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Resumo 
 

Implantado na região da Beira Alta, mais concretamente na Plataforma do 

Mondego, a Orca do Pinhal dos Amiais, apresenta-se como um monumento megalítico 

de câmara poligonal com corredor desenvolvido. A partir do estudo do espólio nele 

recolhido estabeleceram-se parâmetros de integração regional com outros sítios de cariz 

funerário e habitacional, contemporâneos à sua construção, utilização e abandono. Essas 

comparações permitiram integrá-lo no âmbito do megalitismo regional da Plataforma do 

Mondego durante o Neolítico Final e em contextos da 1ª Idade do Bronze. 

 

Palavras-chave: Neolítico Final; 1ª Idade do Bronze; Megalitismo; Beira Alta. 

 

 

Abstract 
 

Located in Beira Alta region, and specifically on Mondego’s Platform, Orca do 

Pinhal dos Amiais, is a megalithic monument of polygonal chamber with developed 

corridor. The study of artifacts enables us to settle regional parameters for its regional 

integration in the context of other funerary monuments and habitat sites, contemporary 

of with its construction, utilization and abandonment. These comparisons allow us to 

discuss its place within the region Late Neolithic megalithic phenomenon and the 1
st
 

Bronze Age. 

 

Keywords: Late Neolithic; 1
st
 Bronze Age; Megalithism; Beira Alta. 
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Introdução 

 

O presente trabalho foi redigido em Língua Portuguesa pré-Acordo Ortográfico 

por opção da autora e com a concordância do orientador. 

Elaborado a partir do estudo do espólio artefactual proveniente do monumento 

megalítico da Orca do Pinhal dos Amiais, tem por objectivo contribuir para a 

compreensão das questões que têm vindo a ser levantadas no âmbito do megalitismo da 

região beirã, e principalmente na área da Plataforma do Mondego.  

Para a sua realização, e tendo em conta os limites temporais que nos foram 

impostos por razões várias, foi necessário estabelecer um conjunto de etapas e definir os 

seus objectivos de forma a estruturar o nosso trabalho. 

No primeiro capítulo procurámos elaborar uma breve introdução à área regional 

na qual o monumento megalítico estudado está implantado. Considerámos que seria 

importante fazer uma análise geológica, geomorfológica e paleoambiental tendo em 

conta a geografia da região envolvente. 

Atendendo às problemáticas de investigação desenvolvidas no âmbito do 

megalitismo da Plataforma do Mondego, procurámos, no segundo capítulo, focar 

algumas questões sobre as metodologias de investigação e problemáticas emergentes 

desde a identificação do monumento nos finais do século XIX, passando pela sua 

intervenção nos inícios do século XXI, até à actualidade. 

Os capítulos seguintes incidem particularmente sobre o monumento megalítico da 

Orca do Pinhal dos Amiais.  

Primeiramente, expomos as metodologias utilizadas pelo arqueólogo responsável, 

José Ventura, durante as intervenções arqueológicas no monumento, seguindo-se as 

suas interpretações.  

Subsequentemente, definimos a metodologia utilizada para a realização da análise 

do espólio recuperado no arqueossítio e caracterizámo-lo de forma minuciosa e clara.  

Nos capítulos finais procurámos integrar os dados obtidos no estudo do 

monumento megalítico da Orca do Pinhal dos Amiais no contexto do megalitismo da 

Plataforma do Mondego. Atendendo às características definidas pela componente 

arquitectural e artefactual do monumento, desenvolvemos (dentro do possível) um 

conjunto de ideias sobre as transformações sociais e simbólicas evidenciadas, bem 

como as problemáticas cronológicas existentes no monumento, através da utilização dos 
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dados obtidos noutros contextos funerários e habitacionais contemporâneos à 

construção, utilização e abandono do monumento megalítico da Orca do Pinhal dos 

Amiais.  
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1. O espaço: Enquadramento Geográfico 

 

1.1  Localização administrativa 

 

A Orca do Pinhal dos Amiais, localmente conhecida como Cova dos Moiros dos 

Amiais, localiza-se no interior de um pinhal, junto a um estradão de floresta, numa 

plataforma no topo da vertente norte do vale do Mondego (altitude de cerca de 450 m) e 

sobranceiro a duas depressões correspondentes a duas ribeiras (Senna-Martinez, 1989a, 

p. 96). 

Fica no lado direito da estrada que liga as povoações de São João do Monte e Vila 

Ruiva, tendo como povoação mais próxima, Póvoa de Cima. Administrativamente 

pertence à freguesia de Senhorim, concelho de Nelas, distrito de Viseu, correspondendo 

as suas coordenadas geográfica a uma latitude de 40º 31' 42" N e longitude 7º 47' 01" 

W, na folha 200 da Carta Militsar de Portugal à escala 1:25.000 (Moita, 1966; Senna-

Martinez, 1989a, p. 96) (Anexo A, figura 2).  

