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Abstract 
In recent papers (SENNA-MARTINEZ, 1994a. e 1995b.) we developed a model for the socio-economic 

structure of the populations who built and used the megalithic monuments in the Mondego platform (Beira 
Alta). 

On the basis of the evidence regionally available we try here a first approach to the possible 
relationships between necropolis and habitat sites during the IV and III millennia BC. We think that both 
types of archaeological sites are nodes in the territorial network that organised the populations' territories 
geographically as well as symbolically (as a mental representation of a “World order”). 

 
Em textos recentes (SENNA-MARTINEZ, 1994a. e 1995b.), aduzimos evidência no sentido de podermos 

interpretar os sítios de habitat, correlacionáveis com alguns dos principais monumentos megalíticos localiza-
dos na plataforma do Mondego, como tendo tido uma utilização predominantemente sazonal e centrada nos 
meses de Outono e Inverno. 

O modelo económico-alimentar que então propusemos para as comunidades que, durante o quarto e o ter-
ceiro milénios a.C., construíram e utilizaram as necrópoles megalíticas desta área, considera a evidência dis-
ponível no sentido da prática de uma pastorícia transumante, completada por caça, recolecção intensiva, pro-
cessamento e armazenagem de frutos de inverno (nomeadamente a bolota) e uma eventual pequena horti-
cultura (SENNA-MARTINEZ, 1994a.). 

Propomo-nos agora reflectir de que forma a evidência arqueológica disponível possibilita pensar a relação 
habitat/necrópole enquanto pólos organizadores de um espaço a um tempo geográfico (isto é, físico e mate-
rial) e simbólico (isto é, como representação mental de uma “ordem do mundo”). Fá-lo-emos conscientes de 
que a base de dados de que dispomos (veja-se a listagem de sítios dos Quadros I e II e a Fig.1) é, ainda, de 
dimensões reduzidas – conquanto pensemos que já representativa, sobretudo para uma área onde tudo, ou 
quase tudo, se desconhecia ainda há bem poucos anos – e, consequentemente, em diversos aspectos mais não 
podemos que produzir hipóteses de trabalho a desenvolver futuramente. 

 



SENNA-MARTINEZ, João Carlos de Do espaço doméstico ao espaço funerário 

Quadro I 

Os Principais Monumentos Megalíticos da Plataforma do Mondego 

Sítio Código Referências Bibliogáficas Construção/Utilização 
Dólmen de S. Pedro Dias� DSPD� TAVARES (1980); SENNA-MARTINEZ (1989a. 

e b.) 
Neolítico Final, Calcolítico� 

Dólmen 1 dos Moinhos de 
Vento� 

D1MV� NUNES (1974); SENNA-MARTINEZ (1981, 
1983, 1989a. e b.) 

Neolítico Final� 

Orca de Pramelas� ORPRA� SENNA-MARTINEZ & VALERA (1987, 1989, 
1994); SENNA-MARTINEZ (1989a. e b.) 

Neolítico 

Orca de Santo Tisco� ORTIS� SENNA-MARTINEZ & VENTURA (no prelo); 
VENTURA (1993) 

Neolítico/Neolítico Final� 

Orca de Travanca� ORTRA� VENTURA (1993)� Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno 

Orca de Valongo� ORVAL� VENTURA (1993); HENRIQUES & BARROSO 

(1994) 
Neolítico Final, Calcolítico� 

�Orca dos Fiais da Telha� �ORFI� VASCONCELOS (1896a.); SENNA-MARTINEZ 

(1989a.); SENNA-MARTINEZ, VENTURA & 

DELGADO (1987); SENNA-MARTINEZ & VEM-
TURA (1994.) 

Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno 

Orca 1 do Ameal� ORAM1� SENNA-MARTINEZ (1989a.); VENTURA (1993, 
1994) 

Neolítico� 

Orca 2 do Ameal� ORAM2� SENNA-MARTINEZ (1989a.); VENTURA (1993, 
1995) 

Neolítico� 

Outeiro do Rato OROR CRUZ (1903); SENNA-MARTINEZ (1989a.); 
SENNA-MARTINEZ & AMARO (1987) 

Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno 

Lapa da Recainha LARC inédita Neolítico Final (?) 
Dólmen da Bobadela� DBOB� SENNA-MARTINEZ (1982, 1989a. e b.); 

SENNA-MARTINEZ, GARCIA & ROSA (1984.) 
Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno 

Dólmen da Sobreda DSO ROCHA (1899); SENNA-MARTINEZ (1982, 
1989a. e b.); SENNA-MARTINEZ, GARCIA & 

ROSA (1984.) 

Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno� 

Dólmen do Seixo da Beira DSB ROCHA (1899); SENNA-MARTINEZ (1982, 
1989a. e b.); SENNA-MARTINEZ, GARCIA & 

ROSA (1984.) 

Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno 

Dólmen 1 do Chaveiral CHAV1 SENNA-MARTINEZ (1989a.) Neolítico  
Dólmen 2 do Chaveiral CHAV2 SENNA-MARTINEZ (1989a.) Neolítico Final (?) 
Curral dos Mouros de V. Torto CMVT inédito Neolítico Final (?) 
Orca do Carvalhal da Louça� ORCAR� SENNA-MARTINEZ (1989a.); SENNA-MARTI-

NEZ, GARCIA & ROSA (1984.) 
Neolítico Final (?), Calcolítico 
(?), Bronze Pleno 

Anta da Mondegã LTAM SENNA-MARTINEZ (1989a.) Neolítico/Neolítico Final 
Orca de Rio Torto� ORRT� SENNA-MARTINEZ (1989a.); SENNA-MARTI-

NEZ, GARCIA & ROSA (1984.) 
Neolítico Final, Bronze Pleno� 

Orca da Fonte do Alcaide� ORFA VASCONCELOS (1895, 1913b); SENNA-MAR-
TINEZ (1989a. e b.) 

Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno 

Orca do Pinhal dos Amiais� ORAMI� VASCONCELOS (1895, 1897); SENNA-MAR-
TINEZ (1989a. e b.) 

Neolítico Final, Calcolítico� 

�Orca dos Braçais �ORBRA VASCONCELOS (1896a); SENNA-MARTINEZ 

(1989a. e b.); SENNA-MARTINEZ, GARCIA & 

ROSA (1984.) 

Neolítico Final (?), Calcolítico 
(?), Bronze Pleno 

�Casa da Orca da Cunha Baixa �CAORC
B� 

VASCONCELOS (1904); SENNA-MARTINEZ 

(1989a.); SENNA-MARTINEZ, GARCIA & ROSA 

(1984.); VILAÇA & CRUZ (1990a.) 

Neolítico Final, Calcolítico (?), 
Bronze Pleno 

Casa da Orca de Corgas de 
Matança 

ORCOR� VASCONCELOS (1897); SENNA-MARTINEZ 

(1989a.); CRUZ, CUNHA & GOMES (1990) 
Neolítico, Calcolítico� 

Casa da Orca de Cortiçô ORCO VASCONCELOS (1897); SENNA-MARTINEZ 

(1989a.) 
Neolítico Final, Calcolítico, 
Bronze Pleno (?) 

Dólmen 1 do Carapito� CARP1� LEISNER & RIBEIRO (1968); SENNA-MARTI-
NEZ (1989a.); CRUZ & VILAÇA (1990b.) 

Neolítico� 

Dólmen 2 do Carapito� CARP2� LEISNER & RIBEIRO (1968); SENNA-MARTI-
NEZ (1989a.) 

Neolítico, Bronze Pleno (?) 

Dólmen 3 do Carapito� CARP3� LEISNER & RIBEIRO (1968); SENNA-MARTI-
NEZ (1989a.) 

