
7.5.5.11. A «síndrome das placas loucas»

Ainda que a questão tenha justificado análise autónoma no último texto de uma espaçada
mas perseverante série que venho mantendo sobre as manifestações do sagrado no Ocidente
peninsular (Gonçalves, 1989b, 1997a, 1993, 2003a), e ainda a propósito da placa H.8-5, convém
definir uma situação bizarra, que detectei quando iniciei o estudo das placas de xisto gravadas
do Centro e Sul de Portugal. De onde estes textos, escritos quase simultaneamente em duas ver-
sões, esta e outra (Gonçalves, 2003a).

Ao analisar de forma sistemática as placas de xisto gravadas provenientes do Grupo mega-
lítico de Reguengos de Monsaraz, particularmente as publicadas por Georg e Vera Leisner e as
recolhidas por mim próprio, identifiquei algumas situações bizarras.

Uma delas derivava da detecção de estruturas aberrantes da simetria, o que se chama aqui
a «síndrome das placas loucas».

Na verdade, quando visionamos a bibliografia disponível e as muitas centenas de placas iné-
ditas, a primeira imagem que se obtém de este impressivo conjunto de artefactos ideotécnicos
é a da uniformização dos padrões decorativos e da simetria que os organiza no seu suporte espe-
cífico. Quer na «Cabeça» quer no «Corpo» da placa, e sempre nos delimitadores Cabeça - Corpo
ou de fim de placa, a simetria é, quando não extremamente rigorosa, a melhor possível. Mesmo
em placas de pior execução, em que a simetria não é rigorosa ao milímetro, há a preocupação
de organizar a Cabeça da placa com um Corpo central, triangular ou trapezóidal, reforçado ou
não por faixas oblíquas que o delimitam, e duas áreas laterais, preenchidas com uma decoração
relativamente simétrica e de componentes idênticos em número e forma.

Quanto ao Corpo da placa, quando não é preenchido por triângulos ou rectângulos, ambos
motivos formando campos de organização simétrica fácil, é muitas vezes objecto de uma com-
partimentação explícita, com traços na vertical que permitem planificar ziguezagues simétricos
e bem construídos. Em alguns casos, quando o ziguezague final (o inferior) deixa campo aberto,
os vazios são preenchidos por um triângulo central ou por triângulos em todos eles, aumentando
a sensação visual imediata de simetria (ver Figs. 86:1 e 124:1, 124:2).

Em composições mais complexas, como em algumas placas de OP-1, em que por vezes
parece que nem tudo correu bem, a sensação de simetria não é prejudicada pelo erro ocasional.

Esta situação poderia ser naturalmente menos nítida nas placas integralmente preenchi-
das com uma decoração única, mas normalmente nem sequer isso acontece e é uma decora-
ção idêntica que se desenvolve na horizontal, ou na vertical, em todo o campo disponível no
suporte.

Numa situação relativamente rara, a das placas com simetria radiante, a estrutura da pagi-
nação foi sempre organizada de forma a respeitar uma construção simétrica, certamente menos
fácil nesta situação, que a Fig. 90 ilustra.

Contra as muitas centenas de placas em que esta realidade se repete, isolam-se alguns casos
particulares. O primeiro que publiquei (Gonçalves, 1992, p. 79, Fig. 17, 1999, p. 108, Fig. 4.62)
era uma pequena placa fragmentada na base, proveniente do Corredor de OP-2, a Anta 2 do Oli-
val da Pega. Interpretei a decoração desordenada como um sinal gráfico da «morte dos Deuses»,
o momento em que se abandonam os preceitos simbólicos normalizados e se inicia o processo
de decomposição das normas representativas. Mas não é obrigatório que assim seja em todos
os casos.

Uma outra situação refere-se a alterações apenas no topo das placas, com a deliberada rup-
tura do conceito de simetria. A situação que acabou por provocar a pesquisa específica referente
a este fenómeno começou precisamente pela detecção de uma situação de este tipo, aqui exaus-
tivamente descrita e discutida, a placa H.8-5.
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A «síndrome das placas loucas» pode ser definida como uma ruptura intencional do conceito
estruturante de simetria comum à enorme maioria das placas de xisto gravadas. 

Essa ruptura regista-se em duas tipologias diversas, ainda que partilhando a mesma designação geral.

A Variante 1 agrupa as placas em que apenas a Cabeça regista a assimetria de componentes espe-
cífica de esta situação.

A Variante 2 agrupa as placas cujo Corpo, resultante de segmentação da placa ou construído com
um mesmo tratamento geral dado à superfície do suporte, é «decorado» assimetricamente.

Em ambas situações, a ruptura da simetria pode ser conseguida através da introdução de
um componente dissonante (caso da placa H.8-5 da Anta 3 da Herdade de Santa Margarida) ou
pelo desacerto no preenchimento dos campos estruturantes (caso da placa de Casal do Pardo 3).

Na Variante 1, para além do excelente exemplo de H.8-5, temos um paradigmático exem-
plo na Anta Grande do Olival da Pega (Leisner e Leisner, 1951, XXVIII, 18). É uma placa de
dimensões médias-grandes (uma altura de cerca de 16 cm), tendo triângulos com o vértice para
cima como motivo principal de decoração no Corpo. Os triângulos distribuem-se por quatro ban-
das de traçado irregular, mas a primeira delas é quase seguramente uma faixa divisória Cabeça
– Corpo, leitura reforçada pelo facto de a sua altura ser menos de metade das outras três.
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FIG. 105 – O topo da placa H.8-5, da Anta 3 da Herdade de Santa Margarida, Reguengos de Monsaraz, com a «síndrome das
placas loucas» (1). Uma das versões de como ela poderia ter sido, se a regra da simetria de topo tivesse sido rigorosamente
seguida, é a presente na parte superior da placa da anta do Tapadão da Relva, Castelo de Vide (2), seg. Oliveira, 1997, vol. 3,
ref.a TR52, p. 480. E uma outra possibilidade para H.8-5, numa reconstituição seguindo a composição frequentemente
registada em placas do Alentejo central (3).



A Cabeça da placa apresenta duas faixas preenchidas, oblíquas-longitudinais irregulares,
de orientação diversa, no lado esquerdo. No lado direito foram gravadas quatro faixas preen-
chidas oblíquas-transversais.

Para a Variante 2, temos o caso da placa proveniente da Anta 1 da Fábrica de Celulose, Mou-
rão (Oliveira, 2000, p. 208, 15).

Esta placa, infelizmente fragmentada, apresenta uma área superior correspondente ao
Corpo e uma outra demasiado alta para ser uma delimitação de fim de placa. Considerei-a
assim como integrando um pequeno grupo de placas que apresenta Corpos com mais de um
motivo.

A parte inferior do Corpo foi paginada com cinco riscos verticais, que produziram 6 cam-
pos, como assinalado na Fig. 6-f. Teoricamente, uma paginação assim produziria, sem qualquer
dificuldade, um campo regular de faixas ziguezagueantes. Mas assim não foi. E apenas nos cam-
pos 3-4 e 5-6 existe uma faixa ziguezagueante que ocupa os dois campos. As restantes são fai-
xas preenchidas com quadrícula ou com traços paralelos entre si, mas que não se prolongam de
campo para campo. No campo 5, quatro traços de preenchimento de uma faixa prolongam-se
mesmo para o campo vazio inferior, no qual se acrescentaram dois outros. Teria sido muito inte-
ressante se esta placa tivesse chegado até nós inteira, o que infelizmente não aconteceu e nos
impede de ter uma visão global do conjunto.

E também a placa proveniente da Anta da Ribeira de Odivelas (Leisner e Leisner, 1959, T34, 9.2.).
Esta placa reúne num espaço único, habitualmente preenchido de uma forma coerente,

dois componentes da simbólica, dispostos sequencialmente na ocupação do suporte. Como são
ambos distintos, o resultado evidente é o da assimetria.

Com uma altura de cerca de 16 cm, e uma morfologia trapezoidal alongada, mas com os qua-
tro cantos reduzidos por encurvamento dos ângulos, tem apenas uma perfuração de topo, descen-
trada. Dois terços da superfície, à esquerda, são preenchidos por seis bandas ziguezagueantes pre-
enchidas, sem qualquer compartimentação vertical. A sexta faixa é completada por dois triângulos
de vértice para cima, uma forma «clássica» de rematar os ziguezagues enquanto motivo principal.

O terço da direita é preenchido por dois pares de faixas verticais preenchidas, separadas por
uma outra, vazia. A área para delimitação terminal da placa foi obtida com um traço oblíquo, que
ocupa um pouco mais que metade da base. A área disponível foi preenchida com pequenos tri-
ângulos preenchidos.

Não é impossível que esta placa tenha sido o resultado do recorte de uma placa anterior,
mas, de qualquer forma, os motivos seriam muito provavelmente os mesmos.

Seja qual for a origem de esta peculiar situação de ruptura de simetria, duvidosamente a
poderíamos atribuir exclusivamente a imperícia ou a isolamento do artesão, que teria assim per-
dido contacto com as normas de decoração normalizadas para as placas de xisto gravadas. Os
artefactos ideotécnicos que apresentam a «síndrome das placas loucas» estão, por vezes, bem
gravados e a paginação geral não origina nenhum efeito de rejeição ao observador actual. 
E estando o pré-histórico morto, é difícil saber da sua reacção, no caso de ter tido alguma.

Quanto à localização dos monumentos, poderia dizer-se que Celulose 1 é ultraperiférico
(mais propriamente transperiférico...), Olival da Pega 1 quase no limite, mas a Anta 3 da Her-
dade de Santa Margarida fica praticamente no centro do subgrupo norte do Grupo megalítico
de Reguengos de Monsaraz (Gonçalves, 1992a) e dificilmente se pode invocar uma situação de
isolamento do contexto para quem gravou a placa H.8-5.

O certo é que a arte pré-histórica, como todas as artes de todos os períodos, tem um sig-
nificado social e ideológico específico e traduz, nos próprios componentes que mobiliza, facto-
res de estabilidade, de transformação e de mudança. Como tal, nenhuma das suas manifesta-
ções é inocente e como tal não deve ser encarada.
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E deverá ainda ser dito que a normalização da temática não implica execuções totalmente
normalizadas. E, numa situação claramente minoritária, há que ver se ela é apenas regional ou
se é possível de detectar em outros contextos geográficos.

No Grupo megalítico de Reguengos de Monsaraz, encontramos situações atribuíveis à «sín-
drome das placas loucas» nas antas Olival da Pega 1 e 2, Santa Margarida 3 e Xarez 1, e com as reser-
vas já explicitadas, uma vez o Guadiana no meio, Fábrica de Celulose 1. E no tholos Farisoa 1b.

Fora de Reguengos, numa primeira ronda, temos casos específicos em Montemor (Anta
Grande da Ordem, Anta da Velada, tholos do Escoural), Arraiolos (Caeira 7), Ferreira do Alen-
tejo (Ribeira de Odivelas), e ainda na Câmara Ocidental da Praia das Maçãs e Casal do Pardo 3.

São sempre situações minoritárias, em conjuntos por vezes numericamente muito signi-
ficativos, e as variantes que propus para esta peculiar «virose» estão presentes raramente no
mesmo monumento, o que é particularmente impressivo em OP-1, onde aliás o número de pla-
cas deve ter ultrapassado as 134 registadas pelos Leisner e a amostra é portanto muito mais ele-
vada que em qualquer outro monumento de Reguengos de Monsaraz.

Poderíamos começar por um aspecto significativo: a distribuição geográfica da «síndrome
das placas loucas»: Reguengos de Monsaraz, Montemor, Ferreira do Alentejo, o Alentejo médio
e o baixo Alentejo. Mas também as penínsulas de Setúbal e Lisboa.

Assim, a extensão da área onde se verificam ocorrências da «síndrome das placas loucas»
contribui para compensar a extrema raridade dos exemplares conhecidos.

QUADRO 48
Lista de monumentos com «placas loucas» em Reguengos de Monsaraz e em
alguns outros grupos megalíticos.

Monumento Tipo V1 V2 TPM Bibliografia

Anta Grande do Zambujeiro Anta +* +* >150? Conjunto em estudo.
(Évora)

Mitra 2 (Évora) Anta +* +* >100? Conjunto das placas de recolha antiga em 
estudo por VSG. Novas escavações no 
monumento em curso por Jorge de Oliveira.

Caeira 7 (Pavia) Anta 1 0 Correia, 1921, p. 49, Fig. 34; G. Leisner 
e Leisner, 1959, T30: 8.18.

Casal do Pardo 3 (Palmela) Gruta artificial 1 0 ? Soares, 2002, p. 86, Fig. 56.4.

Escoural (Montemor) Tholos 1 1 167 Santos e Ferreira, 1969, Est. XII, 88 
e Fig. 8-80.

Fábrica da Celulose 1 (Mourão) Anta 1 1 4+35 (15?)* Oliveira, 2000, p. 208: 14, 15

Olival da Pega 1 Anta 1 0 134 Leisner e Leisner, 1951, XXVIII, 18
(Reguengos de Monsaraz)

Ribeira de Odivelas Anta 0 1 Leisner e Leisner, 1959, T34: 9.2
(Ferreira do Alentejo)

Praia das Maçãs, Gruta artificial? 1 0 12 Leisner, Zbyszewski e Ferreira, 1969, Fig. D-115
Câmara Ocidental (Sintra)

Santa Margarida 3 Anta 1 0 19 Gonçalves, 2003, esta monografia.
(Reguengos de Monsaraz)

Velada (Montemor) Anta 1 0 Leisner e Leisner, 1959, T28: 55

Xarez 1 (Reguengos de Anta 0 1 >30 Gonçalves, em estudo
Monsaraz), H.6-26

TOTAIS >8 >3

• > = número garantidamente superior a
• +* presença ainda não completamente quantificada (colecções em estudo). 
• TPM: total de placas do monumento.
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FIG. 106 – Placa da Anta 1 do Olival da Pega, «Síndrome das placas loucas», Variante 1. Alt: 15,7 cm. 



Sendo o pensamento mágico-religioso, de início, tão essencialmente prático como o pen-
samento técnico, a tradução do símbolo em um determinado suporte corresponde a represen-
tações formalmente multímodas de uma mesma «realidade». E em cada representação se
reflecte essencialmente o símbolo, mas também o executante da transposição de uma imagem
informulada para uma imagem concreta.