 

 

1.2 Ambiente geológico e geomorfológico 

 

O monumento megalítico da Orca do Pinhal dos Amiais, integrada no actual 

território da Beira Alta, localiza-se numa “área de aplanação entre as Serras do 

Caramulo e da Estrela” (Teixeira et al., 1961, p. 8), mais concretamente na região do 

Planalto Beirão (Martins, 1940), também designado por Plataforma do Mondego 

(Ferreira, 1978). Com uma suave inclinação para SE, a formação da Plataforma do 

Mondego está marcada por dois grandes acidentes tectónicos, seguindo a orientação 

NNE-SSO, condicionando a evolução de toda a região. Contudo, a particularidade da 

Plataforma do Mondego “face à adaptação de fracturas tectónicas” (Valera, 2006b, p. 

11) consiste na existência de uma densa rede hidrográfica de drenagem, composta pelos 

rios Mondego e Dão e respectivos afluentes. 

Localizado no topo da vertente norte da área drenada a sul pelo rio Mondego, o 

arqueosítio em estudo está ‘encaixado’ a noroeste e a sudeste entre duas ribeiras 
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afluentes do Mondego. Limitado do ponto de vista regional pelos interflúvios das bacias 

do Paiva e Távora a Norte, pela Cordilheira Central (Serras de Estrela, Açor e Lousã) a 

Sul/Sudeste, pelas bacias interiores do Mondego e Vouga a Oeste/Noroeste e pelo 

Maciço Marginal a Este. (Ventura, 1998a, p. 6) (Anexo A, figuras 1 e 2). 

Geologicamente, a região é constituída, na sua maioria, por granitos 

monozoníticos, de duas micas, predominantemente biotíticos. Os filões existentes, 

orientados de NE para SW, são predominantemente quartzosos, alguns deles muito 

desenvolvidos, atingindo espessuras de centenas de metros. Por sua vez, os depósitos de 

cobertura (arcósico-argilosos) são formados por arcoses com calhaus rolados, assentes 

sobre a plataforma granítica, ao longo dos rio Mondego e Dão ou na região entre 

Tondela e o Caramulo (Teixeira et al., 1961, p. 8-9) (figura 3). 

O arqueosítio está situado numa área de transição entre dois tipos de granitos 

porfiróides: granitos de grão grosseiro a médio e granitos de grão médio a fino. O 

primeiro, grão muito grosseiro, grosseiro, ou grosseiro a médio, também conhecido por 

granitão, “constitui a fáceis textural mais desenvolvida do granito monzonítico. É 

representado por rochas leuco- ou leucomesocráticas, com grandes cristais de 

feldspato, com biotite abundante e, quase sempre, alguma moscovite” (Teixeira et al., 

1961, p. 17). É de notar que a profusão de fenocristais de feldspato atinge, em algumas 

situações, mais de 8 ou 10 cm de comprimento. Por sua vez, o granito porfiróide de grão 

médio a fino, com fraco desenvolvimento dos fenocristais de feldspato constitui 

diversificados afloramentos no interior da mancha de granito porfiróide grosseiro, ao 

qual passaram ora de modo brusco, ora gradualmente (Teixeira et al., 1961, p. 19), 

tendo sido os esteios do monumento em estudo afeiçoados neste tipo de granito.   

As argilas e arcoses com calhaus rolados assentes na plataforma granítica dos rios 

que constituem os depósitos de cobertura modernos são posteriores ao grés do Buçaco 

e, provavelmente, anteriores ao Pliocénico. Assim, poder-se-á admitir que pertencem ao 

Cenozóico Médio (Teixeira et al., 1961, p. 9). 

Do lado Norte do Mondego foram identificados depósitos arcósico-argilosos que 

formam diversas manchas, alinhadas paralelamente ao vale daquele rio, em simetria 

com as do lado meridional. As principais manchas situam-se na região de Senhorim, 

localizada a NWW da Orca do Pinhal dos Amiais, estando alinhadas e situadas a 

ocidente da povoação. Os depósitos são estaníferos o que provoca o desenvolvimento de 

explorações mineiras, tal como acontece no Folhadal, a SWW da Orca do Pinhal dos 

Amiais. (Teixeira et al., 1961, p. 10). 
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No que respeita ao tipo de solos predominantes na região em análise podemos 

aferir para solos de tipo cambíssolos e húmicos (CF. Carta dos Solos, Atlas do 

Ambiente, II.1, 1978), geralmente pouco profundos e extremamente ácidos, onde os 

terrenos de aproveitamento agrícola se inserem na Classe A e a floresta na Classe F, 

cujo Ph varia entre os 4.6 e os 5.6 (Cf. Carta da Capacidade de Uso dos Solos, III.3, 

1978).  

 

 

1.3 Paleoflora e clima 

 

 

Com base nos estudos desenvolvidos sobre a cobertura vegetal predominante na 

Serra da Estrela durante o período Holocénico verificou-se que no IV milénio a. C. o 

coberto vegetal da região onde o monumento megalítico da Orca do Pinhal dos Amiais 

está implantado seria constituída por carvalhos (Quercus Pyrenaica Willd), azinheiras 

(Quercus Rotundifolia Lam.), teixo (Taxus Baccata L.) e alguns pinheiros bravos (Pinus 

Pinastar Ait.) (Janssen e Woldringh, 1981, p. 299-309). 