Neolítico, Bronze Pleno� 
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1. Economia e ritual 
Conquanto estejamos longe de conhecer bem as 

formas de habitat correspondentes aos primeiros 
monumentos megalíticos regionalmente construídos 
(correspondentes ao que designámos como “Hori-
zonte Carapito/Pramelas”), a evidência resultante da 
escavação do habitat das Carriceiras (SENNA-MAR-
TINEZ & ESTEVINHA, 1994.) junto com a descoberta 
recente duma concentração de materiais afins 
incluídos nas terras de enchimento da mamoa da 
Orca 2 do Ameal2 concorrem no sentido de pensar-
mos que aquelas não deverão distanciar-se muito do 
tipo de habitat de construção precária e ocupação 
temporária ou sazonal por nós identificado nas Car-
riceiras e que, tal como na etapa seguinte, se locali-
zaria nas imediações das necrópoles. 

A reutilização de elementos de mós manuais 
(mós para farinação – cf. ROUX, 1985.) nas estrutu-
ras de contrafortagem dos monumentos de Pramelas 
e do Ameal 1 e 2 constitui um indicador relativa-
mente seguro de processamento de elementos vege-
tais que, a julgar pela evidência obtida para a etapa 
subsequente, poderão ser bolotas e outros “frutos de 
inverno”. 

Tudo leva a crer, pois, que o modelo económico 
por nós proposto para a longa etapa de apogeu do 
megalitismo regional que designámos como “Hori-
zonte Moinhos de Vento/Ameal” (c.3500-2500 a.C. 
– cf. Quadro-III) tenha tido o seu início nesta pri-
meira fase de desenvolvimento. Nele avultam, pela 
provável importância de que se revestiriam, a pasto-
rícia transumante de ovinos e a recolecção, torrefac-
ção, armazenagem e farinação de bolota. 

Ao segundo destes elementos, de que os dados 
provenientes das cabanas 3 e 1 do Ameal, 1 do 
Murganho 2 e 1 da Quinta Nova dão testemunho 
directo, temos associada a deposição de duas enxós 
no “silo/lareira” da primeira destas cabanas. Uma na 
base do mesmo, correspondendo à sua utilização 
como “silo” para torrar e armazenar bolota descas-
cada (correspondem-lhe as datas ICEN-908 e 
ICEN-909, cf. Quadro III), outra no primeiro nível 
da “caixa térmica” que o transformou em lareira de 
aquecimento da cabana. Trata-se de dois artefactos 
em estado novo e sem traços de utilização, o que 
testemunha o carácter intencional da sua deposição, 
como que a “consagração” destas estruturas funda-
mentais do espaço doméstico através duma singela 
oferenda. 

O facto de serem peças de anfibolito – a primeira 
de fabrico simplificado, isto é, apenas com o gume 
polido, enquanto a segunda apresenta polimento 
integral – liga-se, quanto a nós, com outra dimensão 
importante da economia local: a troca de anfibolito 

                                                      
2 Informação pessoal de José Manuel Ventura, que agradecemos. 

e rochas verdes, produzidos regionalmente, por 
sílex e azeviche, provenientes da orla sedimentar 
litoral (cf. SENNA-MARTINEZ, 1994a.).  

O depósito votivo de lingotes de anfibolito no 
anel de contrafortagem exterior da mamoa do Dól-
men 1 dos Moinhos de Vento, a deposição de placas 
de anfibolito no átrio do monumento de S. Pedro 
Dias, bem como a inclusão de lingotes nos espólios 
dos monumentos da Sobreda, Seixo da Beira e Car-
valhinha (NUNES, 1974.; SENNA-MARTINEZ, 1989a.) 
mostra que, à função económica do anfibolito – ma-
téria-prima essencial tanto ao fabrico de artefactos 
indispensáveis à vida nas florestas temperadas de 
carvalhos que, na época, cobririam a região em 
estudo (JANSSEN & WOLDRINGH, 1981; JANSSEN, 
1985.; VAN DEN BRINK & JANSSEN, 1985; KNAAP 
& JANSSEN, 1991.; KNAAP & VAN LEUWEN, 1994.), 
como para a obtenção, por troca, do sílex de que 
dependia o fabrico de toda uma panóplia de outros 
artefactos – correspondia uma utilização ritual 
igualmente importante. 

