,La estructura funeraria data del periodo Calcolítico y 
consta de una cámara circular con un diámetro de unos 5,50 m situada 
en el medio de la construcción. A partir de ella se extienden dos corre-
dores, el más corto acaba en una pequeña cámara y el tramo más largo 
es más estrecho a la salida de la cámara, ensanchándose al final. Esta 
extraña configuración parece ser fruto de la reutilización de la estruc-
tura pues, al parecer, en su origen fue un hipogeo del periodo Neolítico 
(Gonçalves,1982).
El ajuar está formado por geométricos, hojas retocadas y sin retocar, pun-
tas de flecha de base rectangular o pedunculadas, azuelas y hachas pu-
limentadas, además de alfileres de hueso de cabeza segmentada, ídolos 
cilíndricos, placas de pizarra grabadas, cerámica esférica lisa y varios 
cuencos.
Los 5 cilindros decorados, son de hueso, 2 de ellos no presentan de- 
coración, pero sí líneas incisas justo debajo de la boca. El de mayores 
dimensiones, presenta una perforación en la base. Los otros 3 cilindros, 
están profusamente decorados, 2 de ellos presentan decoración dia-
mantiforme con línea incisa antes del borde o parte superior y el restante 
tiene 3 conjuntos de líneas incisas paralelas en el centro del tubo y en 
los bordes.
El siguiente tholos con cilindros decorados, es Cabeço da Arruda en el Con-
cejo de Torres Vedras. Fue descubierto en 1948 y a pesar de estar prácti-
camente destruido, se han podido recuperar diversos objetos. En el ajuar 
se hallaron huesos humanos, cerámica campaniforme, puntas de flecha, 
hojas retocadas de sílex, agujas de hueso, fragmentos de una azuela y un 
hacha de anfibolita azul, una lúnula, ídolos de roca caliza y arenisca, etc.
(Silva,1999).
En cuanto a la estructura, es de cámara circular con corredor, la cámara 
medía 2,5m de diámetro y el corredor 4,5 m de largo. Está construido 
aprovechando un monumento megalítico anterior, concretamente un dol-
men (Ibidem,1999). En lo que respecta al cilindro decorado, este es de 
hueso, no presenta decoración en la superficie del tubo, pero sí presenta 
varias líneas incisas previas al borde que es saliente.
Los dos cilindros decorados que restan, pertenecen al tholos de Serra da 
Vila en el Concejo de Torres Vedras (Leisner,1965). Ambos cilindros están 
fabricados en hueso, el primero de ellos es de mayor tamaño y grosor, 
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presenta decoración de tipo incisa con motivo diamantiforme, además de 
carenado antes del borde que es saliente. El segundo cilindro es algo más 
pequeño, no tiene decoración, pero sí presenta carenado y borde saliente.

FUNCIÓN
En cuanto a las posibles funciones, de los cilindros decorados,la primera 
que hemos considerado es la de contenedor, como ya hemos comen-
tado, sin embargo, la ausencia de fondo hace que esta funciónla con-
sideremos con ciertas reservas. Para los sólidos sería posible su uso si 
tuvieron un tapón de materia orgánica o, bienun saquito de piel o tejido, 
sujeto al borde mediante una cuerda. Tenemos tres cilindros en la Cova 
dès Carritx en Menorca (Lull, 2006)que pueden ayudarnos a confirmar la 
utilización de recipiente para sólidos, pues se hallaron rellenos de pelo 
humano; de esta forma la función de guardapelo podría ser una de las 
razones de su utilidad como contenedor (Lazarich et alii, 2004). En el 
caso de los líquidos, esta función queda descartada, pues no es posible 
garantizar la estanqueidad del cilindro.Por otra parte tenemos cinco ci- 
lindros con fondo, todos localizados en Andalucía, por lo que la función 

Cilindros. María Narváez. Prueba de enmangue (Lazarich, 2007). Foto Dra. Esther Briceño
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contenedora es una de las más probables.
La segunda función considerada es la de enmangue,no tenemos de mo-
mento ejemplos de enmangues en estructuras megalíticas, sin embargo, 
la hemos tenido en consideración, porque tenemos un ejemplo muy claro 
en el yacimiento de la Cova Ampla del Montgó en Javea (Alicante) (Soler 
Díaz, 2002). El cilindro hallado presenta una serie de huellas de uso en 
su interior que dan muestra de haber sido cortado y encajado en otro ob-
jeto en repetidas ocasiones. Nosotros a este respecto, hemos acudido a 
la arqueología experimental para realizar algunas pruebas de enmangue 
de las hojas de sílex halladas junto a los cilindros decorados del Paraje 
de Monte Bajo en Alcalá de los Gazules (Cádiz), donde hemos visto, que 
sería una función posible si se calza la hoja de sílex con algún tipo de rel-
leno para su sujeción (Figura 4)(Lazarich, 2002). Por ello consideramos 
el enmangue como uno de los usos más probables.
La siguiente función considerada, es la de embellecedor, basándonos en 
la hipótesis del investigador José María Gutiérrez López (2007), para el 
cilindro hallado en el dolmen de El Juncal en Ubrique (Cádiz). Este asocia 
el cilindro con el embellecimiento de un carcaj de flechas, al basarse 
en las perforaciones que presenta la pieza y la cercanía del objeto con 
proyectiles de flecha hallados en la tumba. 
La última función considerada es la de coletero o adorno para el pelo. 
Para esta nos apoyamos por una parte en elementos como las líneas inci-
sas y las pequeñas perforaciones que presentan los cilindros y, por otra, 
en la antropología cultural, pues tenemos ejemplos de la utilización de 
elementos similares para este fin, en las Islas Marquesas en la Polinesia 
francesa. Son pequeñas figurillas antropomorfas tubulares para recoger 
el pelo, estas presentan líneas y perforaciones similares a las de los ci- 
lindros para la sujeción de estas con cordajes (Kjellgren, 2005).  Pero 
sabemos que las Islas Marquesas se encuentran a muchos kilómetros de 
la Península Ibérica, por ello hemos fijado la vista en el mundo mediter-
ráneo, así, encontramos en las representaciones pictóricas de culturas 
como la egipcia (Albalat, 2006) o la minoica (Martínez, 2011),elementos 
tubulares para la recogida y adorno del cabello, similares a los cilindros 
decorados.