No que respeita à vegetação rasteira existente na área em análise concluiu-se que 

existiriam estevas (Cistus Ladnifer L.), giestas (Lavandulo-Cytisetum multiflori Br.-Bl.) 

e fetos (Pteridium aquilium (L.) Kuhn) (Janssen e Woldringh, 1981, p. 299-309). É 

importante referir que a grande alteração, a nível ambiental, só ocorreu no período pós-

medieval através da desflorestação das encostas e preenchimento dos vales (Senna-

Martinez, 1989a; 1995/96; Daveau, 1971, p. 5-40).  

Do ponto de vista climatérico, a área do monumento megalítico é influenciada 

pelas massas de ar provenientes da Cordilheira Central, mais concretamente da Serra da 

Estrela (Daveau, 1971). O clima de humidade atlântica característico da região está bem 

representado na análise da pluviosidade, que se poderá enquadrar entre os 1000 a 1200 

mm/ano e que chove em média entre 76 a 100 dias/ano. De modo a enquadrar esta 

análise na região envolvente desenvolveu-se um estudo a partir da Base de dados on-

line do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, no qual se conclui que entre o 

ano de 1931 e 2006 se obteve uma média de 868,5 mm/ano no concelho de Mangualde, 

a NE de Nelas. Relativamente ao arqueosítio da Orca do Pinhal dos Amiais, situado na 

parte SE do concelho de Nelas, não se conseguiu desenvolver o mesmo tipo de estudo 
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uma vez que os dados acima referidos não estavam disponíveis para o concelho em 

epígrafe. Porém, do conjunto da informação que foi possível obter para a região onde 

está localizado o sítio arqueológico é, caracteristicamente uma zona de maior 

precipitação, comparativamente ao concelho vizinho, Mangualde. Estas características 

da pluviosidade transportam-nos para a questão das temperaturas e do tipo de clima ao 

longo das estações. A esse respeito poder-se-á dizer que as temperaturas situam-se em 

média entre os 12 e os 15º C., sendo os Invernos bastantes chuvosos e os Verões secos, 

encontrando-se com raras excepções meses de Verão mais chuvosos. 

Perante isto, é importante referir que apesar desta análise ter sido realizada com 

base em dados actuais, podemos, genericamente, atestar que perante as conclusões de 

Susanne Daveau (1971) e Senna-Martinez (1989a; 1995/1996) sobre a paleoflora da 

região, demonstra-nos que este tipo de vegetação se desenvolvia em zonas húmidas, tal 

como actualmente se pode observar no território em estudo, a Plataforma do Mondego.     
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2. O Monumento e a Investigação Regional 
 

A história da investigação do megalitismo na Beira Alta pode ser dividida em dois 

grandes momentos que proporcionam o desenvolvimento da Arqueologia no seio da 

comunidade científica. 

 

2.1 As Primeiras Investigações  

 

O primeiro momento caracteriza-se pelo desenvolvimento de investigações 

pontuais, sem qualquer associação a projectos de investigação contínuos. Iniciado nos 

finais do século XIX, este período está marcado pelas intervenções de Leite de 

Vasconcelos, na identificação de dezassete monumentos megalíticos na região. Apesar 

de todas as questões colocadas, aos olhos da comunidade científica actual, sobre a 

metodologia aplicada, as suas acções foram um contributo importante para a 

investigação arqueológica do megalitismo regional (Senna-Martinez, 1989a, p. 17-18; 

2006). Uma primeira viragem sucede nas décadas de cinquenta e sessenta do século 

XX, com os trabalhos realizados por Castro Nunes (Senna-Martinez, 1989b, p. 19) 

(incidindo pela primeira vez nas mamoas, com utilização do método dos quadrantes de 

Wheeler – (Senna-Martinez, 1983), bem como pelos trabalhos desenvolvidos por Vera e 

Georg Leisner, por vezes em colaboração com Leonel Ribeiro, os quais introduziram 

uma metodologia científica de registo tridimensional do espólio recolhido (Leisner, 

1998), a investigação nos monumentos de índole megalítico impulsionou o 

desenvolvimento de investigações continuadas seguindo uma linha metodológica 

rigorosa, como iremos ver de seguida.  

 

2.2 A maturidade da Arqueologia na Plataforma do Mondego 

 

O segundo momento inicia-se na década de oitenta do século XX, sendo marcado 

pelo início da investigação em moldes contemporâneos dos monumentos megalíticos 

das bacias interiores do Mondego, Vouga e Paiva desenvolvida por J. C. Senna-

Martinez (1989a), Domingos Cruz (1995) e colaboradores. 
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As actividades destes investigadores proporcionam o desenvolvimento da 

investigação arqueológica da pré-história das sociedades camponesas na Beira Alta, 

respectivamente na plataforma do Mondego e bacia do Paiva. 