Assim sendo, temos componentes diversos de uma só situação:

1. a figura, imagem ou conceito activos na formação económico-social que os originou ou
adoptou;

2. o conjunto de códigos de representação que evocam e determinam a reconhecibilidade
do que se representa, permitindo a sua identificação imediata;

3. a selecção pessoal do gravador de um símbolo ou conjunto de símbolos que garantem,
por si sós ou em associação, a inteligibilidade da figura;

4. o tratamento não normalizado do conjunto, através de melhorias no suporte (pelo melhor
polimento das superfícies), de formas de contorno específicas (as placas recortadas, as pla-
cas fenestradas) ou por diferentes combinatórias de símbolos do mesmo grupo;

5. a inserção de componentes «sincréticos», somando a um anterior conjunto figurações
novas, mas associáveis (os Olhos de Sol, um novo atributo da divindade ou uma nova
divindade, que através do olhar radiante absorve uma anterior, e, muito particular-
mente, as representações do Jovem Deus);

6. o tratamento «artístico», traduzido pela «qualidade de execução», talvez o menos impor-
tante do conjunto;

7. as imagens presumivelmente de fim-de-ciclo, onde dos conjuntos iniciais restam ape-
nas referências gráficas desconexas, inteligíveis apenas pela sua associação a formas e
símbolos concretos.

Na verdade, as opções são reduzidas:

1. a «síndrome das placas loucas» é um resultado degenerativo de um conceito estrutu-
rante, o da simetria no preenchimento do espaço suporte. E são o Tempo e o devir cultu-
ral os responsáveis pelo aparecimento da síndrome;

2. a «síndrome das placas loucas» deriva da inabilidade pontual ou do isolamento do faze-
dor de placas;

3. a «síndrome das placas loucas» resulta de uma complexificação do processo criativo,
tendo que ver com processos artísticos e não com a desestruturação dos símbolos. Neste
caso, placas como as da Ribeira de Odivelas ou da Anta 1 do Olival da Pega testemunham
exactamente a mesma realidade.

A última possibilidade não é, à partida, de afastar. Quando há um único centro produtor,
a sua própria história ganha-se na especificidade, no reconhecimento automático...e nas imita-
ções. Se falarmos de cerâmicas mais recentes, Paterna e Manises, S. Pedro do Corval, Caldas da
Rainha ou Alcobaça criaram imagens de si próprias tão sólidas e homogéneas que houve espaço,
é certo que quase sempre em momentos evoluídos, para desvios à norma. Mas, para as placas
de xisto gravadas, não há um único centro de produção. Houve certamente vários e uma circu-
lação extensa tanto de produtos como de imagens simbólicas normalizadas, que foram imita-
das ou repetidas em sítios relativamente distantes, desde as Penínsulas de Lisboa e Setúbal até
ao próprio Algarve. O que realmente impressiona na «síndrome das placas loucas» é, simulta-
neamente, a sua raridade e a sua extensa distribuição no espaço.
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Quanto ao putativo isolamento ou inabilidade do fazedor de placas, são talvez os argu-
mentos que menos colhem. O mundo do megalitismo do Centro e Sul de Portugal é tudo
menos um universo fechado, o que é particularmente visível na primeira metade do III milé-
nio. E se usarmos o conceito de megalitismo no seu sentido mais amplo, mesmo correndo volun-
tariamente o risco de contrariar quem pensa que as palavras devem comandar-nos (e não o con-
trário), uma outra arriscada postura, então veremos que todo o subsistema mágico religioso da
transição do IV para o III milénio e da primeira metade do III inclui uma idêntica concepção
simbólica para um artefacto sempre idêntico, quer o encontremos em grutas naturais, antas, gru-
tas artificiais ou tholoi. E se tempos de grande mobilidade existem para as antigas sociedades
camponesas, estes são certamente os que procuramos.

Tudo parece assim indicar que a «síndrome das placas loucas» é efectivamente um resul-
tado degenerativo de um conceito estruturante, o da simetria no preenchimento do espaço
suporte. De algum modo, será, no devir próprio às placas de xisto gravadas, o terceiro grupo de
alterações significativas, sendo o primeiro as representações geometrizantes simétricas, o
segundo a fusão sincrética com as componentes simbólicas da Deusa dos Olhos de Sol e a ter-
ceira, esta, um momento terminal do processo.

7.5.5.12. A cronologia absoluta e os contextos das placas de xisto gravadas 

Comecei a tratar da questão da cronologia absoluta das placas num momento em que domi-
nava uma incerteza absoluta sobre o tema e em que as escassas informações do radiocarbono
eram usadas preferencialmente para datar os monumentos e não as placas (Gonçalves, 1989b).
É certo que a questão das datações absolutas para as placas de xisto gravadas levanta sérios pro-
blemas e a diversos níveis:

1. sendo os intervalos de tempo fornecidos pelo radiocarbono normalmente o que são,
demasiado amplos, a utilização de ferramentas de análise que envolvem lapsos de tempo
curto é quase sempre impossível;

2. a datação da idade de uma placa, inorgânica, só pode ser feita através de métodos indi-
rectos. Isto é: na verdade, não datamos a placa, mas o que a ela está associado. Artefac-
tos datáveis, como os de osso; traços de fogos rituais; fenómenos supostamente ocorri-
dos ao mesmo tempo que a manufactura ou uso das placas ou — situação teoricamente
ideal — o próprio morto a que a placa estava associada, constituem situações que variam
entre o aceitável e a realidade de fiabilidade garantida;

3. para que qualquer uma das situações enunciadas nos pontos anteriores possa originar
aceitação de um dado intervalo de tempo como correspondendo efectivamente a uma
placa, os dados da escavação que as originou devem estar garantidos pela fiabilidade
máxima quanto aos métodos de escavação e rigor do arqueólogo. Num monumento fune-
rário colectivo, coexistem espacialmente enterramentos que podem estar separados por
séculos. Se não existir matéria orgânica claramente associada às placas, a questão pode
ser, no mínimo, controversa.

Em algumas situações de minha responsabilidade directa, não hesitei em considerar como
absolutamente efectivas associações matéria orgânica – placas de xisto gravadas:

1. fogueira do Cabeço do Pé da Erra (Coruche) – os fragmentos de placas provinham de uma
área de actividade desempenhada mesmo junto à fogueira e incluíam restos de placas
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de xisto gravadas. A datação por 14C da fogueira pareceu-me datar inquestionavelmente
as placas;

2. primeira grande fase de utilização do tholos OP-2b (Reguengos de Monsaraz) – dataram-
-se ossos humanos de uma fase inicial de uso do monumento, de onde se recolheram
placas. A deposição funerária mais antiga, designada «do fundador», tinha uma placa
associada, pelo que as três datações obtidas teriam à partida um elevado grau de proba-
bilidade de se associarem a esta fase. Se considerarmos que o monumento foi selado com
um pavimento pétreo e prosseguiram as deposições funerárias com placas, temos as
datações funcionando como referenciais de contemporaneidade e como terminus post
quem para a segunda grande fase de utilização do tholos;

3. deposição funerária Cm-7, na Anta 3 de Santa Margarida – como as fotografias ilustram,
a placa encontrava-se imediatamente abaixo do maxilar inferior, ele próprio logo abaixo
dos fragmentos do crânio. Tratava-se, sem qualquer dúvida, de uma placa suspensa ao
pescoço daquele morto;

4. nível 3 do locus 1 do povoado Sala n.0 1 (Pedrógão do Alentejo) – na verdade, a associação
estratigráfica é de grande fiabilidade, apesar de se tratar de um nível cuja formação foi
certamente mais longa que o do Cabeço do Pé da Erra.

Outras duas situações suscitam-me ainda hoje algumas reservas, talvez injustificadas, e
cuja origem se pode eventualmente atribuir ao simples facto de a antiguidade do intervalo de
tempo não estar, até ao momento, corroborada pelos dados dos monumentos alentejanos
(recorde-se, se for necessário, que o Alentejo é a região onde existe não apenas o xisto de que as
placas são feitas como também a maior concentração delas próprias, quer globalmente quer por
monumento):

1. deposição funerária dita «do feiticeiro», na Cova das Lapas (Alcobaça) – a placa encontrava-
-se sobre o que teria sido o peito do indivíduo, mas não foi possível ainda obter uma nova
datação. Considerada a antiguidade do intervalo de tempo, uma nova datação parece
imprescindível, mas as questões de paleopatologia que envolvem o indivíduo dão actu-
almente prioridade à conservação dos ossos restantes;

2. nível funerário com placas na Gruta da Marmota (Alcanena) – na realidade, para alguém
obcecado pela eventual antiguidade das placas, esta datação seria uma excelente con-
firmação da obtida para a Cova das Lapas. Mas na realidade as placas recolhidas na
Gruta da Marmota encontram-se reduzidas a pequeníssimos fragmentos, provavel-
mente resultantes da recomposição do espaço funerário durante a Idade do Bronze
final, pelo que não gosto de utilizar esta data com um grau de certeza idêntico ao das
situações anteriores.

Fora deste contexto de observação directa, existe, naturalmente, a mítica «camada verme-
lha» da Lapa do Fumo (Sesimbra). Mas a datação mais recentemente divulgada para esta camada
(3305-2915, cal BC a 2 sigmas) tem um parâmetro superior de algum modo compatível com a
Cova das Lapas e a Gruta da Marmota (respectivamente 3497-3041 e 3510-3100), mas o inferior
não é totalmente incompatível com as datações dos monumentos e sítios alentejanos. O que, de
algum modo, a torna de uso ainda mais difícil, sobretudo por coincidir, no seu leque de possi-
bilidades de cronologia, com o fecho da Câmara da Anta 2 de Santa Margarida (3340-2900 cal
BC), justamente uma anta sem placas (quer na Câmara quer no Corredor).
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7.6. O enquadramento cultural

7.6.1. STAM-3 e as antas da Herdade de Santa Margarida

As previsões formuladas no estudo monográfico de STAM-2 surgem agora confirmadas.
Escreveu-se então que 

«… a análise dos primeiros fragmentos cerâmicos recolhidos na Anta 3 parece indicar que
ou houve uma reocupação já calcolítica da anta ou esta é de raiz um monumento mais
recente que os outros.
Teríamos assim, provavelmente, uma ordem de construção Anta 2 � Anta 1 � Anta 3, sem
que houvesse a ideia de construir um espaço de necrópole comum ou se partilhassem pres-
supostos de localização idênticos.
Não há, em meu entender, uma necrópole megalítica de Santa Margarida, mas três monu-
mentos construídos em épocas diferentes, sem qualquer preocupação de um agrupamento
progressivo que definisse um espaço funerário comum.» (Gonçalves, 2001a, p. 178).

E tanto as cerâmicas como os fragmentos de placas de xisto gravadas recolhidos o parecem
confirmar.

Por razões já expostas com adequado desenvolvimento (Gonçalves, 2001a), as Antas 1 e 2
da Herdade de Santa Margarida não são síncronas a nível dos conjuntos artefactuais, o que neste
caso significa, em meu entender, diferentes cronologias para a sua construção e uso. Se com-
pararmos, em Quadro, algumas poucas similitudes e diferenças significativas, teremos uma ima-
gem mais clara do que quero significar:

QUADRO 49
Registos comparativos de dimensões dos monumentos e artefactos para as antas da
Herdade de Santa Margarida.

Monumento Cme Cre CmØs Crc Or geom lm lml ps pxg pp ccbtca tc

STAM-1 8 1+1 2,6x2,6 >2,40 122g 0 +- - 2 (X+S) 8 1 1 1

STAM-2 6 1+1 1,9x2,8 >1,6 110 2 - + 0 0 6 0 0

STAM-3 7 1+1 2,9x3,0 >2,33 130 0 + +- 21 22 1 21 2

Assim, 

a nível das arquitecturas:
1. dimensões gerais das Câmaras: STAM-1 e STAM–3 são relativamente próximas em

dimensão, contrastando com STAM-2, mais pequena;
2. componentes das Câmaras: 8, 6 e 7 esteios, para a sequência de registo dos três monu-

mentos;
3. classificação e fórmula dos Corredores: de acordo com o critério classificativo que intro-

duzi em 1989 (p. 43) são todos curtos. A fórmula, comum, é 1+1.
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• Cme: número de esteios da Câmara
• Cre: número de esteios do Corredor
• CmØs: diâmetros da Câmara
• Crc: comprimento do Corredor. Indica-se o comprimento

do esteio maior do Corredor. O símbolo > indica que, com
as dimensões dos fechos, ele seria apenas ligeiramente
maior.

• Or: Orientação do monumento, em grados
• Geom: geométricos
• Lml: lamelas
• Ps: pontas de seta
• Pp: artefactos de pedra polida
• Ccbtca: contas de colar bitroncocónicas abatidas
• Tc: taças carenadas



A nível dos componentes artefactuais e do número de deposições funerárias:
1. se considerarmos como aceitável neste contexto a proposta dos Leisner para Poço da Gateira

1 (1 geométrico por indivíduo), teríamos um máximo de duas deposições em STAM-2;
2. se aceitarmos um critério de deposições mínimas baseado nas placas de xisto gravadas,

teríamos oito deposições com placas para STAM-1 e 22 para STAM-3 (1.a fase de uso do
monumento);

3. na sequência, STAM-2 surge como um monumento individual ou monofamiliar e os
dois outros monumentos como sepulturas colectivas.

A nível da natureza dos componentes artefactuais, teremos:
1. cerâmica relativamente abundante em STAM-1 e, sobretudo, em STAM-3, rara cerâmica

em STAM-2;
2. taças carenadas em STAM-1 e STAM-3;
3. geométricos em STAM-2 e pontas de seta em STAM-1 e 3;
4. pedra polida de excelente qualidade, quatro artefactos diferentes grupados sob a forma

de depósito votivo em STAM-2, apenas um artefacto de pedra polida em STAM-1 e
outro (fragmentado) em STAM-3;

5. nenhum artefacto para adorno pessoal em STAM-2, contas de colar em STAM-1 e STAM-
3, incluindo nestes últimos monumentos contas bitroncocónicas abatidas;

6. placas de xisto gravadas em STAM-1 e STAM-3, nenhuma em STAM-2.

Que quer tudo isto dizer?
Para não irmos em linha recta, por vezes o pior dos caminhos, podemos começar retomando

a suspeita de Monge Soares (Araújo e Lejeune, 1995, p. 113-114): «Será, talvez, aqui de recordar
também que o espólio funerário da camada vermelha da Lapa do Fumo, muito semelhante ao da
gruta do Escoural — cerâmica almagrada, vasos esféricos e esféricos altos, taças caneladas, micró-
litos, ausência de pontas de seta, artefactos de osso — diferindo apenas pela presença de placas
de xisto, ao contrário do que acontece no Escoural, foi datado, a partir de uma amostra de ossos
humanos, em 4420+45 BP (ICEN-240) (Soares e Cabral, 1993). Os enterramentos da camada ver-
melha são, pois, contemporâneos das deposições da Gruta do Escoural. Nesta, embora não exis-
tam placas de xisto, foram encontradas duas placas de grés em contexto infelizmente desconhe-
cido. A contemporaneidade entre placas de xisto e placas de grés está atestada, por exemplo, no
pequeno monumento do Monte da Velha 2, em Vila Verde de Ficalho (Serpa), um dos raríssimos
sepulcros megalíticos encontrado intacto, sem ter sofrido qualquer violação (Soares e Arnaud,
1984). Por isso, não repugnará associar as duas placas de grés da gruta às deposições funerárias
aí ocorridas. Parece, assim, haver uma diversidade grande, que se poderá tornar mais nítida à
medida que a investigação arqueológica avançar, entre espólios funerários contemporâneos.».