As enxós são os artefactos cortantes dominantes 
(51% da amostra total analisada, SENNA-MARTI-
NEZ, 1989a.) nos espólios funerários estudados e, 
pelas dimensões da maioria dos exemplares, devem 
ter servido essencialmente para o trabalho de madei-
ra. O seu papel a nível funerário e na consagração 
de uma estrutura doméstica aparece, assim, como o 
lado simbólico de uma importância concreta e mate-
rial no dia-a-dia na relação com a floresta, fonte de 
alimento (a bolota, etc.), materiais de construção 
(para as cabanas) e combustível, elementos que 
supomos indispensáveis à sobrevivência destas co-
munidades no Outono/Inverno. 

Nas lareiras das cabanas 1 do Ameal e da Quinta 
Nova foram recolhidas duas lâminas de “foices de 
encabamento transversal” em sílex. Uma vez que a 
cadeia de utilização do sílex, tal como a pudemos do-
cumentar nos sítios estudados, implica a reutilização 
de elementos quebrados (de que o exemplo mais no-
tório são as duas pontas de seta reapontadas da 
cabana 3 do Ameal), pensamos que, do mesmo modo 
que no caso das enxós anteriormente referidas, se 
trata de deposição deliberada a que atribuímos um 
cariz simbólico e relacionado também, pela natureza 
das peças, com a recolha de alimentos vegetais. 

A totalidade dos elementos de cultura material 
associados às deposições efectuadas nos monumen-
tos megalíticos em uso durante o “Horizonte Moi-
nhos de Vento/Ameal”, tem correspondência nos 
materiais provenientes das cabanas do Ameal, Mur-
ganho 2 e Quinta Nova. Contudo, os conjuntos arte-
factuais em que a constância do respectivo disposi-
tivo formal é maior, quer se trate de contextos habi-
tacionais, quer funerários, são os compostos pelos 
recipientes de olaria (Quadro-IV). 
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Quadro-II 

Sítios de Habitat do IV e III milénios a.C. correlacionáveis com  
Monumentos Megalíticos da Plataforma do Mondego 

Sítio Código Referências Bibliogáficas Construção/Utilização 
Carriceiras� CARR� SENNA-MARTINEZ (1994a.); SENNA-MARTI-

-NEZ & ESTEVINHA (1994) 
Neolítico� 

Quinta Nova QNOVA SENNA-MARTINEZ (1994a.) Neolítico Final/Calcolítico 
Barrocas BARR SENNA-MARTINEZ (1994a.) Neolítico Final/Calcolítico (?) 
Pedra Aguda PEAGU SENNA-MARTINEZ (1994a.) Neolítico Final/Calcolítico (?) 
Ameal-VI� AM6H� SENNA-MARTINEZ (1989a. e b.; 1994a.; 

1995a.;. e b.; no prelo a., b., c.) 
Neolítico Final/Calcolítico� 

Mimosal MIMO SENNA-MARTINEZ (1994a.) Neolítico Final/Calcolítico (?) 
Murganho 2 MURG2 SENNA-MARTINEZ (1994a.) Neolítico Final/Calcolítico 

 
Quadro-III 

O IV e o III milénios a.C. na Bacia do Médio e Alto Mondego 
Datas de Radiocarbono 

Sítio Referência Data BP Data cal AC a 2 
1ª fase do megalitismo (Horizonte Carapito/Pramelas): 

CARAPITO 1 OXA – 3733  5125  70 BP 4213-3780 
CARAPITO 1 TO – 3336 5120  40 BP 4031-3813 
CARAPITO 1 GrN – 5110 4850  40 BP 3865-3380 
O. CASTENAIRAS GrN – 4924 5060  50 BP 4085-3665 
O. SEIXAS GrN – 5734 4900  40 BP 3880-3400 

2ª fase do megalitismo (Horizonte Moinhos de Vento/Ameal): 
D 1 M. VENTO ICEN – 196 4720  40 BP 3765-3355 
CARAPITO 1 Hv – ? 4590  65 BP 3530-3145 
O. CASTENAIRAS GrN – 4925 4610  50 BP 3635-3155 