 

No âmbito das investigações supra referidas, assistiu-se a um momento de 

intensificação do estudo do Neolítico regional (incluindo o megalitismo), e constitui, 

nomeadamente, o momento da primeira identificação e estudo das componentes 

habitacionais (Senna-Martinez, 1995/1996).  

As intervenções arqueológicas foram desenvolvidas numa tentativa de obter 

respostas a questões como: quem eram estes construtores de megálitos; que fenómenos 

marcam o início regional do megalitismo; a que tipo de transformações artefactuais, 

sociais e arquitectónicas se assiste e quais as transformações ambientais a que 

correspondem? (Senna-Martinez, López Plaza, Hoskin, 1997).  

É neste contexto que o megalitismo começa a ser visto como um conjunto 

complexo de manifestações simbólico-culturais em associação a transformações 

artefactuais e arquitectónicas, que se foram evidenciando durante o Neolítico, 

transparecendo características próprias patentes nos diversos “poliformismos regionais” 

(Ventura, 1999a). Alterações económicas e arquitecturais que se associam a 

transformações mentais das comunidades, uma vez que “as comunidades neolíticas não 

constroem apenas uma nova conexão social com o espaço, com a paisagem, e com os 

outros grupos humanos, mas estabelecem outra relação com os mortos” (Diniz, 2000, 

p. 113). Estas transformações resumem-se no conjunto das “rupturas profundas no 

campo da cultura material, das atitudes assumidas face aos mortos, das manifestações 

arquitectónicas” (Diniz, 2000, p.106). 

 

Tendo em consideração a região onde o monumento em estudo está implantado, a 

Plataforma do Mondego, assiste-se cerca da transição entre o V e o IV milénios a.C. à 

emergência do megalitismo, enquanto fenómeno com claros particularismos regionais, 

que, na região em apreço, parece associar-se à antropização do espaço das terras baixas 

durante o Outono/Inverno, tornadas espaço sazonal de ocupação e não apenas de 

utilização esporádica (Senna-Martinez e Ventura, 2008b, p. 327).  

Num primeiro momento da emergência do megalitismo na Plataforma do 

Mondego, durante o Neolítico Médio, assiste-se à ocupação sazonal das comunidades 

em espaços de baixa altitude durante a invernia, onde se assiste à construção de 
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monumentos funerários de câmaras abertas orientadas a nascente (Hoskin, 1998, p. S39-

S65; Silva, 2010, p. 2194-2206).  

É no final deste primeiro momento que começam a surgir “espaços cénicos 

frontais” associados às restantes componentes, com monumentos com pequenas 

câmaras e corredores incipientes apresentando átrios, os quais desempenhariam uma 

função centralizadora do ritual no espaço sagrado (Hoskin, 1998; Silva, 2010).  

Em meados do IV milénio a.C., começam a surgir transformações arquitecturais 

significativas que marcam o auge do megalitismo da Beira Alta. Os monumentos 

apresentam agora características de grande complexificação arquitectónica onde se 

destacam as câmaras poligonais de nove esteios, com corredor desenvolvido e com uma 

estrutura frontal, designada de átrio, bem delimitado (Senna-Martinez e Ventura, 1999a, 

p. 11; 1999b, p. 21; 2000a, p. 53; 2008a). A componente artefactual destes 

monumentos, em ruptura com os parcos espólios dos monumentos do Neolítico Médio, 

caracteriza-se agora pela presença dos mesmos tipos materiais utilizados nas áreas 

habitacionais, nomeadamente cerâmica e uma indústria de pedra talhada 

predominantemente sobre suportes laminares de grandes dimensões (Senna-Martinez, 

1995/1996; Senna-Martinez e Ventura, 1999a, p. 21-34; Ventura, 1999a, p. 35-49; 

Senna-Martinez e Ventura, 2008a, p. 77-84; Senna-Martinez e Ventura, 2008b, p. 301-

334). 

 

A questão que se levanta relativamente à orientação dos monumentos funerários, 

construídos durante o Neolítico Médio e Final, parece confirmar a ocupação sazonal de 

invernia destes espaços, em que o monumento seria construído virado a nascente 

(Senna-Martinez e López Plaza, 1998).  

 

À semelhança de outras áreas regionais, as comunidades do Neolítico Final da 

Plataforma do Mondego podem ser vistas como estruturadas a partir de uma “política 

económica primitiva”, constituída por um “modo de produção” e apropriação 

colectivos, provavelmente igualitário (Vicent Garcia, 1995; Senna-Martinez e Ventura, 

2000a, p. 53). 
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2.3 A Orca do Pinhal dos Amiais no contexto da História da Investigação regional 

 

A primeira referência ao monumento do Pinhal dos Amiais, vem de Leite de 

Vasconcelos no Archeologo Português (1895, p. 218-219), aquando da descoberta e 

breve intervenção do monumento megalítico por Maximiano Apolinário, sob ordens do 

primeiro, nos finais do século XIX. Posteriormente, o monumento é também referido 

nas Religiões da Lusitânia (Vasconcelos, 1897, p. 275-276; p. 363-365 e fig. 79) e, no 

século XX por Irisalva Moita (Moita, 1966, p. 256-257), onde esta apresenta uma breve 

descrição do mesmo (Senna-Martinez, 1989a, p. 96-98).  