Contrariei este raciocínio em 2001, invocando, entre outros argumentos, que no Escoural
não existem placas de xisto, nem de grés: o que existe são duas paletas que nada têm que ver com
as placas de grés; que a placa de MV2 é paralelizável não com as placas de grés que habitual-
mente referimos como tal, mas com a placa da Anta do Curral da Castelhana, no Alto Algarve
Oriental (Gonçalves, 1989, vol. 2, p. 193, Fig. 121 e 325, Est. 245), um monumento com espólio
tardio, incluindo placas de xisto; que o significado cronológico e cultural da presença dos geo-
métricos em conjuntos funerários é polémico. Presentes em Reguengos de Monsaraz em pelo
menos doze monumentos megalíticos, Comenda 2 (Leisner # 36), Duque 1 (# 28), Farisoa 1 (#
111), Gorginos 2 (# 128), Olival da Pega 1 (# 50), Passo 1 (# 82), Piornal 2 (# 70), Piornal 3 (# 71),
Poço da Gateira 1 (# 29), STAM 2 (# 33), Vidigueiras 1 e 2 (# 125 e 126), os geométricos (nor-
malmente trapézios, mas também triângulos e até segmentos) vêm habitualmente associados
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a um pacote «antigo» (Poço da Gateira 1, Vidigueiras 2...), quando o não estão a um aparente-
mente mais «recente» (Olival da Pega 1...). Só que estão definitivamente ausentes de contextos
claramente datados da primeira metade do III milénio, como a primeira fase de utilização do
tholos b do Olival da Pega (OP-2b), com três datações confirmando-se entre si (Gonçalves,
1996[2003]); que a «camada vermelha» da Lapa do Fumo é realmente um argumento de peso,
sobretudo se considerarmos a sua homogeneidade e aparente fiabilidade. Mas a comparação
entre duas áreas cujo estudo em paralelo está por fazer levanta problemas consideráveis e a Lapa
do Fumo foi um espaço usado para enterramentos colectivos que podem ter sido mal lidos e
interpretados, o que é mais que provável, conhecendo nós a história dos seus escavadores e as
suas peculiaridades de campo e gabinete (Gonçalves, 2001a). 

Mas a observação mais problematizante de Monge Soares nem era sequer esta, mas quando
falava de «(...) uma população que sofre o impacto da calcolitização, que poderá mesmo assimilar
as inovações tecnológicas inerentes (notem-se os bucrânios, o carro e o arado gravados no san-
tuário exterior), continua, no entanto, a manter essencialmente os mesmos rituais funerários
anteriores; (...) a população que depositou os seus mortos na gruta do Escoural não passava, nos
últimos tempos em que isso se verificou, de uma franja que se manteve afastada das inovações
que outros grupos habitando próximo já tinham assimilado, modificando o seu comporta-
mento cultural (entendido aqui no seu sentido mais abrangente).» (1995, p. 114).

Se substituirmos agora «calcolitização» por «assimilação de componentes da Revolução dos
Produtos Secundários», teremos afinal uma outra leitura, explorando, também de forma diversa,
uma possibilidade subjacente à proposta de Monge Soares: um território com diversos ritmos
de desenvolvimento. E, daí, podemos deduzi-lo sem risco, três categorias de grupos: os indíge-
nas (puros, duros e ainda neolíticos), os indígenas aculturados (pela RPS) e os colonos (porta-
dores da RPS). 

Será isto possível?
Na realidade, poucos tinham ido tão longe, talvez sem o querer deliberadamente, abrindo

a polémica na frente mais ampla possível, a que exibe todos os componentes da equação, para
que a possamos entender. Infelizmente, o meio científico acolheu distraidamente o texto de
Monge Soares (o que, aliás, não é incomum em Portugal, quando entram em jogo susceptibi-
lidades parvas, no sentido latino do termo, ou interesses pessoais sórdidos). Discutir afirmações
de um qualquer autor só quer dizer que ele contribuiu de forma sensível para o progresso da
ciência, está longe de representar uma ofensa ou um risco pessoal. Assim, só seis anos depois
se abriu a reflexão sobre o que era uma questão nuclear e talvez mesmo prévia a outros deba-
tes. E que está longe de estar terminada.

Não possuímos, é certo, para o Alentejo, cronologias absolutas tranquilizantes para o
megalitismo ortostático, contrariamente ao que acontece para o Centro e Norte de Portugal,
onde, apesar das muitas reservas que a interpretação de algumas datações exige, estão disponí-
veis informações que parecem ser fiáveis e em número aceitável para a abertura de um debate.

No Alentejo, temos datações para alguns monumentos ortostáticos do Sever, a manipular
cuidadosamente, e pouco mais. As datações para os tholoi são escassas, mas, pelo menos em OP-
2b, confirmam-se entre si. A série de STAM-3 é uma contribuição cuja importância nem sequer
vale a pena sublinhar de novo, mas de STAM-2 sabemos apenas o intervalo de tempo em que a
Câmara da anta foi selada, que não coincide necessariamente com o intervalo de tempo em que
está contida a data da sua construção.

Conhecemos agora razoavelmente os parâmetros cronológicos aceitáveis para as placas de xisto
gravadas, mas as situações presumidas do IV milénio estão completamente desprovidas de datações.
Será o megalitismo alentejano, efectivamente, uma manifestação tardia, sobretudo se comparada
ao do Norte de Portugal? Duvido, mas não tenho elementos que me permitam justificá-lo.
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FIG. 107 – Placas de arenito ou grauvaque da Gruta do Escoural (1 e 2), da Anta 2 do Monte da Velha (3), da Anta da Castelhana (4)
e da Anta da Comenda da Igreja (5). Segundo Santos, 1971, Soares e Arnaud, 1984, Gonçalves, 1989, vol. 2, p. 193, Est. 121:1,
Leisner e Leisner, 1959, Estampa 27-1, nº 76. Como facilmente se observa, nada que ver com as placas de xisto gravadas. 
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Neste contexto, e retomando de novo o texto de Monge Soares, e também para evidenciar
que a sua citação não é aqui deslocada, teríamos as três antas da Herdade de Santa Margarida
como representando, nas duas possibilidades que Monge Soares considerava possíveis a pro-
pósito do Escoural, numa alternativa explicativa:

1. uma manifestação indígena (STAM-2) e duas manifestações funerárias contextualmente
alienígenas, as três quase contemporâneas;

2. uma manifestação funerária do IV milénio (STAM-2) e duas da primeira metade do III
(STAM-1 e STAM-3), antas construídas e usadas muito provavelmente pelas mesmas
comunidades que selaram o acesso à Câmara de STAM-2 e, sobretudo, evitaram cuida-
dosamente utilizá-la. Em termos genéricos, exactamente o mesmo processo mental que
presidiu à selagem do Corredor da Anta 2 do Olival da Pega, imediatamente antes da
construção dos tholoi anexos à área mesial do Corredor.

7.6.2. STAM-3 e as antas do Grupo megalítico de Reguengos de Monsaraz

Alguns dos meus colaboradores e amigos costumam falar da monografia dos Leisner
como do «Antigo Testamento» e, amavelmente, do «Revendo as Antas...» como do «Novo Tes-
tamento». Aprecio o humor e a simpatia, ainda que, pouco dado a leituras bíblicas, preferisse
naturalmente outras designações. Mas compreendo a atitude, uma vez que, a propósito da
investigação arqueológica mais recente em Reguengos, frequentemente me ocorre outra
conhecida literatura, como «Guerra e Paz», «Crime e Castigo», «O Idiota», «A fogueira das vai-
dades» ou, num outro registo, e acerca de um velho amigo, alguns escritos de Errico Mala-
testa...

O certo é que, e agora noutro tipo de aproximação, retomando a monografia dos Leisner e
a revisão que escrevi quase meio século depois, tão obviamente conectadas, impressionamo-nos
facilmente com a massa documental disponível em meados do século passado, mas, num
segundo momento de reflexão, de quanto efectivamente nos faltava saber (e do muito que per-
manece ainda em aberto).

O grupo megalítico de Reguengos de Monsaraz não é tão coeso nem cronologicamente tão
homogéneo como pareceu a alguns autores. Beneficiando de uma divulgação imediata, através
da monografia de Georg e Vera Leisner, a sua imposição como uma referência indiscutível obnu-
bilou outra informação e, sobretudo, outros contextos, não tão bem divulgados e, portanto,
ausentes da discussão.

Se dispomos hoje de 18 datações absolutas para este Grupo e para os seus construtores e
utilizadores (o que é claramente insuficiente), em 1951, e até mesmo em 1992, era o vazio abso-
luto, sabendo nós quão inúteis são, para estas épocas, as datações por termoluminescência, con-
siderada a excessiva dimensão dos intervalos de tempo que lhe estão associados. As cronologias
eram, assim, relativas e bem sabemos os riscos de comparar artefactos e lhes atribuir idades atra-
vés das suas semelhanças ou divergências morfológicas.

Por outro lado, até à operação Alqueva, desconhecia-se tudo do limite oriental do Grupo
megalítico (Gonçalves, 2002a; Gonçalves e Sousa, 2003).

E a dimensão do fenómeno de satelitização de algumas antas por tholoi, ainda que entre-
vista pelos Leisner, não tinha sido reconhecida antes da escavação de OP-2b como um dos pon-
tos nodais da investigação sobre o megalitismo de Reguengos de Monsaraz. Exibindo, aliás, com
uma insuspeitada nitidez, a extrema importância da primeira metade do III milénio nesta espe-
cífica área alentejana (como em quase todo o Centro e Sul de Portugal).
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STAM-3, um monumento ortostático, coloca-se, após as datações 14C, como contemporâ-
neo do tholos OP-2b e, muito provavelmente, de outros tholoi de Reguengos de Monsaraz. E,
como claramente se entrevê pela análise artefactual, contemporâneo ou ligeiramente posterior
de STAM-1, outro monumento ortostático. Mas a questão atrás levantada, na sequência da apre-
ciação em termos de radiocarbono, por Monge Soares, a propósito da necrópole neolítica da gruta
do Escoural (ou, segundo defendo, das necrópoles), pode agora colocar-se de novo: STAM-3 é
«posterior» ou «diferente» de monumentos como Poço da Gateira 1, Gorginos ou Vidigueiras?

Muito provavelmente, numa perspectiva optimista, haveria mais imprecisões e baixa reso-
lução nas propostas dos Leisner que erros de interpretação. Numa outra apreciação, mais crí-
tica, eles perceberam pouco do que viram, talvez pelo determinismo contextual que marcava a
informação de que se dispunha na época. Mas Georg e Vera Leisner entreviram correctamente
a complexidade do megalitismo de Reguengos de Monsaraz, até mesmo quando foram força-
dos a reconhecer que os dados da arquitectura não coincidiam com os dos artefactos. De onde
falarem, classificando os monumentos, de:

1. antas de corredor com espólio neolítico (Leisner e Leisner, 1951, p. 39);
2. antas com espólio lítico de tipo neolítico e cerâmica evolucionada (Leisner e Leisner, 1951,

p. 40);
3. antas de fundo cultural neolítico, conjuntamente com material eneolítico (Leisner e Leis-

ner, 1951, p. 43).

O que implica uma complexa sequência de raciocínio, patente em várias passagens da
monografia, mas sobretudo:

«Antes de entrar na análise do material da cultura megalítica no concelho de Reguengos,
queremos apontar alguns problemas que surgem na arquitectura.
O primeiro destes problemas refere-se à participação do povo neolítico em todas as cons-
truções megalíticas, mesmo nas grandes antas eneolíticas. Poder-se-á associar a técnica da
construção megalítica àquelas indústrias neolíticas cuja sobrevivência até épocas posteri-
ores é provada pelas antas de Reguengos?
O segundo problema diz respeito à evolução arquitectónica. Poder-se-á supor que o apa-
recimento da forma poligonal da câmara, implicando a separação do corredor do conjunto
sepulcral, tivesse dependido de novas influencias exercidas sobre o fundo neolítico?
Quanto ao terceiro problema: Será de crer que as antas de polígono irregular e, com remi-
niscências de uma sepultura de espaço não repartido, sejam, dentro da evolução arquitec-
tónica, anteriores às formas de polígono perfeito, ou serão elas apenas imitações defeitu-
osas destas últimas?» (Leisner e Leisner, 1951, p. 46).

E ainda:

«Com efeito, todas as /184 teorias apresentadas para a solução deste problema contem uma
partícula de verdade e a difusão de novas ideias efectua-se por várias vias, quando uma
época esteja preparada para as receber. Esta predisposição é um factor da mesma impor-
tância que as próprias influências e, se as novas ideias foram em parte oriundas do Oriente,
a semente, caindo, não sobre terrenos estéreis, mas sobre um fundo neolítico de ascen-
dência mais antiga, criou novas culturas de carácter essencialmente europeu. A aceitação
de uma evolução da cultura megalítica alentejana sobre bases antigas não inclui o regresso
à teoria da origem monogenética de toda a cultura megalítica em Portugal, problema,
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aliás, de que hoje não pretendemos ainda tratar, no seu conjunto. As condições geológicas,
no entanto, formaram ali a base para o desenvolvimento da estrutura mais típica do mega-
litismo. este tipo, já produto da confluência de várias correntes culturais, foi divulgado das
costas atlânticas, na segunda época neolítica e na primeira época do bronze. 
A inclusão no termo «sepultura megalítica» de formas arquitectónicas tão alheias à ver-
dadeira construção megalítica, como, por exemplo, a gruta artificial e a sepultura de cúpula,
desorienta as teorias sobre a origem monogenética ou poligenética dessa cultura. No
momento em que estas diferenças construtivas forem separadas e ligadas a distintas bases
cul1turais, só as ideias poderão ser monogenéticas, ao passo que a sua materialização
pode ser poligenética.» (Leisner e Leisner, 1951, p. 183, 184).

Três passagens do que atrás se cita são essenciais para compreendermos algo do que, neste
contexto, motivava os Leisner e, sobretudo, as razões da maneira como pensavam, e escreviam
assim, em finais dos anos 40:

1. «...participação do povo neolítico em todas as construções megalíticas, mesmo nas grandes antas
eneolíticas» — é uma passagem completamente incompreensível, a não ser que se admita
a absoluta exogenia do Calcolítico na região, o que está longe de ser uma impossibilidade.
E que se admita também a sobrevivência dos neolíticos, quando os calcolíticos chegam.
E um complexo processo de aculturação. Não andamos aqui muito longe do que, décadas
depois, Monge Soares escreveria, ainda que, naturalmente, de maneira muito diferente;

2. «...o aparecimento da forma poligonal da câmara, implicando a separação do corredor do con-
junto sepulcral, tivesse dependido de novas influencias exercidas sobre o fundo neolítico?» —
seria uma boa observação, se as antas com Corredor curto e médio não fossem ainda neo-
líticas. E o certo é que, em muitos casos, elas são efectivamente anteriores ao III milénio...