VALORACIÓN FINAL
En este estudio sobre los cilindros decorados de la Prehistoria reciente 
de la Península Ibérica hemos podido conocer que el 52% de los regis-
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tros han sido hallados en estructuras megalíticas, tanto en galería cubi-
erta como en sepulcro corredor tipo tholos. De ellos, un 62% han sido 
hallados en sepulturas del territorio español y el resto en Portugal.Estos 
porcentajes sacan a relucir la fuerte conexión de este tipo de estructuras 
megalíticas con el hallazgo de cilindros decorados.
En España, hemos localizado, 4 cilindros en galería cubierta y 12 en se- 
pulcro de corredor tipo tholos. En galería cubierta o dolmen, tenemos: 
Fonelas, El Juncal, Llano de la Sabina o Sabina L4 y Gor5; siendo Fonelas 
y el Juncal, los de mayor antigüedad, ambos del Neolítico pleno. Este últi-
mo destaca no solo por su antigüedad, sino por la monumentalidad de su 
estructura y el rico ajuar hallado, que incluye un cristal roca (BN1G),cuen-
tas de ámbar y esquisto, y el cilindro decorado de marfil (Gutiérrez, 2007).
En sepulcro de corredor tipo tholos, tenemos: La Pijotilla, El Gandul, 
Rambla de Huechar y los Millares; siendo los Millares el yacimiento más 
destacado, pues en él se han hallado ocho de los cilindros decorados, 
además de tres de las cinco materias primas conocidaspara su fabri-
cación: hueso, marfil y alabastro. En este conjunto, destaca el tholos 
nº40 por ser la estructura más grande del conjunto y con el ajuar más 
rico (Almagro et alii, 1963).
En Portugal, hemos identificado hasta la fecha, 10 cilindros decorados en 
estructuras megalíticas, 2 en galería cubierta y 8 en sepulcro de corre-
dor. En galería cubierta, tenemos el Anta do Monte Abraao que pertenece 
al conjunto de Antas de Belas. Cronológicamente pertenece al periodo 
transicional entre Neolítico reciente y Calcolítico inicial.
En cuanto a sepulcro de corredor, tenemos: Praia das Maças, Cabeço da 
Arruda y Serra da Vila. Entre estos, destaca Praia das Maças con 5 cilin-
dros decorados de hueso del periodo Calcolítico. Esta estructura ha dado 
indicios de haber sido reutilizada por su extraña configuración, siendo en 
origen un hipogeo datado en el Neolítico reconvertido en tholos en el Cal-
colítico (Gonçalves,1982). En cuanto al ajuar, destaca el sepulcro de fal-
sa cúpula de Cabeço da Arruda, con cerámica campaniforme, puntas de 
flecha, hojas retocadas de sílex, agujas de hueso, una azuela y un hacha 
de anfibolita azul, una lúnula e ídolos de caliza y arenisca (Silva,1999).
Son cinco las materias primas con las que fueron fabricados: hueso, mar-
fil, asta de bóvido, alabastro y madera. Destacando el hueso como el 
material más utilizado y el marfil y el alabastro como materias primas 
de prestigio, obtenidas éstas, gracias a una amplia red de intercambios.
Por otra parte, en este estudio, hemos conocido las características mor-
fológicas y plásticas de estos objetos, como la forma tubular, la falta de 
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fondo y tapadera de la mayor parte de ellos -salvo en tres casos- además 
de las decoraciones de tipo inciso con motivos geométricos.Otras de las 
características es el pulimento de sus superficies y caracteres especiales 
en algunos de elloscomo las líneas incisasen la zona superior inmediata 
al borde y perforaciones previas a él.
Hemos considerado una serie de atributos para realizar clasificaciones  
tipológicas,basándonos en sus características morfológicas y plásticas.  
La primera clasificación se ha basado en la presencia o no de tratamien-
tos de superficies y decoraciones, continuando con otra clasificación 
basada en el grado de inclinación del perfil del objeto con respecto a un 
ángulo de 90º, al tamaño basado en la altura, el ancho y el grosor de las 
bases.
Respecto a la plástica, hemos observado a partir de los motivosque 
muestran las decoraciones, siendo el reticulado oblicuo o diamantiforme 
el más destacado. Por último, hemos tomado en cuenta otros criterios 
como: la presencia de carenado, de líneas incisas y perforaciones justo 
bajo los bordes de los cilindros.
Los cilindros decorados se han datado en una franja temporal amplia, 
que va, desde el Neolítico pleno al Broce inicial.
Todo lo expuesto es un intento de desentrañar la posible función y sig-
nificado que tuvieron estos objetos para las comunidades de la Prehisto-
ria reciente de la Península Ibérica, con la inclusión de diversas hipóte-
sis a este respecto, como la de recipiente o contenedor de sólidos, de  
enmangue de herramientas o útiles, embellecedor de otros objetos o de 
coleteros para el pelo.
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