Sítios de habitat Tipo Ameal: 
AMEAL-VI C.3 ICEN – 908 4590  45 BP 3501-3108 
AMEAL-VI C.3 ICEN – 909 4545  45 BP 3373-3048 
MURGANHO-2 ICEN – 905 4330  45 BP 3084-2889 
AMEAL-VI C.1 ICEN – 345  3980  110 BP 2881-2146 
AMEAL-VI C.1 OxA – 5436 4155  55 BP 2890-2500 

 
Já tivemos ocasião de aduzir as razões pelas 

quais pensamos poder correlacionar o dispositivo 
cerâmico em uso nas cabanas destes sítios de habitat 
com a alimentação com base na farinação de bolota 
que supomos praticada nos meses de Outo-
no/Inverno (SENNA-MARTINEZ, 1994a., 1995b. e no 
prelo c.), fazendo do conjunto das formas de olaria 
utilizadas um dos respectivos indicadores tecnómi-
cos. Assim, se a imensa regularidade constatada 
entre os conjuntos provenientes das quatro cabanas 
escavadas não nos surpreende muito, uma vez que 
as diferenças cronológicas entre as diferentes caba-
nas são compensadas pela sua grande similitude 
formal e uma provável produção feminina da olaria 
explicaria a longevidade das tradições, já as regula-
ridades detectadas entre contextos funerários e des-
tes em relação com os habitacionais sugerem outras 
reflexões. 

Tudo parece passar-se como se os espaços fune-
rários constituíssem um prolongamento do espaço 
doméstico, no qual a complexização dos espólios 
funerários – em relação à simplicidade do “pacote 
artefactual” depositado no “Horizonte Carapito/ 

/Pramelas” – ocorrida no “Horizonte Moinhos de 
Vento/Ameal” consistiria essencialmente na repro-
dução, no mundo dos mortos, do equipamento do-
méstico dos vivos.  

De facto, enquanto a simplicidade dos conjuntos 
artefactuais associados à primeira etapa do megali-
tismo regional não parece reflectir a totalidade da 
“panóplia artefactual” em uso na altura (faltando-
-lhe nomeadamente a olaria já então seguramente 
utilizada em ambiente doméstico), os conjuntos 
associados à etapa de apogeu, tal como são repre-
sentados pelo exemplo paradigmático do espólio 
recolhido no Monumento 1 dos Moinhos de Vento 
(NUNES, 1974; SENNA-MARTINEZ, 1981. e 1989a.), 
parecem reflectir a totalidade da cultura material 
que podemos atribuir a este episódio de longa dura-
ção. Esta situação parece novamente alterar-se no 2º 
milénio a.C., inícios da Idade do Bronze, altura em 
que, por exemplo, no que à olaria concerne, apenas 
uma parte das formas conhecidas nos contextos 
habitacionais encontra equivalente nas deposições 
efectuadas nos funerários (SENNA-MARTINEZ, 
1993b.). 
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Quadro-IV 
Plataforma do Mondego – Formas de Olaria comparadas 

 
 

Sítio 
� 

 
Todos os Pratos� 

Total de Formas  
Abertas e Rasas 
Ia  85 – Ip  60 

Total de Formas Fechadas 
e Fundas 

Ia  85 – Ip  60 
Sítios de Habitat: 

Ameal-VI C.33  11% 66.6% 33.3% 
Murganho 2 C.14  6% 68.8% 32.2% 
Ameal-VI C.15  8.8% 78.9% 21.1% 
Q. Nova C.126  11% 74% 26% 
Média da Amostra 9.2  2.05 72  4.7 28  4.7 

Monumentos Megalíticos: 
Dólmen 1 dos M. Vento7  13% 56% 44% 
Dólmen de S. Pedro Dias8  4% 84.6% 15.4% 
Dólmen da Sobreda9  12.2% 66.4% 33.6% 
Dólmen Seixo da Beira10  8% 71% 29% 
Orca dos Fiais Telha11  3.6% 53.6% 46.4% 
Orca do Outeiro Rato12  7.7% 53.9% 46.1% 
Média da Amostra 8.08  3.6 64.3  11.2 35.8  11.2 