3. «A aceitação de uma evolução da cultura megalítica alentejana sobre bases antigas não inclui
o regresso à teoria da origem monogenética de toda a cultura megalítica em Portugal» — o que
é também evidente, e o extenso trabalho de campo dos Leisner tinha largamente provado.
Há, no megalitismo peninsular, ondas mediterrâneas e ondas atlânticas e não me parece
que as falsas cúpulas dos tholoi tenham minimamente que ver com as falsas cúpulas
irlandesas. Partilham técnicas e saberes claramente mediterrâneos. E quanto às cons-
truções ortostáticas, basta recordar a planta de Afife para perceber que o mundo atlân-
tico não anda longe. É certo que uma galeria coberta não chega por si só para funda-
mentar um difusionismo atlântico, mas a arte fala por si e tem caminhos próprios. E falo
aqui das gravuras em antas, não das pinturas da região de Viseu, que contém ingre-
dientes distintos e muito provavelmente locais.

E, naturalmente, a estes três curtos comentários juntaria um outro, a propósito de uma cu-
riosa passagem («No momento em que estas diferenças construtivas forem separadas e ligadas a dis-
tintas bases culturais, só as ideias poderão ser monogenéticas, ao passo que a sua materialização pode
ser poligenética.»). Um raciocínio directamente derivado da filosofia alemã, e excelente por reu-
nir o lógico e, indirectamente, o paradoxo, assim explicado na raiz. Com efeito, uma formula-
ção teórica única, uma «ideia», pode ser concretizada, no campo da materialidade, através de vias
diversas, por culturas «superiores» ou «inferiores», ainda que, no contexto histórico em que os
Leisner escreviam, estas últimas tivessem derrotado as primeiras. Ou, pelo menos, as que
assim se pensavam. Como já acontecera com Roma, aliás... Mas, como sabemos, hoje melhor
que ontem, os conceitos de «superior» e «inferior» só têm o sustentáculo dos que pensam dema-
siado a direito (ou dos que não sabem ler Bourdieu). Não servem, na análise do processo his-
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tórico. Os «neolíticos» não são «inferiores» aos «calcolíticos», apenas vivem de forma diferente
(e, em algumas situações, possivelmente, melhor...).

O quanto se avançou a partir daqui é hoje evidente, ainda que se deva sobretudo sublinhar
quanto tempo (e, sobretudo, trabalho de campo) foi necessário para se passar a fases seguintes.

Creio que o megalitismo acede muito mais rapidamente do que se pensava a uma fase de
estabilização de arquitecturas simples. Não existem, afinal, com efeito, grandes diferenças
entre a arquitectura das três antas da Herdade de Santa Margarida, como não existem entre elas
e as antas do Piornal ou do Poço da Gateira ou mesmo dos Gorginos ou Vidigueiras. As gran-
des diferenças a nível de arquitecturas surgem separando os monumentos sem Corredor daque-
les que têm Corredor curto e dos monumentos de Corredor muito longo, como Olival da Pega
2 ou, se admitirmos que algumas escavações ficaram incompletas (como aconteceu no tholos da
Praia das Maçãs) em Olival da Pega 1, Passo 1 e Cebolinhos 1. Seja qual for a evolução do mega-
litismo e a definição cronológica dos seus componentes, logo que estão mobilizados conceitos
base, como os de Câmara megalítica, Corredor de acesso, estrutura tumular simples, e estou con-
victo que isso acontece muito depressa, as combinatórias possíveis têm mais que ver com fac-
tores locais que com uma sequência cronológica específica. As implicações de esta proposição
são muito maiores do que podem parecer a um leitor desprevenido: desvalorizam assumida-
mente a importância que alguns autores sempre atribuíram à arquitectura, apoiando conse-
quentemente (para eles), por exemplo, frágeis teorias neo-evolucionistas disfarçadas, forjadas
a partir de subtis variações das geometrias de Câmara. Penso exactamente ao contrário: só as
grandes variações de concepção das estruturas devem ser retidas e a análise deve assentar
sobretudo na variação que os conjuntos votivos e, eventualmente, os rituais fúnebres registam.
O que não impede que sistematicamente se comparem uns e outros

QUADRO 50
Arquitecturas e artefactos-chave, todos os monumentos de Reguengos de
Monsaraz com geométricos e (ou) placas de xisto e báculos, machados, enxós 
e goivas. Diâmetros calculados para o interior das Câmaras.

Monumento # Esteios Or Cr Cm (DlxDt) Geom Gv M E PXG BC

Azinheira 1

Barrocal 4 56 1

Belhoa 1 0

Comenda 1 35 5? D 3,5x3,8 0 0 0 0 � 0

Comenda 2 36 6 133 3 3,0 x 2,2 15 0 0 0 � 0

Comenda 2b 36 N/r N/r N/r 0

Duque 1 28 1

Farisoa 1 111 7 133 4 3,2 4 0 1 3 � 0

Farisoa 1b 111 N/r N/r N/r 0

Gorginos 2 128 7 150 1,1 2,0 x 2,7 1 0 1 1 0 0

Gorginos 3 129 6? 128 1,3 2,8x2 0 1 2 1 0 0

Olival da Pega 1 50 7 122 >8,6 4,0 x 5,6 5 0 1 1 � �

Olival da Pega 2a, Corredor 51 0 0 >9

Olival da Pega 2b Fase 1 51 N/r N/r N/r 0 0 1 0 4

Olival da Pega 2b Fase 2 51 0 0 >17

Olival da Pega 2d 51 0 0 >11

Passo 1 82 7 122 >3,7 3,8 x 4 2 1 0 0 � �

Piornal 1 69 7 100 2,4 2,2 x 2,6 0 0 0 1 0 0

Piornal 2 70 6 108 1,9 2,4 x 2,2 3 0 2 0 0 0
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QUADRO 50 [Cont.]
Arquitecturas e artefactos-chave, todos os monumentos de Reguengos de
Monsaraz com geométricos e (ou) placas de xisto e báculos, machados, enxós 
e goivas. Diâmetros calculados para o interior das Câmaras.

Monumento # Esteios Or Cr Cm (DlxDt) Geom Gv M E PXG BC

Piornal 3 71 7 110 2,6 4,6 x 3,2 1 0 0 1 0 0

Poço da Gateira 1 29 6 089 1,8 3,0 x 2 22 1 13 12 0 0

Santa Margarida 1 32 6 122 >2,4 2,6 x 2,6 0 0 1 0 0 0

Santa Margarida 2 33 6 110 1,6 1,9 x 2,8 2 1 2 2 0 0

Santa Margarida 3 34 7 130 >2,33 2,9 x 3,0 0 0 0 1 20 0

Vidigueiras 1 125 7 150 2,6 3,0 x 4 11 0 3 0 0 0

Vidigueiras 2 126 7 122 1,6 2,1 x 2,5 4 1 2 1 0 0

Xarez 1 0 0 � � � 0

Totais 70 7 28 24

D: destruído          �: presença não quantificada          N/r: não relevante (trata-se de um tholos, anexo a uma anta)

* A goiva é referida por Georg e Vera Leisner como de origem provável neste monumento, tratando-se de espólio inven-
tariado por J. L. de Vasconcellos em fins do séc. XIX. Considerando o tipo de selecção de materiais efectuado naquela
época, seria incerta a presença de geométricos (poderiam não ter sido detectados), por isso mantemos a dúvida, que con-
sidero absolutamente improvável para placas de xisto e báculos, aqui com uma ausência aceite sem grandes reservas.

** Se não contarmos com o segmento que os próprios Leisner consideraram um acrescento posterior.
*** Registada pelos Leisner como Este – Sudeste.

Afinando agora paralelismos, a primeira das comparações possíveis aplica-se aos espólios do
tholos OP-2b e STAM-3. Comparação provisória, uma vez que decorre ainda neste momento a con-
tagem definitiva dos artefactos recolhidos no tholos bem como o estudo antropológico. Esperam-
se correcções, talvez importantes, no número de indivíduos, e alterações, talvez ligeiras, na con-
tagem de certos artefactos. Aqui, apenas o número das falanges polidas de Cervus elaphus foi cor-
rigido, contando-se agora mais uma com a «cabeça» gravada e outra simplesmente polida.

QUADRO 51
Comparação de artefactos registados em STAM-3 e OP-2b.

Registos� STAM-3, Fase 1 OP-2b, Fase 1 OP-2b, Fase 2

Número de indivíduos 27 >118 >>>32

Lâminas, lamelas 13 107+>2 15

Pontas de seta 20 26 1

Ponta de dardo 0 1 0

«Alabardas» 0 2 0

Alfinetes de cabelo <13 >63 0

idem, de cabeça canelada 0 1 0

Contas de colar 123 585 1

Figuras zoomórficas 0 1 0

Cerâmica >87 15 136

Falanges polidas de 0 5 0
Cervus elaphus

Falanges gravadas de
Cervus elaphus 0 2 0

Placas de xisto gravadas 20 3 32

Artefactos de cobre 0 0 1 (punhal)

< inferior a          > superior a          >>> muito superior a (em ambos últimos casos, quantificações em curso)

• Por Fases 1 e 2 de OP2-b entendem-se os conjuntos de deposições funerárias efectuadas antes e depois do fogo de higieni-
zação e da construção de uma estrutura de fecho, na verdade um novo chão (pétreo) no monumento.
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A aproximação de STAM-3 a outros monumentos do Grupo pode também ser feita através
de três linhas comparativas: a que mobiliza as cerâmicas, a que mobiliza as placas de xisto gra-
vadas e a que usa os reaproveitamentos tardios de monumentos.

1. cerâmicas: a percentagem crescente de formas abertas é um claro indício de uma ten-
dência confirmada pelo radiocarbono. Enquanto o terceiro milénio avança, diminui a
percentagem relativa das formas fechadas nos monumentos e aumenta a volumetria dos
recipientes colocados como oferendas votivas. Os números de Poço da Gateira 1, um
monumento admissivelmente do IV milénio, são significativos, comparados com os de
STAM-3 ou CBS-2 (Gonçalves, 2003b);

2. placas de xisto gravadas: a presença de placas de xisto gravadas em apenas alguns monu-
mentos sugere interpretações já discutidas. Basicamente, recorda-se que os monu-
mentos em que a sua presença foi assinalada apresentam arquitecturas «evoluídas» ou,
muito provavelmente, utilizações (ou reutilizações maciças) da primeira metade do III
milénio;

3. reaproveitamentos, com a mesma finalidade, de anteriores espaços funerários ortostáticos: a
situação deve ser vista com moderado entusiasmo. Com efeito, todos os espaços cons-
truídos, a não ser que sejam selados, camuflados na paisagem ou fiquem completamente
desajustados territorialmente para populações subsequentes, constituem a maneira
mais prática de se depositarem mortos. É o caso mais que conhecido das grutas naturais,
mas também de antas, tholoi e grutas artificiais. As primeiras têm em STAM-3 um exce-
lente exemplo. Os segundos são um caso clássico, pelo menos desde a revisão por Schu-
bart do tholos do Monte do Outeiro. As terceiras, com Alapraia e S. Pedro do Estoril,
representam outro exemplo clássico, particularmente pela reocupação daqueles espaços,
e não falo apenas pelos utilizadores do vaso campaniforme. 

Em Reguengos de Monsaraz, os casos da utilização em sequência do tholos OP-2b, dos rea-
proveitamentos da Câmara e do Corredor de OP-2 são evidentes. Casos como os de Xarez 1, e
mesmo Olival da Pega 1, referem-se à complexa transição do IV para o III milénio, mas o exem-
plo de Cebolinhos 2 adequa-se, como vimos, em termos de cronologia absoluta, a esta per-
manência dos hábitos funerários megalíticos em populações que já não constroem monu-
mentos ortostáticos.

7.6.3. Algumas considerações sobre o megalitismo do Sul de Portugal e STAM-3

Apesar da importância de STAM-3 no contexto da arqueologia do megalitismo do Sul de Portu-
gal (e das inevitáveis situações paralelizantes com Badajoz e Huelva), não é ainda o momento para
uma síntese cuja amplitude tornaria aqui despropositada a empresa.

Limitarei assim as referências comparativas a dois tipos de monumentos, antas «evoluídas» e tho-
loi e a regiões específicas, tratadas ou apenas referidas, por vezes, de uma forma muito genérica:
Península de Setúbal, Alto e médio Alentejo; Extremadura espanhola; Ourique; Algarve Oriental;
Huelva.

Apesar do evidente desequilíbrio produzido, detive-me mais prolongadamente no Algarve Orien-
tal, objecto de uma revisão muito recente. De essa revisão («O Algarve Oriental no 4.0 e 3.0 milénios»,
texto que me foi encomendado para a exposição sobre a arqueologia de Tavira prevista para o Museu
Nacional de Arqueologia em Julho de 2003), respiguei o que nos poderia ser útil em termos de compa-
ração de situações.
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FIG. 108 – Triângulos finamente incisos e distribuídos de forma aparentemente aleatória no verso de uma placa proveniente do
tholos OP-2d, anexo à Anta 2 do Olival da Pega (placa F.13-22+F.13-3+H.14-1, monografia em curso de preparação). Observa-se no
verso da placa, cuja face é relativamente convencional, a mesma concepção técnica (que não estilística) detectada em alguns
triângulos da placa J.8-667, de STAM-3. A placa de OP-2d tem uma altura ao centro de 14,9 cm e do seu desenho excluíram-
-se os traços considerados acidentes pós deposicionais. Nela, os triângulos ganham vida autónoma, tornando-se independentes
de uma banda de enquadramento, sendo acompanhados na base por “bigodes” simétricos, gravados para as duas direcções
terminais da base, horizontal no de cima e vertical (se tivesse sido desenhada) no triângulo inacabado que se lhe segue.
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A Península de Setúbal
Na Península de Setúbal, uma gruta natural usada como necrópole colectiva, a Lapa do

Bugio (Sesimbra) levanta as primeiras questões sobre a coexistência efectiva, em ambientes teo-
ricamente selados, de componentes votivos bem diferenciados.

QUADRO 52
Lapa do Bugio (Sesimbra, Setúbal): 6 sepulturas com placas votivas de xisto num
total de 10.