Na década de 80, sob a coordenação do Professor João Carlos de Senna-Martinez 

e na sequência do reconhecimento do monumento megalítico, foi realizado o 

levantamento topográfico do monumento, tendo sido recolhido algum espólio 

identificado numa limpeza superficial, colocando em evidência o potencial arqueológico 

do mesmo (Ventura, 1998b) (Anexo B, plantas 1 e 2).  

A última intervenção arqueológica no monumento desenvolveu-se durante os 

primeiros anos do século XXI, ao longo de quatro campanhas, no âmbito do Projecto 

PAISAGENS
1
 (Senna-Martinez e Ventura, 1999a), sob a responsabilidade de José 

Ventura (2001; 2002; 2003; 2004a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Projecto financiado pelo antigo Instituto Português de Arqueologia. 
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3. Metodologia de escavação  
 

O monumento megalítico, objecto do nosso estudo, foi intervencionado ao longo 

de quatro campanhas que decorreram entre os anos de 2000 e 2003, no âmbito do 

projecto PAISAGENS, como anteriormente referimos (Anexo B, planta 3).  

Nas intervenções, o responsável, José Ventura optou por adoptar a metodologia 

que vinha sendo utilizada noutros arqueosítios intervencionados na mesma área regional 

(Ventura, 2001, p. 2), conjugando os avanços introduzidos por Castro Nunes no final 

dos anos cinquenta e com adaptações desenvolvidas por Vítor Oliveira Jorge durante o 

final da década de 70 (Jorge, 1978), que “consiste na delimitação prévia, após o 

levantamento topográfico de superfície, de faixas de 2 a 3 m de largura (Sanjas) até um 

número máximo de quatro, que se entrecruzam no centro do monumento, na zona 

correspondente à localização da câmara megalítica. Deste modo, é possível a obtenção 

de um perfil longitudinal da mamoa e o acesso à totalidade da área da Câmara e 

Corredor, com a relação de economia de meios/resultados extremamente favorável” 

(Ventura, 1998a, p. 14-15). 

A área intervencionada foi dividida em dois sectores: área central, que 

corresponde efectivamente à câmara e corredor; quadrante SE que integra a área do 

corredor, corredor “intra-tumular” e átrio (Anexo B, planta 3).   

Na aquisição e interpretação dos dados de índole topográfica e estratigráfica foi 

utilizada a metodologia Barker-Harris, definida por Philip Barker (Barker, 1977 e 1986) 

e Edward Harris (Harris, 1979), que consiste na interpretação e registo de entidades 

estratigráficas naturais (positivas, negativas e interfaces), denominadas unidades 

estratigráficas (U.E.), que podem ser apresentadas através do método tradicional com a 

respectiva ênfase temporal ou numa perspectiva horizontal, como é utilizado em 

monumentos funerários. Os diversos momentos temporais de constituição da evidência 

estratigráfica foram representados em plantas e, eventualmente, realizados cortes 

cumulativos que permitiram visualizar as sequências destes. 

As terras removidas das áreas escavadas foram crivadas num crivo com uma 

malha metálica de 3 mm, à excepção do corredor intra-tumular, cujas terras foram 

crivadas numa malha metálica de 1 mm por se tratar de uma área sensível. Os 

artrefactos recolhidos foram registados por unidade estratigráfica e quadrícula de 

proveniência. 
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4. O Sítio: intervenções e espaços estruturais identificados 
 

4.1 A escavação: áreas intervencionadas 

 

O monumento foi parcialmente intervencionado, em todas as áreas que o 

constituem: câmara megalítica, corredor, corredor intra-tumular e átrio. As intervenções 

realizadas permitiram avaliar o estado de conservação das estruturas arqueológicas, 

correspondente ao corredor intra-tumular e da carapaça pétrea de revestimento do 

tumulus, (quadrados Q a V-8/9) (Ventura, 2001); identificar os limites da mamoa e a 

eventual existência de estruturas complexas (quadrados P/Q-8 a 12 e R-8 a 11) 

(Ventura, 2002); identificar a área correspondente à câmara megalítica (quadrados J-11 

a 14, K/L-11 a 15, M-11 a 14 e N-11 a 13) (Ventura, 2003 e 2004a) (Anexo B, planta 

3).   

 

 

4.1.1 Quadrante SE: átrio, corredor intra-tumular e corredor 

 

4.1.1.1 Átrio  

 

A área correspondente ao átrio é delimitada pelos quadrados T/W-8/9, nos quais 

foram identificadas diversas realidades que permitiram identificar a periferia da mamoa 

e a interface com o corredor intra-tumular.  