 

                                                      
3 63 recipientes (SENNA-MARTINEZ, no prelo c.) 
4 16 recipientes (SENNA-MARTINEZ, no prelo c.) 
5 57 recipientes (SENNA-MARTINEZ, no prelo c.) 
6 19 recipientes (SENNA-MARTINEZ, no prelo c.) 
7 76 recipientes (SENNA-MARTINEZ, 1989a.) 
8 26 recipientes (SENNA-MARTINEZ, 1989a.) 
9 443 recipientes (SENNA-MARTINEZ, 1989a.) 
10 100 recipientes (SENNA-MARTINEZ, 1989a.) 
11 28 recipientes do ambiente interior (SENNA-MARTINEZ, 1989a.) 
12 13 recipientes do ambiente interior (SENNA-MARTINEZ, 1989a.) 

A ideia de que o “espaço funerário” pode consti-
tuir a reprodução simbólica do “espaço doméstico” 
não é nova e, no que ao megalitismo respeita, foi 
objecto de um interessante artigo de Ian Hodder 
(1984.). Estamos contudo longe de aceitar, num 
momento em que parece impor-se a ideia da pro-
funda diversidade regional deste fenómeno que ape-
nas aparentemente parece unitário, a leitura global 
de Hodder. Nomeadamente, procurar, nas dificulda-
des (com origem no crescimento demográfico) de 
acesso a terrenos agrícolas no Finisterra atlântico a 
explicação para a origem do megalitismo, é ignorar 
o tardio papel de uma agricultura extensiva que 
ocorre com desfasamentos temporais importantes de 
área regional para área regional (mormente na 
Península Ibérica) e nada parece ter a ver com a 
vida das sociedades responsáveis pelos primeiros 
túmulos megalíticos peninsulares. 

Parece-nos outrossim de ter em conta o facto de 
as várias expressões do fenómeno megalítico, en-
quanto espaço funerário construído, consistirem, em 
última instância, na reprodução artificial de um 
espaço de gruta (SENNA-MARTINEZ, 1994a.). A 
Terra como ventre donde a vida sai e onde reentra 
na morte constitui um dos elementos simbólicos 
mais antigos conhecido (cf. por exemplo ELIADE, 
1970.). A um tempo elemento fundamental nos cul-

tos de fertilidade/fecundidade das sociedades agro-
-pastoris e nas práticas funerárias e crenças a elas 
associadas, a terra, entidade feminina por excelência 
constitui um dos elementos do par primordial de 
todos os sistemas religiosos arcaicos em que o outro 
é o céu, frequentemente representado pelo sol. Dia e 
noite, vida e morte, encontram-se num todo feito 
simultaneamente de oposição e complementaridade, 
um a imagem de espelho do outro. 

 
 

2. O sol, o calendário, a vida e a 
morte 

A julgar pelas representações solares presentes, 
por exemplo, nos esteios dos monumentos 1 do Ca-
rapito (TWOHIG, 1981.; CRUZ & VILAÇA, 1990b.) e 
de Santo Tisco (SENNA-MARTINEZ & VENTURA, 
1994.), a simbólica do sol cedo constituiu parte inte-
grante da arte rupestre megalítica da Beira Alta, 
uma das únicas janelas que nos restam abertas para 
a compreensão das mentalidades dos seus construto-
res. A oposição/complementaridade entre os símbo-
los solares e as linhas ondeadas a eles associados, 
quer interpretemos estas como serpentiformes ou 
significando água, reflecte a oposição/complemen-
taridade entre o mundo exterior, dos vivos e, porque 
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não, andriarcal e o inferior, ctónico e feminino, a 
oposição/complementaridade entre a luz e as trevas. 

A partir do momento em que encontramos câma-
ras megalíticas abertas – e todas as que conhecemos 
regionalmente, mesmo que sem corredor, parecem 
sê-lo – os monumentos tornam-se, em si mesmos 
parte desta oposição/complementaridade entre luz e 
trevas, lugar da morte mas também da “outra vida”. 
A orientação da sua abertura poderá, pois, reflectir 
esta realidade. 