Sp pxg tri tra psc pst «ig» ccb alf tc cd ex msc mso msq gv mtl avc

3 � � � � � – – � – � – – – – – – –
4 � � � � – � – ? – � – – – � – – –
5 � – � – – – � – – – � – – – � – –
6 � – � � � � � – � � – – � – – – �

8 � � � – � – � � ? – – – � – – – –
10 � � � � � – � � � – – – � – – – –

Nas sepulturas da Lapa do Bugio, em 6 casos, temos associações de:

1. alfinetes de cabelo: 3 (4?)
2. artefactos votivos de calcário: 1
3. cerâmica decorada: 3
4. contas bitroncocónicas: 4
5. goivas: 1
6. «ídolos» de gola: 2
7. machado de secção oval: 3
8. machado de secção quadrangular: 1
9. pontas de seta de base côncava: 4
10. pontas de seta de base triangular: 4
11. taças carenadas: 2 (3)
12.trapézios: 6
13. triângulos: 4

As sepulturas 1, 2, 7 e 9, de onde as placas de xisto gravadas estão ausentes, apresentam
interessantes associações artefactuais:

QUADRO 53
Lapa do Bugio (Sesimbra, Setúbal): 4 sepulturas sem placas votivas de xisto num
total de 10.

Sep tri tra psc pst alf ccb ex mtl ig

1 – � � � � – – – –

2 – – – – – – � – –

7 – – � � – – – – –

9 � � – – – � � � �
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• Sp: Sepultura
• tri: geométrico (triângulo)
• tra: geométrico (trapézio)
• psc: ponta de seta de base côncava
• psr: ponta de seta de base recta
• pst: ponta de seta de base triangular
• alf: alfinete de osso
• tc: taça carenada

• cd: cerâmica decorada
• ccb: conta de colar bitroncocónica
• ex: enxó
• msc: machado de secção circular
• mso: machado de secção oval ou 

elíptica
• msq: machado de secção 

quadrangular

• gv: goiva
• mtl: objectos metálicos (cobre)
• pxg: placas votivas de xisto
• ig: «ídolos de gola»
• avc: artefactos votivos de calcário

(«betilos»)
• ?: presença não confirmada.



De todas as sepulturas referidas, a 9 é sem dúvida a que coloca mais problemas de inter-
pretação, uma vez que nela se encontraram associados triângulos, trapézios, contas de colar
bitroncocónicas, uma enxó, um artefacto de cobre e um «ídolo de gola». 

Outra referência poderia ser feita à sepultura 1, onde trapézios coexistem com pontas de
seta de base côncava, triangular e alfinetes de cabelo...

Mais confuso, é impossível.
É certo que, um pouco mais a Norte, o espólio votivo de um outro monumento justificou

uma reanálise e uma discussão prolongadas: a «câmara ocidental» do complexo funerário da
Praia das Maçãs (Leisner et al., 1969; Gonçalves, 1995, 2002). Esse espólio incluía 9 lâminas
de sílex, 84 pontas de seta de base triangular ou ligeiramente pedunculada, dois pequenos
«cinzéis» de anfibolito e «xisto anfibólico», dois «alfinetes» de osso, com cabeças postiças lisas
e quatro com cabeças caneladas, um pente votivo de osso, gravado e com orifício no centro do
topo, para suspensão, 217 contas de colar de xisto e três de calcário, dois vasos cerâmicos, uma
taça em calote de bordo ligeiramente exvertido e uma taça carenada com dois mamilos aparea-
dos sobre a carena, 12 placas de xisto e quatro fragmentos de outra(s), 10 com uma única per-
furação e as restantes com duas. 11 estão decoradas com os característicos triângulos com o vér-
tice para cima e uma com triângulos com o vértice para baixo.

Como sublinhei então, «Dos números que acabei de listar, poderia eventualmente concluir-
se que o total de deposições da gruta artificial, ou «Câmara ocidental», não seria inferior a 12 e
que, provavelmente, não ultrapassaria 16, o que não entra em colisão com os dados presumidos
para outros monumentos do mesmo tipo. O mais importante, porém, não é aqui o número das
deposições, mas a natureza do material votivo ou dos artefactos que acompanhavam os mortos.».

Assim, a mistura, em contextos que supomos fechados, de espólio culturalmente diversi-
ficado não se verifica apenas no Bugio — ou mesmo na Lapa do Fumo — mas também num
monumento que se acreditou sempre ser uma situação específica, anterior à construção do
grande tholos da Praia das Maçãs.

Alto e médio Alentejo
Uma das referências directas ao Alto Alentejo deriva naturalmente das eventuais seme-

lhanças entre a placa J.8-667 e a placa proveniente da Anta 1 dos Cavaleiros, Ponte de Sor (Leis-
ner e Leisner, 1953, Estampa 16, 18:11). Um pouco menor (19,8 cm, a acreditarmos na escala
publicada nos Megalithgräber, contra 20,07 da placa de STAM-3), os motivos triangulares dis-
tribuem-se irregularmente por sete bandas e estão vazios. A proporção Cabeça – Corpo é tam-
bém muito diferente (a Cabeça ocupa, em J.8-667, 41% da altura total e, na placa da Anta dos
Cavaleiros, apenas 33%). A cabeça está vazia de motivos e os ombros não têm o mesmo preen-
chimento que em STAM-3. O verso não foi decorado. Fica, no entanto, uma ideia de proximi-
dade relativa, o que não é infrequente nas placas recortadas com ombros oblíquos.

Évora é, naturalmente, uma região (e um Grupo megalítico) que, por muito próximo de
Reguengos de Monsaraz, justificaria análise atenta, a explorar mais longamente aquando do
estudo monográfico de OP-2. No entanto, a placa I.9-22 de STAM-3 é muito próxima da reco-
lhida na Anta da Velada das Éguas (Pina e Carvalho, 1962, Est. XI, 31), levantando-se de novo a
questão de «ateliers de autor», que produziriam placas para comércio ou, no mínimo, padrões
decorativos homogéneos, transmissíveis por deslocação de artesãos ou trocas de mulheres (ou
homens) dentro de esquemas «matrimoniais» exogâmicos.

Recentemente, iniciei o estudo das placas de xisto gravadas provenientes de monumen-
tos como a Anta Grande do Zambujeiro, Antas 2 da Mitra, Loba, Cabacinhitos, e outras cujo
espólio estava guardado no Museu de Évora. Trata-se de um número apreciável (várias cente-
nas) e nesse conjunto vislumbram-se semelhanças e diferenças impressionantes em relação a
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STAM-3 (e em relação ao próprio Grupo
megalítico de Reguengos de Monsaraz...). Tal-
vez uma das mais óbvias diferenças seja a
ausência das placas CTT (Gonçalves, 2003a)
em Reguengos de Monsaraz. Mas também as
diferenças e semelhanças registadas nas pla-
cas recortadas. Ou mesmo na tipologia dos
triângulos preenchidos. Ou ainda no trata-
mento dos Separadores Cabeça – Corpo, par-
ticularmente quando eles atingem certas
espessuras.

Um dia, possivelmente distante, em que
seja possível uma síntese que abranja o Alen-
tejo inteiro, talvez se escreva que é aqui, no
eixo Montemor – Évora – Reguengos que nas-
cem e florescem as placas de xisto gravadas. O
que explicaria o número elevado, por si só ou
por volumetrias de monumentos, e as seme-
lhanças e diferenças, talvez mais enganadoras
que reais.

Extremadura espanhola
Os trabalhos de Primitiva Bueno e Jorge de Oliveira contribuíram para uma visão mais

completa da realidade referente a esta área, outrora insuficientemente estudada. Mas a verdade
é que, se paralelismos existem em todas as épocas, é no equipamento dos tholoi que se encon-
tram as maiores similitudes. E cabe aqui um sentido lamento pelo que tem acontecido com
Huerta Montero, um monumento da maior importância, em termos de comparativismo arte-
factual, e mesmo de sequência de utilização, e sobre o qual continuamos a não ter uma leitura
compreensiva.

No entanto, as sugestões que podem ser avançadas sobre possíveis interpretações seriam
inadequadamente extensas para esta monografia. A este tema regressarei, a propósito dos con-
juntos da Anta dos Penedos de S. Miguel (Crato). E com redobrada razão: os conjuntos de Valên-
cia de Alcântara e Cedillo parece estarem conectados preferencialmente ao Alto Alentejo que ao
Alentejo médio. Mas há que rever os conjuntos de uma forma integrada, para que seja possível
afirmá-lo definitivamente.

Ourique
A placa I.9-22 de STAM-3 é impressionantemente idêntica a outra recolhida em 1957 no tho-

los de Monte Velho, Ourique (ver Fig. 124:1 e 2). Apenas ligeiramente maior (pouco mais de 1 cm
de diferença), e com um formato geral traduzindo provavelmente um talhe distinto da matéria
suporte, tanto a organização dos motivos da Cabeça como do Corpo correspondem a uma mesma
paginação, sendo legítimo interrogarmo-nos sobre se se trata ou não de um mesmo autor, situa-
ção já referida a propósito da placa da Anta da Velada das Éguas (Évora).

Em termos gerais, os monumentos evoluídos de Ourique, e particularmente os tholoi,
estão insuficientemente estudados e a rapidez com que foram escavados não beneficia uma
interpretação quanto aos ritos fúnebres.

Mas a distância para com STAM-3 está longe de ser excessiva para que se vislumbrem simi-
litudes formais entre artefactos.
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FIG. 109 – Placa recortada da anta Cavaleiros 1, Ponte de Sor
(Leisner, 1959, T16, 18:11).



O Algarve Oriental, encruzilhada de caminhos megalíticos
O Algarve «litoral»: Nora e Marcela
Nora (Estácio da Veiga, 1886, p. 248-257, Gonçalves, 1989, p. 69) era um espaço trapezoidal

alongado, com 8,2 m. de comprimento e 2,2 m. de largura à cabeceira. Desconhece-se como seria
a cobertura, mas é natural que fosse constituída por lajes ou por uma estrutura de madeira, hoje
é impossível dizê-lo. Supôs o escavador que apenas seria pavimentado no acesso, onde tal se
registou, sendo o restante chão de terra compactada, o que também suscita reservas. Intensas
violações, talvez mesmo ainda em tempos pré-históricos, destroçaram parte do monumento e
do seu espólio. De entre o conjunto recolhido, salientam-se pontas de seta próximas dos tipos
alcalarenses, placas de xisto com decoração geométrica, uma cabeça de alfinete de osso, cane-
lada, machados e enxós, e uma tampa discóidal de marfim, finamente trabalhada. 

Um conjunto artefactual típico do III milénio, muito provavelmente ainda da sua pri-
meira metade.

Quanto a Marcela (Estácio da Veiga, 1886, p. 257-277; Gonçalves, 1989, p. 69-72), o con-
junto é complexo e não é claro que tenha sido construído de uma única vez, sendo provável a
existência de acrescentos posteriores à feitura da Câmara e do curto Corredor. Teria sido, assim,
prolongado em momento subsequente por um Corredor-Câmara muito semelhante ao monu-
mento de Nora. De acordo com a planta e a descrição disponíveis, o monumento integrava uma
Câmara circular de 13 esteios, com um diâmetro aproximado de 3.4 m. no eixo S/N, prolongada
por um curto Corredor (ou átrio?) fórmula 1+1, separado por uma porta de uma Câmara-Cor-
redor muito alongada. 

Comparando as plantas dos monumentos de Nora e Marcela (Estácio da Veiga, 1886, Est.
XII, 248/249), a primeira observação é a de que um monumento tipo Nora foi acoplado ao curto
Corredor de um monumento megalítico evoluído. E, como veremos, uma análise do espólio
parece confirmar esta hipótese. 

Outro aspecto importante reside no facto de a Câmara, que era pavimentada, ter sido
objecto de uma compartimentação abrangendo pouco mais de um quarto da sua área. Obtive-
ram-se assim três compartimentos, o primeiro rectangular, triangular, e mais pequeno o
segundo, grosseiramente pentagonal o terceiro, todos colados entre si e à parede interna da
Câmara. A Câmara apresentava ainda na sua parte central uma laje arredondada, sobre a qual
tinha sido depositado um vaso (Estácio da Veiga, 1886, XVII, 2), globular, cheio de terra, lascas
de sílex, fragmentos de lâminas também de sílex, e algumas pontas de seta, uma das quais (Está-
cio da Veiga, XVII, 2) tipicamente alcalarense. O maior dos compartimentos continha também
um conjunto homogéneo, incluindo ponta de seta alcalarense (Estácio da Veiga, XVII, 3),
núcleos de lamelas em quartzo hialino, cerâmica, uma placa de xisto com decoração geométrica,
gravada de ambos lados (o que, não sendo inédito, é, pelo menos, infrequente), blocos de coran-
tes vermelhos e algumas poucas valvas de animais marinhos, para além de ossos humanos. 

Nesta colecção, em que o metal não está representado, há que sublinhar a plaquinha de
marfim, com pequenos quadrados sobressaindo em campo liso, possivelmente um adorno, uma
vez que a sua função como «pintadeira» parece excluída pela fragilidade da matéria prima tão
finamente talhada. 

Outros artefactos recolhidos, para além das placas de xisto com decoração geométrica,
seriam machados, percutores, uma ponta de seta transversal e duas pontas de dardo ou «ala-
bardas». 

De novo, um conjunto artefactual típico do III milénio, talvez também ainda da sua pri-
meira metade.

Os dois monumentos a que se acaba de fazer sumária referência são, de facto, distintos. 
A propósito do de Marcela tornou-se habitual classificá-lo como um tholos e não é de todo
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impossível que o monumento original o tivesse sido. Mas a interpretação da galeria que a ele
se anexa levar-nos-ia a crer, sem dificuldade, num posterior acrescento. Estivessem ambos
intactos, e fosse correcto o registo, seria particularmente interessante a comparação do espólio
da segunda metade do monumento de Marcela com a galeria de Nora. 

Quatro aspectos importantes parecem de concluir, após a análise dos artefactos votivos e
das suas localizações grupadas:

1. em Marcela registam-se padrões muito pouco conhecidos no megalitismo, nomeada-
mente cuidadas compartimentações do espaço funerário e uma área central com traços
de um ritual funerário específico; 

2. as placas de xisto, comuns no Centro e Sul de Portugal, estão aqui representadas por
excelentes exemplares e não pelos reaproveitamentos observados em Alcalar; 

3. a presença do marfim, documentado por artefactos de soberbo acabamento, chama
mais uma vez a nossa atenção para a função «de prestígio» de algumas oferendas voti-
vas. Aqui, mais que em Alcalar, há que discutir a proveniência directamente africana
deste marfim, a utilização eventual de matéria fóssil e ainda a outra origem possível para
ele, a andaluza; 

4. a defendermos que Marcela foi construída por duas vezes, estaríamos perante dois gru-
pos cronológico-culturais. Não me repugna esta hipótese, mas não me parece que,
assim sendo, uma grande distância exista entre eles, tal é a relativa homogeneidade dos
materiais. 

A semelhança das cerâmicas de estes dois monumentos com as de STAM-3 só podem ser explica-
das por uma partilha artefactual detectável nas comunidades do Sul peninsular (e não apenas do
Extremo Sul) de conjuntos utilitários que correspondem a usos comuns e a formas talvez com uma ori-
gem idêntica de os resolver. A evolução artefactual do Sul Peninsular, de Los Millares até à Península
de Lisboa, é um facto que tem linhas estruturais muito semelhantes e adaptações regionais de ideias inte-
gradas originalmente num fundo comum.