Nestes quadrados foi identificada uma estrutura pétrea (U.E. [7]), composta por 

granitos imbricados, formando um plano inclinado no sentido Este-Oeste, que parece 

configurar-se como a carapaça de revestimento do tumulus na zona lateral do átrio 

articulado com um corredor intra-tumular (Ventura, 2002) (Anexo B, plantas 4 e 5). 

 

 

4.1.1.2 Corredor Intra-tumular 

 

Definido pelos quadrados Q/S-8/9, o corredor intra-tumular apresenta realidades 

diversas que se interligam das quais salientamos (Anexo B, plantas 5 a 7):  
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♦ As U.E. [6] e [16], compostas por uma estrutura pétrea de granitos de médias e 

grandes dimensões, que pela sua proximidade ao Esteio 13 (quadrados R-10/11) sugere 

que corresponderia ao “fecho” do corredor, em associação a acções de “condenação” do 

monumento, “do qual faria parte um “ritual de fogo” – também detectado em outras 

áreas regionais” (Ventura, 2002, p. 5);  

♦ A U.E. [8], composta por granitos imbricados de médias dimensões, 

apresentando-se num plano inclinado de Este para Oeste corresponderia ao contraforte 

externo dos esteios do corredor [E.7, E.8, E.9, E.12 e E.13], sendo por isso similar, em 

funções, à U.E. [12] identificada nos quadrados P/9-10 a Q-9 (Ventura, 2002); 

♦ Na U.E. [25], em R-11 (canto norte), foi identificada uma estrutura constituída 

por elementos de granito de pequenas e médias dimensões, que se configura, pela 

posição apresentada, como os restos conservados da carapaça pétrea de cobertura da 

mamoa (Ventura, 2002). 

 

 

4.1.1.3 Corredor  

 

O corredor do monumento é constituído por um conjunto de esteios dos quais 

ainda permanecem cinco “in situ”: quatro no quadrante norte do corredor, 

nomeadamente em P-12 [E. 7], [E. 8] e [E. 9], em Q-11 [E. 12] e em R/Q-10/11 [E. 13]; 

e um no quadrante sul em N-12 [E. 10]. Das realidades identificadas nos quadrados 

intervencionados (P/Q-9 a 12) destacamos (Anexo B, plantas 5 a 7): 

♦ A U.E. [10] identificada em P/Q-10/11 e R10 a U.E. [10], corresponderia à 

localização do corredor megalítico original, que estaria delimitada a Norte pelos esteios 

aí conservados, a Sul pelo contraforte (U.E. [12]) e respectiva matriz (U.E. [13]), e, a 

Este pela eventual “estrutura de fecho” (U.E. [16]), correspondendo aos quadrados P-

11/12, Q-10/11 e canto Oeste de R-10 tal como é graficamente visível na Planta P2 

(Anexo B) (Ventura, 2002). 

♦ No quadrado Q-10, foi registada a U.E. [17], que assenta directamente e em 

clara descontinuidade sobre duas finas de lajes de granito (U.E. [26]), que pela sua 

posição, parece configurar “como fazendo parte de um lajeado, como ocorre com 

outros monumentos regionais” (Ventura, 2002, p. 6) (Anexo B, planta 7).  

♦ A U.E. [23], registada nos quadrados P/Q-9/10 sob a U.E. [17], corresponderia 

ao enchimento original conservado do corredor (Ventura, 2002) (Anexo B, planta 6 e 7). 
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4.1.2 Área Central: Câmara Megalítica 

 

 

A área da câmara megalítica é delimitada pelos quadrados J-11/14, K/L-11/15, M-

11/14 e N-11/13, contudo, é de salientar que os quadrados J-13/15 não foram 

intervencionados na totalidade (Anexo B, plantas 8 a 14).  

Os limites da Câmara megalítica, no quadrante sul, surgiram sob a U.E. [31] e 

unidades estratigráficas associadas, numa área correspondente aos quadrados J/N-12/13, 

o que permitiu identificar as bases dos esteios, respectivos calços e/ou fossas de 

implantação (Ventura, 2003) (Anexo B, planta 8). Sob esta U.E. foram identificadas 

várias realidades, das quais salientamos: 

♦ A U.E. [34], com características semelhantes à [13] identificada no corredor do 

monumento. 

♦ As U.E. [43] (em K-12) e [44] (em J e L-12), identificadas em consequência de 

diversas acções antrópicas ocorridas ao longo do tempo e que permitiram delimitar as 

eventuais fossas de implantação de esteios; 

♦  As U.E. [45], situada no sector SE de M-11, e [46], identificada nos quadrados 

K/M-11, parecem configurar-se como um derrube do anel pétreo de contra-fortagem 

externo da câmara megalítica (Ventura, 2003) (Anexo B, planta 9). 

♦ Em M-13, foram registadas um conjunto de lajes em granito extremamente 

finas, apenas uma “in situ” (U.E. [61]), apresentando uma realidade idêntica à detectada 

na entrada do corredor megalítico na U.E. [26] – restos de um eventual lajeado, na base 

do monumento, tal como se evidencia na Orca de Pramelas (Ventura, 2004a) (Anexo B, 

plantas 13 e 14). 