Desde há muito que se tornou um lugar comum 
referir a generalizada abertura a nascente dos sepul-
cros megalíticos de corredor. Recentemente, iniciá-
mos um projecto interdisciplinar visando estudar a 
orientação astronómica destes monumentos na 
nossa área de trabalho13. Embora dando os primei-
ros passos, é desde já aparente a regularidade de 
orientação dos dólmens da plataforma do Mondego 
em função do quadrante em que se verifica o nascer 
do sol nos meses de inverno, no que parecem acom-
panhar os da área salmantina (LÓPEZ PLAZA, et alii., 
1992.). 

Generalisadamente implantados nas linhas de 
festo ou em rechãs e vertentes viradas a sul, os 
monumentos estudados (cf. Quadro-I) têm como 
horizonte a Serra da Estrela, limite sul-oriental da 
nossa área de trabalho. Sendo inexistentes quaisquer 
monumentos acima do sopé da Serra, se aceitarmos 
a nossa hipótese dos sítios de habitat da plataforma 
do Mondego terem sido ocupados no Outono/ 
/Inverno, esta seria a época do ano em que, prova-
velmente, seriam construidos os dólmens. Daí que 
seja lógico, aceitando a hipótese solar, que as orien-
tações dos eixos dos monumentos ocupem posições 
em torno à localização no horizonte do sol nascente 
no solstício de Inverno, o que as recentes observa-
ções parecem corroborar14. 

A Serra apresentar-se-ia então como uma área 
importante do espaço ocupado por estas comunida-
des, a um tempo fonte de recursos e local de deslo-
cação sazonal obrigatória (fundamental pelos pastos 
de Primavera-Verão que oferecia) e horizonte geo-
gráfico de referência, dominando do alto as terras 
da plataforma do Mondego, sobre o qual as dife-
rentes posições ocupadas pelo sol nascente ao longo 
do ano serviriam eventualmente de referência à 
organização do calendário sazonal de actividades. 

Nos dois casos em que pudemos determinar a 
possível posição de entrada das cabanas escavadas 

                                                      
13 Integrando colegas das Universidades de Cambridge (Prof.Doutor Michael A.Hoskin) e Salamanca (Profª Doutora Socorro 

López Plaza) e do Instituto de Astrofísica das Canárias (Prof.Doutor Juan Antonio Belmonte), a quem, desde já, agradecemos a 
colaboração. 

14 Não deixa de ser importante notar que, no único alinhamento megalítico conhecido na Beira-Alta, o correspondente à estela-
-menir da Caparrosa, a sua orientação se parece fazer igualmente segundo o nascer do sol no solstício de Inverno (G , 1993: 
14) e apresenta também motivos solares associados a serpentiformes. 

OMES
Legitimando a utilização do espaço envolvente, 

a necrópole e o simbolismo a ela associado serviri-15 No sentido que é dado ao termo por V. Oliveira Jorge (1986). 

nos sítios de habitat (nas cabanas 1 e 2 do Ameal – 
cf. Fig.2 e Fig.3), estas parecem orientar-se, igual-
mente, a nascente, constituindo assim outra instân-
cia em que espaço doméstico e funerário se asse-
melham. 

A perenidade da construção dos espaços funerá-
rios contrasta porém com a precariedade das estru-
turas habitacionais conhecidas. O carácter móvel e 
sazonal dos espaços habitacionais estudados, dentro 
de uma estratégia de povoamento de “malha frouxa”, 
em que os “silos-lareiras” são os únicos elementos 
duradouros e, talvez por isso mesmo, frequentemen-
te reutilizados – e, se aceitarmos a hipótese atrás 
aduzida, “consagrados” para o efeito – faz dos dól-
mens o elemento de permanência no espaço, qual 
“âncora” que legitima, pela presença dos antepas-
sados, o acesso ao território envolvente. 