O Alto Algarve Oriental
A Anta das Pedras Altas (Gonçalves, 1989, p. 337-340) encontra-se situada num alto cerro,

perto do Monte da Mealha, num dos muitos «becos» da Serra: nenhum acesso era possível,
aquando da escavação, a não ser a pé. O monumento foi violado nos anos 40, por habitantes do
Monte da Mealha, e escavado até às fundações dos esteios. 

Trata-se de um monumento de planta piriforme, orientado a Nascente, com alguns esteios
deslocados aquando da violação. 

Os esteios, em número total de 12, estavam ainda parcialmente cobertos no que poderia ter
constituído um Corredor, indiferenciado na planta. 

Dois esteios terminais, apareados, estavam separados dos restantes por uma estrutura
semelhante à que se observa em alguns monumentos megalíticos alentejanos para separar a
Câmara do Corredor. No chão da Câmara, encontraram-se duas pedras em forma de tronco de
cone grosseiro, podendo tratar-se de algo semelhante ao que foi registado para alguns monu-
mentos do Algarve Ocidental (Alcalar). 

Admiti, inicialmente, que se pudesse ter tratado de uma anta de 7 esteios e Corredor, mas
poderíamos também estar perante um monumento de planta tão irregular que escaparia a
qualquer classificação. 

Foram recolhidos os seguintes artefactos: uma enxó, grosseiramente afeiçoada, em xisto
muito degradado; um fragmento de lâmina de sílex, um grande fragmento de lâmina (extremi-
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dade proximal e mesial), de xisto, sem retoque, mas com sinais de utilização, duas lamelas de sílex
e outra de quartzo hialino, cinco pontas de seta de base côncava de sílex, uma de quartzo leitoso,
outra de base côncava, de quartzo hialino, nove geométricos de sílex, retocados (quatro trape-
zóidais, três triangulares, um segmento), um microburil, de sílex, esquírolas de quartzo e sílex,
14 contas de colar, de pedra verde: discóides achatadas, bitroncocónicas abatidas, cupiformes e
tubular curta, um cristal de quartzo hialino, intacto, uma valva de Cerastoderma edule, recortada. 

O conjunto dos artefactos recolhidos na Anta das Pedras Altas levanta questões que ultra-
passam a limitada fiabilidade que as condições de recolha possam assegurar. 

Enumerarei apenas três:

1 - contemporaneidade das pontas de seta e do grupo geométricos/microburil; 
2 - presença de adornos de pedra verde; 
3 - uso votivo do cristal de quartzo hialino. 

A primeira questão tem duas respostas alternativas: 

1 - geométricos e microburil traduzem um primeiro enterramento, provavelmente con-
temporâneo da construção do monumento, sendo as pontas de seta parte de uma depo-
sição votiva posterior; 

2 - os artefactos são parte de um mesmo conjunto funerário. 

Ainda que a planta quase piriforme do monumento não permita distinguir claramente um
Corredor, o eixo da estrutura, lido a partir da pedra de cabeceira para abertura de acesso, é de
130 grados. 

Apesar das conhecidas presenças de geométricos em ambientes do Neolítico «final» e do
Calcolítico, o tipo muito evoluído das pontas de seta levou-me, de início, a considerar mais pro-
vável a primeira das hipóteses, existindo assim, pelo menos, dois enterramentos diferenciados. 

A presença de adornos de pedra verde não é, em si, polémica, mas representa o apareci-
mento de esta (relativamente) rara matéria prima muito longe dos seus pontos de ocorrência
conhecidos, o mais perto dos quais seria o alto-alentejano. Traduziria, assim, redes de troca que
a transumância poderia facilmente explicar. 

Finalmente, o cristal de quartzo hialino: é um objecto votivo que encontramos em monu-
mentos do Neolítico evoluído de Monchique. O seu valor deriva da relativa raridade e da procura
desta matéria prima para a feitura de lamelas e pontas de seta, frequentes em contextos fune-
rários, mas também em povoados calcolíticos como Santa Justa. 

A Anta do Curral da Castelhana, ou Anta da Castelhana (Gonçalves, 1989, p. 340-342), loca-
liza-se nas imediações das Alcarias de Pedro Guerreiro, quase na linha de separação entre os
actuais concelhos de Tavira e Alcoutim. É uma anta de 7 esteios na Câmara, com Corredor pro-
vavelmente de 3 + 3 (faltam 2 destes esteios). A Câmara estava repleta de pedras provenientes
das despedregas dos campos vizinhos. Diâmetro: 2,72 m. Corredor curto, com cerca de 2,6 m.
Esteios de Câmara apoiados directamente no xisto degradado, regularizado para o efeito. 

Recolheram-se nesta anta dois conjuntos de artefactos, um na Câmara, outro no Corredor. 
Na Câmara, três placas, duas de xisto, uma das quais decorada com os típicos triângulos

preenchidos, outra de grauvaque, espessa, trapezoidal, não decorada, uma lâmina fragmentada,
um recipiente cerâmico de forma compósita, corpo esferoidal e colo alto, típico de conjuntos dos
últimos séculos do IV milénio e dos primeiros do III, um machado, «escondido» entre os
esteios de topo 5 e 6, de corpo cilindróide e secção circular, vaso esférico achatado, com mami-
los de preensão comprimidos e com traços de impressão de corda na horizontal. 
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No Corredor, duas placas de xisto decoradas e dois fragmentos de recipientes cerâmicos
Uma única observação, resumindo a problemática que os dois conjuntos levantam: as pla-

cas de xisto indiciam uma descida para Sul dos conjuntos próprios ao megalitismo alentejano
ou são uma manifestação local? 

Analisando os recipientes cerâmicos reconstituídos, não nos ficam dúvidas sobre a sua fili-
ação calcolítica e não estranharíamos vê-los num tholos, por exemplo, ainda que tal seja sobre-
tudo nítido para o exemplar recolhido no Corredor. No entretanto, a mesma questão que as
Pedras Altas levantava permanece: duas fases de ocupação ou uma só. Parece-me que estamos
perante uma sepultura de «pastores megalíticos», contemporâneos do Calcolítico, e que a pre-
sença de um conjunto tão significativo poderá eventualmente traduzir a existência de um ter-
ritório específico, interferindo eventualmente com o dos metalurgistas. 

Se acreditarmos na costumada associação uma placa de xisto/um enterramento, teríamos
a probabilidade de um mínimo de quatro deposições funerárias nesta anta. O agrupamento dos
materiais deixaria entender que duas poderiam ter sido efectuadas na Câmara e outras duas no
Corredor. 

Quanto ao tholos da Eira dos Palheiros (Gonçalves, 1989, p. 342-346), o monumento foi
construído na extremidade de um cerro, dominando um meandro da ribeira da Foupana, não
o mais alto, mas com uma excelente perspectiva em duas direcções.

Aquando da sua descoberta, o tholos da Eira dos Palheiros apresentava-se com o aspecto de
um círculo de pedras cujo topo era apenas, e nem em todos os casos, só muito ligeiramente
emergente. Após o arranque da vegetação típica daqueles solos esqueléticos, tornou-se visível o
traçado do Corredor. O monumento foi construído a partir de uma Câmara circular, tipo poço,
escavada no solo e revestida com grandes placas de xisto rectangulares, o todo coberto por uma
falsa cúpula. Corredor ortostático. Trata-se de um conjunto que evoca os monumentos deste tipo
comuns no Baixo Alentejo (Ourique, Aljustrel), orientado, ainda que com pouca precisão, a
Sudeste. É um monumento do que costumo referir como um tholos de tipo alentejano – extre-
menho – andaluz, um tipo diferente dos reconhecidos na Península de Lisboa.

Em primeiro lugar, as pontas de seta: em 10, nove são de base côncava, a restante de base
recta. Talhe calcolítico, retoque idêntico ao identificado nos exemplares do Cerro do Castelo de
Santa Justa, maioritariamente parcial, em alguns casos marginal e cobridor. 

A pedra polida está representada por um fragmento distal e mesial de uma enxó, de sec-
ção ovalada. Uma placa grosseiramente afeiçoada parece imitar uma alabarda. 

É, no entanto, a cerâmica que oferece uma maior margem de comentário, uma vez que
todas as formas são comuns no Cerro do Castelo de Santa Justa. São elas: 

1. um prato, como se sabe forma não muito comum em monumentos funerários calcolí-
ticos, ainda que bem documentada em Alcalar, nas antas de Reguengos e na Segunda
Fase do Monte Novo dos Albardeiros; 

2. um recipiente esferoidal, também incomum nestes contextos;
3. duas taças em calote (fechadas); 
4. um recipiente de forma inclassificável. 

Em conclusão, diria que todos estes artefactos são indiscutivelmente calcolíticos e que a
associação de este monumento ao povoado do Cerro do Castelo de Santa Justa parece pouco con-
testável, mas não é certa, podendo referir-se como necrópole de um grupo ainda mais pequeno. 

Acrescentaria ainda, a terminar, que um máximo de dois enterramentos teria sido feito neste
monumento, o que o coloca em vivo contraste com outros tholoi, normalmente monumentos colec-
tivos, e mantém aberta a questão da localização da necrópole do Cerro do Castelo de Santa Justa.
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Os três monumentos da Serra que forneceram evidências artefactuais são imediatamente divi-
síveis em dois grupos, sendo indiscutível o carácter evoluído do conjunto da Eira dos Palheiros. 

Pedras Altas e Curral da Castelhana não são também casos de classificação fácil: se reco-
lhi, na anta do Curral da Castelhana, artefactos que, por tradição, consideramos pré-calcolíticos,
não posso deixar de referir que há hoje provas da contemporaneidade ou mesmo da filiação cal-
colítica de placas de xisto com decoração geométrica. E os meus próprios trabalhos, nos últimos
anos, disso trouxeram provas evidentes (antas 2 e 3 da Herdade de Santa Margarida e Complexo
megalítico do Olival da Pega 2, no Grupo megalítico de Reguengos de Monsaraz). 

Haveria lugar para aceitarmos uma primeira fase com geométricos e uma segunda com
pontas de seta para o caso da Anta das Pedras Altas? tal possibilidade, enquanto possibilidade,
deverá, apesar de tudo, ser registada. Mas não se vê que seja possível prová-la sem outra dis-
cussão. A ausência de placas de xisto com decoração geométrica neste monumento também não
deve ser considerada obrigatoriamente como sinal de arcaísmo ou antiguidade: nos contextos
megalíticos tardios, a presença de placas é registada irregularmente e nos monumentos das
necrópoles de Monchique a presença de placas é uma excepção numericamente insignificante.
Também nos restantes monumentos do Algarve tal presença é mínima, sendo mesmo alguns
dos exemplares identificados formalmente diversos dos padrões «clássicos» do Alentejo. 

Na Anta do Curral da Castelhana, e apesar de algumas dúvidas sobre o tipo de remexi-
mentos que o monumento teria sofrido, os artefactos recolhidos na Câmara e o machado
«escondido» entre os esteios parecem possíveis de atribuir a um contexto desconhecido nos
povoados calcolíticos, onde são já infrequentes os machados de corpo cilíndrico e raras são as
placas rectangulares espessas não decoradas (ver o caso de MV2). Mas o restante espólio, ainda
que provavelmente contemporâneo do Calcolítico, pode não ter directamente a ver com ele, não
sendo impossível que se refira a outras populações, talvez mesmo àquelas cujos lugares de habi-
tação indetectados tenham traduzido a ameaça que as fortificações do Cerro do Castelo de
Santa Justa e a própria implantação dos povoados calcolíticos denunciam. Não parece hoje cri-
ticável uma posição que defendesse a existência do megalitismo do Algarve (quero dizer: dos
monumentos que nele hoje conhecemos) como um epifenómeno do megalitismo baixo-alen-
tejano (no caso do Alto Algarve Oriental) ou do andaluz (no que se refere aos monumentos evo-
luídos do litoral). Tal explicaria as estruturas e os espólios, por vezes incluindo artefactos que
poderiam representar imitações de protótipos exógenos (caso das placas de xisto provavelmente
reaproveitadas de Alcalar). 

A Serra algarvia, e mais concretamente o Alto Algarve Oriental, transcreve esta situação,
ainda que a análise formal das placas de xisto decoradas geometricamente evidencie o seu
«classicismo» e denuncie o óbvio, a proximidade com Huelva e com o Baixo Alentejo, de onde
provavelmente são provenientes.

Em relação às antas da Herdade de Santa Margarida, seria tentador aproximar uma eventual
primeira fase da Anta das Pedras Altas a STAM-2 e tudo o restante de STAM-2 e STAM-3. Mas o que
é igual é muitas vezes diferente, pelo que é necessário esperar para ver o que outros monumentos nos
reservam.

Huelva
A informação de base sobre os monumentos de Huelva continua a ser a de Cerdán Márquez,

Leisner e Leisner (1952), à qual se acrescentam estudos mais recentes, como os de Rosario Cabrero.
Os monumentos de Huelva são, como já tive oportunidade de sublinhar (Gonçalves, 1992a),

muito diferentes sob o ponto de vista da arquitectura dos de Reguengos de Monsaraz. Contudo,
as similitudes artefactuais são verdadeiramente impressionantes e continuo a não hesitar sequer
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quando falo de contactos muito significativos nos últimos séculos do IV milénio e, sobretudo, na
primeira metade do III, traduzindo a reactivação (se é que alguma vez eles estiveram inactivos)
dos antigos caminhos neolíticos entre a Andaluzia e as Penínsulas de Setúbal e Lisboa.

Sob o ponto de vista puramente artefactual, creio que valerá a pena comentar alguns bre-
ves itens, seguindo a própria sequência usada em STAM-3.

No que se refere à pedra lascada, a primeira observação diz naturalmente respeito a uma
questão que discuti por diversas vezes (1989a, 1992, 2002), a da presença de geométricos em
estruturas megalíticas. Presentes em STAM-2, absolutamente ausentes de STAM-3, eles estão
representados em vários monumentos de Huelva, nos sepulcros de planta incomum de El
Pozuelo (Câmaras esquerda e direita de El Pozuelo 1, El Pozuelo 2 e 3, aqui acompanhados por
pontas de seta de base côncava e fragmentos de placas de xisto gravadas, El Pozuelo 4, 5, 7), mas
praticamente ausentes de tholoi como La Zarcita, onde apenas foi identificado um trapézio.

Os núcleos, lascas e artefactos nucleiformes não são infrequentes, mas estão ausentes infor-
mações significativas sobre a presença de restos de talhe e matérias primas. As lâminas são apa-
rentemente mais numerosas que as lamelas; as pontas de seta resumem-se aos modelos de base
côncava, alguns próximos dos tipos alcalarenses.

A raridade da pedra polida é significativa no tholos de La Zarcita (apenas três enxós?), mas,
nos monumentos ortostáticos, estão presentes machados, enxós e goivas, por vezes em colec-
ções que incluem placas de xisto gravadas, o caso de El Pozuelo 6.