Relativamente às realidades associadas à implantação dos esteios do monumento, 

podemos destacar o seguinte: 

No lado Oeste, foram identificadas quatro fossas, entre as quais uma fossa (U.E. 

[37]) para assentamento de um eventual ortóstato da câmara. Por conseguinte, a posição 

destas quatro fossas demonstra uma clara simetria com o posicionamento dos esteios do 

lado norte da câmara, o que sugere, pela sua configuração, corresponder a eventuais 

fossas de implantação dos ortóstatos ausentes neste sector (Ventura, 2003 e 2004a). 

 As U.Es. [50] e [55], registadas J-14 e J/K-13, respectivamente, encontrar-se-iam 

articuladas com um eventual Esteio, agora desaparecido. Este, pela sua posição e 

dimensões, poderia constituir o Esteio de cabeceira da câmara megalítica do 
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monumento, constituindo a U.E. [50] a fossa de implantação e a U.E. [55], os restos de 

eventuais calços de esteio (Ventura, 2003 e 2004a). Informação idêntica à identificada 

em L-15, cuja U.E. [49] serviria de base a uma estrutura pétrea (U.E. [52]) encostada, 

no canto norte, ao E.2 (Ventura, 2004a). 

No quadrado K-15, no mesmo sector, mesmo em frente à posição actual do Esteio 

E.1, foi identificada uma fossa de perfil elíptico, relativamente pouco profunda (U.E. 

[57]), idêntica à U.E. [60], podendo tratar-se, eventualmente, da fossa original de 

implantação do Esteio E.1, mas que poderá ter sofrido um movimento de recuo aquando 

da remoção do Esteio de cabeceira, actualmente desaparecido (Ventura, 2004a) (Anexo 

B, plantas 12, 13 e 14). 

Outra estrutura pétrea detectada em M-14 e parte de M-13, desta vez englobada na 

matriz da U.E. [56] e encostando à face interna dos Esteios E.4 e E.5 (U.E. [62]), que 

corresponderá aos calços dos respectivos esteios (Ventura, 2004a) (Anexo B, plantas 13 

e 14). 

 

 

4.2 Os principais espaços estruturais: câmara megalítica, corredor, corredor intra-

tumular e átrio.  

 

Constituído por uma mamoa elipsoidal, com cerca de 21 metros de diâmetro e 2 

metros de altura no sentido Oeste-Este, na qual assentam os esteios em granito 

porfiróide de grão médio a fino, este monumento apresenta uma câmara megalítica, 

corredor, corredor intra-tumular e átrio. 

A câmara cujas estruturas sugerem que seria poligonal, eventualmente de nove 

esteios, dos quais ainda estão presentes cinco: os dois esteios de cabeceira, igualmente 

denominados como pilares laterais, e três no quadrante Norte.  

O corredor do monumento caracteriza-se como “corredor desenvolvido”, pois 

desenvolve-se ao longo de pelo menos 4 metros de comprimento, e nos quais ainda são 

visíveis seis esteios no lado Norte e dois do lado Sul já que os restantes deste último 

quadrante terão sido removidos, numa das muitas “violações” que este monumento 

sofreu (Ventura, 1999a, p. 35-49). 

A presença do corredor intra-tumular indica a existência de “estruturas 

complexas” na área frontal, confirmadas pela detecção de uma estrutura de “fecho” do 
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corredor megalítico ou de “condenação” do mesmo, associado a uma deposição ritual de 

restos ósseos de animais (oferenda cárnica?) no corredor “intra-tumular”. 

A existência de uma estrutura tipo “átrio”, à semelhança da maioria dos 

monumentos do apogeu do megalitismo regional (Senna- Martinez, 1989a, Ventura, 

1998a e 1999a), é comprovada pela concentração de deposições artefactuais nos 

quadrados localizados nos limites da mamoa. 

No que respeita à implantação e orientação, a posição deste monumento, parece 

seguir a norma geral detectada para a implantação dos monumentos megalíticos da 

Plataforma do Mondego (Senna-Martinez, López Plaza, Hoskin, 1997). As 

características arquitectónicas do monumento sugerem que terá sido construído durante 

a segunda fase do megalitismo regional, integrando-se assim no conjunto de 

monumentos de “arquitectura megalítica complexificada” (Senna-Martinez e Ventura, 

2000c, p. 72).  
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5. Metodologia aplicada ao estudo artefactual   
 

5.1 O espólio identificado e respectivo registo   

 

No conjunto dos artefactos registados estão presentes artefactos cerâmicos de 

produção manual, artefactos líticos de pedra talhada e polida, objectos de adorno e 

elementos de moagem. A isto poder-se-á acrescentar o facto de neste tipo de 

monumentos serem depositados os artefactos de melhor qualidade de produção uma vez 

que os mesmos se destinam a acompanhar o morto na passagem para a eternidade, 

estando representado o ideal do quotidiano (Cf. Hodder, 1984; Criado Broado, 1995; 

Senna-Martinez, López Plaza e Hoskin, 1997; Ventura, 1998a) embora, como no caso 

vertente, possam replicar os conjuntos utilizados em vida. 