Na área do “planalto” do Ameal, talvez o núcleo 
de habitat/necrópole que melhor conhecemos, exis-
tem dados que nos apontam para um processo de 
“necropolização” deste espaço15 Partindo dos 
pequenos monumentos 1 e 2 do Ameal (ORAM1 e 
2, cf. Quadro-I), atribuíveis à primeira fase do 
megalitismo regional, com uma utilização aparen-
temente de curta duração e situados na linha de 
festo, a pouco mais de uma centena de metros das 
cabanas escavadas (VENTURA, 1993., 1994. e 
1995.), ter-se-ão construído a grande Orca dos Fiais 
da Telha (ORFI – SENNA-MARTINEZ, 1989a.; 
SENNA-MARTINEZ, VENTURA & DELGADO, 1987.; 
SENNA-MARTINEZ & VENTURA, 1994.), grande 
monumento de corredor longo, situado escassos 
500m para nascente e já na vertente virada ao Mon-
dego, utilizado desde o Neolítico Final pelo menos 
até ao início da Idade do Bronze e, 750m para poen-
te, as Orcas 1 e 2 de Oliveira do Conde, a primeira 
um monumento de corredor desenvolvido, mas 
ambas ainda não escavadas. 

Mesmo atendendo à provável longa diacronia de 
utilização desta necrópole (da 1ª metade do IV mi-
lénio a.C. aos inícios do II), o número de monumen-
tos em causa e o carácter disperso do povoamento 
envolvente parecem indicar não ser necessário, pelo 
menos nesta área, pensar em espaços de tumulação 
alternativos como recentemente foi sugerido 
(JORGE, 1994.). 
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am também como “reguladores” da restante “ordem 
social”. Num mundo que supomos dividido em duas 
épocas sazonais fundamentais, a Primavera/Verão 
passados na “serra” com os rebanhos e o Outono/ 
/Inverno nas áreas baixas onde a recolecção ofere-
ceria a parte fundamental da alimentação, parece-
-nos provável que à primeira se associassem activi-
dades fundamentalmente masculinas (pastoreio, 
caça, trocas de matérias-primas16 , fabrico de arte-
factos líticos talhados e polidos de que os restos não 
abundam nos habitates, etc.) enquanto a segunda 
regeria actividades predominantemente femininas 
(recolecção, torrefacção, armazenagem e moagem 
de frutos de inverno, fabrico de olaria – os barreiros 
conhecidos ficam todos nas terras baixas – etc.), à 
“sombra” tutelar da necrópole, ponte entre mundos 
e estações, imagem ideal da ordem doméstica, nela 
reproduzida pela deposição ritual de oferendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A generalizada curta utilização dos monumentos 

da primeira fase aliada à simplicidade do “pacote 

 
16 Lembremos as localizações dos monumentos de S. Pedro Dias e dos Moinhos de Vento, controlando pela sua implantação uma 

das principais vias de acesso ao litoral, como quem diz à “rota do sílex”, num caminho que será, até ao princípio deste século 
uma das vias da transumância entre “as terras de Coimbra” e a Serra da Estrela (MARTINHO, 1981). 

artefactual” neles depositado, contrasta com a com-
plexização das oferendas e longa duração de utiliza-
ção dos monumentos mais desenvolvidos, dando 
corpo à ideia de que a crescente complexização 
social e económica a que esta etapa assiste neces-
sitava da correspondente regulação simbólica, a 
qual ordenaria a um tempo: a ocupação do espaço, o 
acesso aos principais recursos e a estrutura e repro-
dução sociais, incluindo a divisão sexual das prin-
cipais actividades. Se assim era, os monumentos 
megalíticos revestiriam um carácter multifuncional 
e organizador da vida destas comunidades que em 
muito ultrapassaria o papel de simples área formal 
de deposição dos mortos. Se as certezas são ainda 
poucas e o caminho a percorrer se apresenta ainda 
longo, convenhamos que a evidência já disponível 
torna atractivo o desafio apresentado por este con-
junto de hipóteses de trabalho. 

 
(Dezembro de 1994) 
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