Os artefactos para adorno pessoal estão representados por contas de colar, tanto discóides
como bitroncocónicas e bitroncocónicas abatidas. Registadas em monumentos como El Pozu-
elo 1, 2, 3, 4, 5, 7, ainda que com números baixos e formas por vezes irregulares.

Mas é sem dúvida nas cerâmicas que se encontram as mais estreitas afinidades entre STAM-
3 e o Grupo megalítico de Huelva, tanto a nível das formas abertas como das formas fechadas.

Na análise dos conjuntos oriundos do complexo megalítico Olival da Pega 2, estas simili-
tudes estão, porém, muito mais visíveis, sobretudo pelo facto de o número de recipientes
reconstituíveis (e o seu estado de conservação), ser muito superior ao de STAM-3.

As placas de xisto gravadas recolhidas nos monumentos de Huelva serão objecto de uma
análise exaustiva aquando do estudo monográfico sobre o complexo megalítico Olival da Pega
2. No entretanto, queria chamar desde já a atenção para algumas delas:

QUADRO 54
Placas de xisto em monumentos de Huelva. Uma primeira leitura.

Monumento Referência Estampa Motivo dominante Observações

Los Gabrieles 2 Cabrero, 1978 5: 1 Triângulos Placa CTT

Los Gabrieles 2 Cabrero, 1978 5: 2 Olhos de Sol tipo círculos Verso penta compartimentado
concêntricos, o exterior raiado

Martín Gil Gómez, 1978 1 e V Triângulos, Olhos de Sol Verso com moldura

Martín Gil Gómez, 1978 1 FZ em campo aberto Limite inf: FZ+Triângulos

Martín Gil Gómez, 1978 3 Triângulos Cabeça triângular clássica

Pozuelo 6 Cerdán...1952 XXIV: 2 Triângulos Placa CTT

Pozuelo 7 Cerdán...1952 XXVI: 1 Triângulos Síndrome das Placas Loucas?

Pozuelo 7 Cerdán...1952 XXVI: 2 FZ compartimentadas Sobrancelhas duplas

Pozuelo s/n Cerdán...1952 XVI: 18 OS simples

Pozuelo s/n Cerdán...1952 XVI: 21 FZ em campo aberto Divisória Cabeça alta

San Bartolomé Cerdán...1952 XL: 1 Moldurada
de la Torre

OS: Olhos de Sol.          FZ: faixas ziguezagueantes.         Placas CTT: ver Gonçalves, 2003a.
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7.7. A cronologia absoluta e as leituras possíveis

De algum modo, este estudo monográfico sobre STAM-3 poderia ter começado com o
tempo, com os anos de calendário obtidos para os diversos momentos datáveis da sua história
de cinco mil anos e não seria ilógico que terminasse da mesma forma . E a cronologia que abor-
dei apenas na segunda parte constitui realmente a coluna vertebral de uma história, para o III
milénio em outros pontos melhor contada (nos povoados fortificados, por exemplo).

De qualquer forma, o que se conclui dos tempos comparados para os espaços da morte das
antigas sociedades camponesas em Reguengos de Monsaraz, confrontados com os poucos ele-
mentos que temos sobre as cronologias dos habitats, é relativamente simples:

1. na primeira metade do III milénio, mais concretamente nos seus primeiros séculos, coe-
xistem dois processos de construção «megalítica»: ainda os monumentos ortostáticos e
os tholoi;

2. ambos tipos de monumentos contém itens artefactuais, simbólicos ou não, que não são
contrastantes, ainda que partilhem ausências e presenças diferenciadas e se distingam
também por divergências pontuais. O que significa que, em inícios do III milénio, se
encontram no campo dos espaços da morte diferentes conjuntos, mas não suficiente-
mente diferentes para que sejam estranhos;

3. coincidindo com as datas obtidas para os monumentos funerários, temos, até ao
momento, apenas as datações obtidas para TESP-3 (Gonçalves, 1990-91, 1995a e iné-
dito) e Monte Novo dos Albardeiros (1988-89 e 1989a), respectivamente um povoado
aberto, muito provavelmente com fossos, e um povoado fechado. No primeiro, as taças
carenadas dominam, no segundo nem um fragmento foi recolhido em qualquer uma
das duas fases reconhecidas;
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4. TESP-3 e a primeira fase do Monte Novo dos Albardeiros coincidem temporalmente,
ainda que o intervalo de tempo obtido para este último sítio seja maior, e no entanto
a diferença entre as culturas materiais dos dois sítios é considerável. Mas considerá-
vel porquê? Pelas taças carenadas? Pelos diferentes tipos das raras cerâmicas decora-
das? Talvez mais pelo diferente processo de proteger os sítios — com estruturas nega-
tivas num caso (os fossos) e positivas no outro (as fortificações com muralhas e tor-
res ocas);

5. de qualquer forma, se várias vezes sublinhei (1995a, 2002, 2003c) que as taças carena-
das não podem por si só servir de referência absoluta para estabelecer fronteiras cultu-
rais, não é menos verdade que a leitura quantitativa e qualitativa dos conjuntos não deixa
de ter um significado específico;

6. Reguengos de Monsaraz é um território singularmente homogéneo sob o ponto de vista
dos recursos hídricos, geológicos e de potencialidade de uso dos solos (Gonçalves,
1992, mapas 4 – p. 114; 3 – p. 113; 5 – p. 115), mas a existência de outras informações,
contraditórias de esta homogeneidade, a nível da microanálise, determinam outras lei-
turas;

7. com efeito, a distribuição da mancha dos monumentos megalíticos não é uniforme no
que se refere à sua associação aos principais povoados de fins do IV e da primeira
metade do III milénios (Gonçalves, 1992, mapa 16 – p. 137). O vazio que parece rodear
o povoado dos Perdigões não encontra similitude visível, considere-se a distribuição dos
monumentos megalíticos em torno ao Monte Novo dos Albardeiros ou ao Castelo do Azi-
nhalinho;

8. no entanto, a vasta mancha de povoamento detectada, e de que apenas se conhece uma
parte (Gonçalves, Calado e Rocha, 1992; Gonçalves e Sousa, 1997a, 2000), permite
dúvidas sobre se todos os monumentos megalíticos se relacionariam efectivamente
com aqueles povoados. É mesmo muito provável que monumentos como Poço da
Gateira 1 (e mesmo Poço da Gateira 2), Santa Margarida 2, Gorginos ou Vidigueiras,
estivessem associados a pequenas quintas neolíticas, cujo florescimento pode ter
ocorrido na segunda metade do IV milénio, antes da chegada ou emergência de novos
hábitos funerários e, particularmente, da generalização do uso das placas de xisto gra-
vadas;

9. as actuais limitações do radiocarbono (e a escassez de matéria orgânica para datar, uma
situação endémica nos monumentos megalíticos alentejanos) podem criar uma ima-
gem desfocada, que distorça a realidade, seja ela o que tenha sido. Mas não é provável
que a margem de erro seja tão grande que elimine a coerência dos dados da cultura
material;

10. das duas possibilidades avançadas sobre as placas de xisto gravadas (factor diferen-
ciador, em termos de sequência cronológica, de práticas mágico-religiosas específicas
ou elemento diferenciador horizontal, como subconjunto dentro de um conjunto
amplo), nenhum dos dados actualmente disponíveis me leva a defender a segunda
hipótese;

11. resta-nos concluir, provisoriamente, como sempre, que as sociedades simples são sem-
pre mais complexas do que parecem e as complexas por vezes não tanto quanto apa-
rentam.

Se observarmos agora as cronologias actualmente disponíveis para associações seguras ou
prováveis e em que as placas de xisto gravadas sejam um dos certos ou presumidos interveni-
entes, teremos:
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QUADRO 55
Cronologia absoluta disponível em 2003 para o megalitismo do Sul de Portugal.

Monumento/sítio/tipo Referência Registo, Origem e Coordenadas Anos  Anos Anos 
14C BP cal BC, 1σ cal BC, 2σ

STAM-2, anta sem placas Beta-153911 K.11-15; imediatamente sob a 4410+60 3100-2920 3340-2900
de xisto votivas estrutura de fecho Corredor – Câmara.

OP-2b, tholos ICEN-957 osso humano proveniente da Fase 1, 4130+60 2873-2580* 2883-2494 
nível de deposição 5/7

OP-2b, tholos ICEN-955 osso humano proveniente da Fase 1, 4290+100 3017-2765* 3311-2584* 
nível de deposição 6/7

OP-2b, tholos ICEN-956 osso humano proveniente da Fase 1, 4180+80 2884-2602* 2918-2497* 
nível de deposição 7/7

STAM-3, anta Beta-166416 J.8-30, Câmara, osso humano do 4270+40 2900-2880 2920-2870
grupo Cm-1

STAM-3, anta Beta-176897 I.8-267, Câmara, deposição fúnebre 4290+40 2910-2890 2930-2880
Cm-8

STAM-3, anta Beta-166422 J.8-588, Câmara, deposição fúnebre 4270+40 2850-2880 2920-2870
Cm-7, X: 166, Y: 063, Z: 204,87. 
Associado à placa de xisto recortada 
J.8-667.

Bola da Cera, anta ICEN-66 «Ossos na base do monumento 4360+50 3038-2916 3258-2900 
associados a placa de xisto» 
(Oliveira, 1997, p. 616)

Coureleiros 4, anta ICEN-976 «Carvões na base do corredor 4240+150 3021-2611 3335-2459 
associados a placas de xisto» 
(Oliveira, 1997, p. 616).

Sala n.0 1, povoado ICEN-448 Carvão proveniente do nível 3/6 4140+110 2880-2570* 2920-2460*
do locus 1, com fragmentos de  
placas de xisto

Monte Canelas, hipogeu ICEN-1149 Carvão, Complexo 264, 4460±110 3545-2919 3379-2881

Monte Canelas, hipogeu OxA-5515 Osso humano, deposição primária, 4370±60 3080-2910 3290-2880

Monte Canelas, hipogeu OxA-5514 Osso humano, deposição primária 4420±60 3260-2920 3340-2900
(Complexo 342)

Castro Marim, tholos OxA-5441 Tíbia humana 4525±60 3350-3090 3370-2930

Deste Quadro omitiram-se as datações referentes às últimas fases de uso das Câmaras de STAM-3 (ver acima) e CBS-2 (Gon-
çalves, 1993b), conectadas com fenómenos de reaproveitamento tardio de monumentos e não com a sua construção e pri-
meiro uso. 
* Novas calibrações efectuadas em 2003 pelo Eng.0 A. Monge Soares.
Fontes: Bola da Cera: Oliveira, 1997, p. 625; Castro Marim, tholos: Gomes, Cardoso e Cunha, 1994, p. 99-105; Coureleiros
4: Oliveira, 1997; Monte Canelas: Silva, 1993, p. 13; OP-2b: Gonçalves, 1996, e monografia em curso; Sala n.0 1: Gonçalves,
1987; STAM-2: Gonçalves, 2001.

Este Quadro representa a informação mais completa, até ao momento, Maio de 2003, das
datações que podem ser atribuídas, de uma ou outra forma, a deposições funerárias com placas,
ou a patamares cronológicos em que elas existiriam já de forma confirmada. Se o compararmos
com outro, apresentando a informação disponível para as Penínsulas de Lisboa e Setúbal, tere-
mos certamente algumas surpresas.
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QUADRO 56
Cronologia absoluta de monumentos e sítios da Estremadura associáveis
cronologica ou culturalmente ao megalitismo.

Monumento/sítio Tipologia Referência Registo, Origem BP cal BC 1σ cal BC 2σ
e Coordenadas

Algar do Bonsanto Gruta, sem placas Beta -120048 Crânio humano. 4780+-50 3640-3515 3660-3380
Sala C

Cabeço da Arruda 2 Depósito Sac -1613 Osso humano 4700+-80 3626-3363 3647-3149

Algar do Bonsanto Gruta, sem placas OxA-5511 Fémur humano, Sala B 4705+-65 3620-3370 3640-3350

Algar do Barrão Gruta ICEN-740 Osso humano 4460+-70 3617-3361 3637-3123

Ansião Anta, com placas Sac- 1559 Osso humano 4640+-90 3610-3339 3637-3094

Casa da Moura Gruta OxA-5506 Alfinete de cabelo 4600±90 3500-3110 3630-3040
cabeça postiça

Serra da Roupa Abrigo Sac- 1611 Osso humano 4560+-110 3496-3047 3626-2917

Marmota 2 Gruta OxA-5535 Osso humano 4605+055 3490-3340 3510-3100
+ fragmentos de pxg

Cova das Lapas 1 Gruta ICEN-463 Enterramento do 4550+60 3365-3106 3497-3041
«feiticeiro», placa de 
xisto gravada ao peito

Lapa do Bugio Gruta OxA-5507 Osso, alfinete de cabelo, 4420±110 3330-2910 3370-2780
placas de xisto gravadas 
no contexto amplo

Gruta dos Alqueves Gruta ICEN-64 Ossos humanos 4490+50 3336-3043 3354-2927

Carrasca Abrigo UBAR -537 Osso humano 4460+-70 3310-2930 3340-2925

Praia das Maçãs Gruta artificial OxA-5509 Alfinete de cabelo  4410±75 3260-2920 3340-2880
(Câmara ocidental), 
placas de xisto gravadas

Praia das Maçãs Gruta artificial OxA-5510 Alfinete de cabelo 4395±60 3090-2920 3310-2890
(Câmara ocidental), 
placas de xisto gravadas

Cabeço da Arruda 1 Anta Beta -123363 Osso humano 4370+-70 3070-2900 3310-2880

Lapa do Fumo Gruta ICEN-240 Ossos, «camada 4420±45 3257-2924 3305-2915
vermelha».

Furninha Gruta OxA-5505 Alfinete de cabelo 4335±65 3030-2890 3100-2780
cabeça postiça

Cabeço da Arruda 2 Depósito UBAR -538 Osso humano 4230+-100 2920-2620 3090-2495

Paimogo 1 Tholos Sac- 1556 Osso humano 4250+-90 2917-2696 3077-2581

Poço Velho Gruta OxA-5533 Osso humano 4245+55 2910-2710 2920-2630

Pé da Erra Povoado ICEN-587 Carvão, área de talhe 4220+45 2886-2707 2918-2628
de placas de xisto

Cabeço da Arruda 1 Anta Beta -132975 Osso humano 4240+-50 2900-2870 2915-2680

S. Paulo Gruta artificial UBAR -629 Osso humano 3960+-190 2845-2200 2905 -1950

Paimogo 1 Tholos UBAR -539 Osso humano 4130+-90 2870-2585 2890-2475

Poço Velho Gruta OxA-5532 Osso humano 4090+55 2860-2500 2870-2470

Casal do Pardo 3 Gruta artificial OxA-5508 Alfinete de cabelo 4050+60 2840-2470 2870-2460
cabeça postiça

Cova da Moura Gruta UBAR -536 Alfinete de cabelo 3950+60 2560-2335 2610-2205
cabeça postiça

S. Paulo Gruta artificial UBAR -630 Osso humano 3870+-70 2456-2209 2553 –2137

O quadro foi ordenado pelo parâmetro máximo da calibração a dois sigmas e depois pela tipologia dos monumentos/sítios.
Algar do Bonsanto: Duarte, 1998; Alqueves: Vilaça e Ribeiro, 1987; Ansião: Silva, 2002; Cabeço da Arruda: Silva, 2002;
Cabeço do Pé da Erra: datação inédita, escavações de Victor S. Gonçalves; Casal do Pardo: Cardoso e Soares, 1995; Cova da
Moura: Cardoso e Soares, 1995; Cova das Lapas: inédito, escavações de Victor S. Gonçalves; Gruta da Marmota: inédito, esca-
vações de Victor S. Gonçalves; Lapa do Fumo: Soares, 1999; Paimogo 1: Silva, 2002; Poço Velho: inédito, monografia em
curso por Victor S. Gonçalves; Praia das Maçãs: Soares, 1999; S. Paulo: Silva, 2002; Serra da Roupa: Silva, 2002.
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A primeira observação possível é algo inquietante: as três datações mais antigas do con-
junto — ou melhor: os intervalos de tempo com parâmetros superiores mais antigos — refe-
rem-se a sítios das Penínsulas de Lisboa e Setúbal e muito concretamente ao que chamei,
com alguma irritação ocasional de alguns académicos ortodoxos, o «megalitismo de grutas»,
conceito a que voltarei na monografia em preparação sobre o complexo megalítico do Oli-
val da Pega. De qualquer forma, estamos nos últimos séculos do IV milénio e mesmo, nos
parâmetros inferiores, já nos primeiros do III. À excepção do curtíssimo intervalo de tempo
obtido para a placa de STAM-3, J.8-667, um verdadeiro must para esta questão, todos os inter-
valos de tempo têm dimensões que não nos permitem grandes precisões, mas a sua leitura
comparada traz-nos sem dúvida alguns ensinamentos.

Com efeito, apenas os parâmetros inferiores de Poço Velho (uma amostra duvidosa,
convém recordar, uma vez existindo placas de xisto gravadas no conjunto, mas não estando
elas directamente conectadas aos ossos humanos datados), Sala n.0 1 e Coureleiros 4, ultra-
passam a metade do III milénio, aliás por pouco: respectivamente por 30, 40 e 41 anos de
calendário.

Os parâmetros superiores só no caso da Gruta da Marmota ultrapassam, em antigui-
dade, a metade do IV milénio, e por apenas 10 anos de calendário. Mas, insistindo nos parâ-
metros superiores, verificaremos que a grande maioria se concentra nos últimos quatro sécu-
los do IV milénio. E os inferiores nos primeiros quatro séculos do III milénio.

Mas é bom não esquecermos que falamos de parâmetros, de intervalos de tempo, onde,
algures, se encontra a data «certa».

A datação obtida para STAM-3, J.8-667, o excelente intervalo de tempo 2920-2870, cin-
quenta anos a dois sigmas, ou  2900-2880, vinte anos, a um sigma, coloca aquela placa em
inícios do III milénio, entre fins do seu primeiro século e as primeiras décadas do segundo.
Nada impede que outras placas, para as quais possuímos intervalos consideravelmente
mais longos, se agrupem por aqui. 

Outro intervalo de tempo disponível para a 1.a fase de uso de STAM-3 é importante, ape-
sar de ser consideravelmente maior: 2870-2500, a dois sigmas (Beta-166423), pode cobrir
o lapso de tempo terminal da primeira fase (com placas) de STAM-3. Como se observa, o
parâmetro mais antigo coincide com o mais recente obtido para a placa J.8-667 e o mais
recente, como é habitual para a maioria das placas de xisto gravadas, não ultrapassa a
metade do III milénio. Também a datação Beta-176896 confirma esta situação. O seu inter-
valo de tempo, a dois sigmas, 2890-2600, coincide com os quase trezentos anos que estão
em sequência dos parâmetros mais recentes das três datações correspondentes às mais
antigas deposições fúnebres no monumento.

Há, assim, certamente, no conjunto dos indivíduos depositados em STAM-3 durante a
sua primeira fase de uso, várias gerações de portadores de placas, como as datações Beta-
176896 e Beta-166423 claramente provam.

Parece admissível, a partir de STAM-3, considerar, para o Alentejo médio, e de acordo
com o radiocarbono, a primeira metade do III milénio, muito provavelmente os seus pri-
meiros séculos, como o período de florescimento das placas de xisto gravadas. Exactamente
o período da construção e primeira utilização de STAM-3. Não é impossível que elas tenham
surgido um pouco antes. Mas é difícil prová-lo, no actual estado dos nossos conhecimentos.

Uma observação de dois gráficos simples pode também ser de alguma utilidade:
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O segundo grupo de enterramentos em STAM-3 pode ser situado cronologicamente, por
cruzamento de datas, entre 2280 e 2120 cal BC.

Que raciocínio conduziu a esta compressão dos intervalos de tempo disponíveis pelo radi-
ocarbono?
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GRÁFICO 8 – Distribuição gráfica da cronologia absoluta para o megalitismo do Sul de Portugal.

GRÁFICO 9 – Distribuição gráfica da cronologia absoluta de monumentos e sítios da Estremadura associáveis cronologica ou
culturalmente ao megalitismo.



1. o cão foi datado entre 2280 e 1960 cal BC;
2. a deposição funerária imediatamente sobrejacente, Cm-3, foi datada entre 2310 e 2120 cal BC;
3. Cm-3 é absolutamente posterior ao cão, nem que seja por minutos ou mesmo segundos;
4. logo o parâmetro mais antigo é o do cão e não o de Cm-3, portanto 2280 antes da nossa era;
5. e o mais recente parâmetro é o de Cm-3, 2120 antes da nossa era;

De onde ser lógico, e portanto admissível, comprimir-se os intervalos de tempo da forma
proposta.

Poderíamos incluir nesta operação Cm-4, o que nos obrigaria a tratar conjuntamente o
intervalo de tempo de esta deposição funerária (2270-2020 cal BC) e o do cão (2280-1960), o
que nos daria um intervalo de tempo de 2270-2020, 250 anos, com uma perda de 90 anos sobre
o intervalo de tempo anteriormente conseguido. Mas, como se viu, esta associação não é segura,
tendo-se considerado mais provável a associação do cão a Cm-3. É assim sobre o primeiro inter-
valo de tempo corrigido que recai a minha escolha.

Infelizmente, apesar da riqueza de informação antropológica disponível para esta fase de
uso funerário do monumento, os dados referentes à cultura material são muito escassos: ape-
nas a taça I.8-95, cuja forma é quase um standard universal, cabendo, se isolada contextualmente,
em qualquer ponto do IV ou do III milénio (ou talvez mesmo do II...).

De onde, ser impossível ir mais além...
Sob o ponto de vista da cronologia absoluta das reutilizações, duas novas datações, obtidas para

a última fase de uso da Câmara da Anta 2 da Herdade dos Cebolinhos (Gonçalves, 2003b) vieram
chamar a atenção para a complexidade desta questão. Podemos compará-las com as de STAM-3,
ordenando o conjunto de acordo com o valor do parâmetro superior da calibração a dois sigmas:

QUADRO 57
Datações de radiocarbono para reutilizações durante a segunda metade do III
milénio das Câmaras de monumentos ortostáticos: os casos de Cebolinhos 2 e
Santa Margarida 3.

Monumento Referência Tipo de amostra Registo, Origem Anos 14C BP cal BC, 1σ cal BC, 2σ
e Coordenadas

Cebolinhos 2 Beta-176899 Osso humano CBS-2. L.12-36a, Câmara, 3900+40 2460-2310 2480-2280
deposição fúnebre.

Cebolinhos 2 Beta-177471 Osso humano CBS-2. L.12-36b, Câmara, 3840+40 2340-2210 2450-2150
deposição fúnebre

Santa Beta-166418 Osso humano, STAM-3. I.8-105, Câmara, 3780+40 2280-2140 2310-2050
Margarida 3 patela direita deposição fúnebre Cm-3,

X: 047, Y: 160, Z: 205,21

Santa Beta-166417 Osso humano, STAM-3. J.8-71, Câmara, 3770+40 2270-2140 2300-2040
Margarida 3 tíbia direita deposição fúnebre Cm-2, 

X: 095, Y: 080, Z: 205,34

Santa Beta-166420 Falanges de cão, STAM-3. I.8-103, Câmara, 3720+50 2200-2030 2280-1960
Margarida 3 membro posterior imediatamente subjacente ou 

direito integrado na deposição fúnebre 
Cm-3, X: 055, Y: 170, Z: 205,15

Santa Beta-166421 Osso humano STAM-3. J.8-341, Câmara, 3730+40 2200-2040 2270-2020
Margarida 3 deposição fúnebre Cm-4, X: 128, 

Y: 093, Z: 205,09

Em termos de radiocarbono, durante toda a segunda metade do III milénio continuaram
a efectuar-se inumações em monumentos megalíticos ortostáticos, independentemente da dis-
ponibilidade de matérias primas e tecnologias para construir tholoi. O que quer também dizer
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que se mantinha, em termos mentais, a memória da utilização desses monumentos com fina-
lidades especificamente funerárias.

A reutilização de monumentos ortostáticos em Reguengos de Monsaraz estende-se assim,
de acordo com estes dados, pelo menos de 2480 a 1960 antes da nossa era, o que é dizer prati-
camente durante toda a segunda metade do III milénio. Se tomarmos em conta a presença de per-
fis indiscutivelmente campaniformes no Corredor da Anta 2 do Olival da Pega e nos monu-
mentos dos Gorginos (para apenas apanharmos os exemplos mais imediatos), então deveremos
sublinhar a importância do fenómeno megalítico ortostático, e a sua presença, ainda que como
sombra, muito para além do período em que os últimos monumentos de este tipo foram cons-
truídos. 

A existência de materiais das Idades do Bronze e do Ferro na Câmara de OP-2 reforça a ideia
da durabilidade referencial dos monumentos ortostáticos e da sua conexão com espaços sagrados reco-
nhecidos por civilizações e culturas muito diversas e absolutamente desconexas entre si.

Há demasiado tempo já, subjectivamente falando, escrevia, a propósito da cronologia abso-
luta do Cerro do Castelo de Santa Justa, que «atrás de tempo, tempo vem». Este foi o tempo de
STAM-3, esperemos que, brevemente, o tempo de Olival da Pega 2 amplie a nossa informação
e nos faça reflectir sobre o tempo curto e o tempo longo e sobre a nossa incapacidade de os com-
preender aos dois, tal a diversidade que oferecem e tais as estranhas similitudes e divergências
que encerram em fins do IV milénio e na primeira metade do III.

Reguengos de Monsaraz/Lisboa, 

28 de Julho de 2001 a 14 de Maio de 2003

302
STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

GRÁFICO 10 – Datações de radiocarbono para reutilizações durante a segunda metade do III milénio das Câmaras de
monumentos ortostáticos: os casos de Cebolinhos 2 e Santa Margarida 3.
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Documentação fotográfica grupada

Todas as fotografias de V. S. Gonçalves.

Agradece-se a José Paulo Ruas (IPA-CIPA) 

o apoio técnico na execução das Figs. 131-136. 

A escala das microfotografias varia entre 

15 e 30 aumentos reais.
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FIG. 111 – «Pedra almofada» I.8-290.
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FIG. 112 – 1: bloco de xisto por talhar J.8-162; 2: pedra com traços grupados de percussão I.9-3; 3: seixo colocado no alvéolo de
implantação do esteio ECm-2.
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1
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FIG. 113 – 1: lasca SUP-11; 2: núcleo exausto ou fragmento de núcleo M.4-1; 3: fragmento de núcleo proveniente da fossa de
fundação J.8-781.
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FIG. 114 – 1: lasca espessa com traços de utilização SUP-4; 2 e 3: núcleo de quartzo hialino; 4: lasca J.8-781.
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FIG. 115 – 1: lâminas pequenas e lamelas H.8-18+I.9-10+J.9-46+I.9-13+I.9-19. 2: Pontas de seta J.8-245+J.8-442+I.8-165+j.9-
179+I.8-107+I.8-248. Na segunda linha, J.8-301+J.9-84+J.8-578+I.8-129+J.8-345+H.9-47+I.9-5.
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FIG. 116 – 1: contas de colar J.9.75+I.8-67+J.8-1. Na segunda linha, I.8-232+J.8-94+H.8-14+I.8-97. 2: conta de colar
bitroncocónica de cerâmica I.8-179. 3: conta de colar bitroncocónica de pedra I.8-192. 4. contas de colar J.8-538+J.8-211+J.8-
248+J.9-38. Na segunda linha, J.8-7+J.8-83+J.8-577.



310
STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 117 – Em cima, vaso H.8-7, proveniente do Corredor (diâmetro externo da abertura: 11,3 cm). Em baixo, fragmento de
grande recipiente J.8-553.
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FIG. 118 – Taça I.8-95 associada a Cm-3, «Marta». Diâmetro externo da abertura: 11 cm.
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STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 119 – Em cima, o único fragmento de cerâmica decorada de STAM-3, I.8-220. Amostra do estado de extrema fragmentação
das placas de xisto gravadas de STAM-3. Em baixo, fragmentos de placas de xisto gravadas H.8-87 e H.8-69.
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FIG. 120 – Placa com a síndrome das placas loucas H.8-5 e detalhe do topo do verso.
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STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 121 – Placa com a síndrome das placas loucas H.8-5 (verso) e detalhe do escutiforme.
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FIG. 122 – Placas I.8-119, I.8-155, I.8-235, I.8-223, I.8-227, I.8-247.
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STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 123 – Placas de xisto gravadas I.8-259 e -269.
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FIG. 124 – Placas de xisto gravadas I.9-22, placa de Monte Velho, Ourique, de composição idêntica (e de dimensões muito
próximas, aqui reduzida), e placa J.8-77.
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STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 125 – Face da grande placa recortada J.8-667.
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FIG. 126 – Verso da grande placa recortada J.8-667.
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STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 127 – (Em cima) Detalhe da face de J.8-667, sendo visível no centro um triângulo preenchido por traços quase verticais,
convergentes, e à direita do observador um preenchimento com horizontais. (em baixo) Ao centro, triângulo preenchido com
horizontais e à direita do observador outro, preenchido em quadrícula.
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FIG. 128 – (Em cima) J.8-667: triângulo preenchido com quadrícula irregular. (em baixo) Triângulo preenchido com
quadriculado.
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STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 129 – Placas de xisto gravadas J.9-7, J.8-688, J.9-30, J.9-6.
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FIG. 130 – Placas de xisto gravadas J.9-41 e J.9-96.