 

A análise deste conjunto artefactual, partiu da separação empírica dos grandes 

conjuntos (cerâmica, pedra talhada, pedra polida, objectos de adorno…) e conjuntos 

funcionais da pedra talhada (lâminas e artefactos directamente sobre lâmina, lamelas, 

pontas de seta…) elaborando para cada um a respectiva matriz de dados
2
. Torna-se 

assim possível a sua comparação com resultados anteriores de outros contextos 

regionais. 

Em primeiro lugar, os materiais estão identificados pelo seu número de registo, 

seguido pela identificação da área – câmara, corredor, corredor intra-tumular e átrio – 

seguida da unidade estratigráficas (U.E.), coordenadas de localização tridimensional (X, 

Y, Z) e respectiva descrição. Seguem-se os atributos de análise técnico-morfológica. 

 

 

5.1.1 Conjunto cerâmico 

 

A análise e caracterização do espólio cerâmico identificado no arqueosítio tem 

como suporte a metodologia já desenvolvida por diversos autores (Shepard, 1971; 

                                                 
2
 O conjunto dos elementos de moagem, depositados na Sala-Museu de Canas de Senhorim, não foi 

objecto de análise no presente trabalho. No entanto, o registo artefactual permitiu-nos elaborar uma breve 

descrição do conjunto identificado no monumento, conforme iremos ver mais adiante.   
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Ericson e Stickel, 1973; Silva e Soares, 1976-77; Séronie-Vivien, 1982; Balfet et al., 

1983; Rice, 1987) e seguindo de perto as escolhas de Senna-Martinez (1989a e 1993). 

  

A amostra apresentada no nosso estudo é composta por todos os fragmentos 

cerâmicos classificáveis (bordos, carenas, base – exemplar único – e fragmentos 

decorados), perfazendo um total de 64 fragmentos. Neste conjunto seleccionaram-se os 

fragmentos de bordos e uma carena, tipologicamente integráveis, a partir dos quais 

definimos o número mínimo de indivíduos (Nmi), correspondendo a um total de 38. 

O tratamento dos materiais, por se tratar de uma ferramenta indispensável ao 

estudo do conjunto cerâmico, foi realizado com a maior exactidão possível, no que diz 

respeito aos dados de cariz morfológico, tecnológico e decorativo, sendo apresentado 

por extenso numa matriz de dados em formato Excel.  

 

Relativamente às dimensões dos recipientes cerâmicos, apresentados sempre em 

“mm”, iremos ter em consideração os seguintes atributos (Senna-Martinez, 1989a, p. 

225-226):  

Medidas: diâmetro máximo (D), diâmetro interno do bordo (dbo), diâmetro 

interno mínimo do colo ou gargalo (dm), diâmetro externo da base (dba), diâmetro 

externo da carena (dc), altura total (H), espessura máxima (E), espessura do lábio (el); 

Índice de abertura do colo ou gargalo (Ia1) = dm / D x 100, Índice de abertura interna da 

boca (Ia2) = d / D x 100, Índice de profundidade (Ip) = H / D x 100. 

 

Morfologicamente, foram definidos os seguintes parâmetros de análise no que 

concerne aos tipos de bordo e de base identificados (Senna-Martinez, 1989a, p. 226-

227):  

Bordo: perfil – redondo, direito, bisel externo, bisel interno, espessado interno, 

espessado externo; orientação – direito, exvertido e reentrante. 

Base: plana
3
. 

 

No que se refere à tipologia formal, e tendo como base a proposta utilizada por 

Senna-Martinez (1989a) pudemos constatar a existência de exemplares atribuíveis às 

seguintes formas: 

                                                 
3
 Note-se que em contextos do Neolítico Final as bases são dominantemente convexas.    
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Forma 2 – Taças – correspondem a recipientes abertos, ligeiramente mais 

profundos que a forma 1, correspondendo a hemi-elipsoidais ou em segmento esférico 

(Ip ≥ 25 e < 50). No presente conjunto estão representados os subtipos 2.4 (taça hemi-

elipsoidal funda), 2.5 (taça em calote) (Senna-Martinez, 1989a, p. 231-232) e 2.6 (taça 

parabolóide) (Senna-Martinez, 1989a, p. 345). 

Forma 4 – Tigelas – correspondem a recipientes hemi-elipsoidais, parabolóides e 

subesféricos (Ip ≥ 50 e < 70. No conjunto apresentado foram registados recipientes nas 

variantes 4.1 (tigela hemi-elipsoidal),  4.2 (tigela parabolóide),  4.3 (tigela subesférica) 

(Idem, 1989a, p. 234) e 4.5 (tigela de lábio invertido) (Senna-Martinez, 1989a, p. 441).   

Forma 5 – Esféricos – recipientes tendencialmente abertos (Ip ≥ 70 e < 95), 

estando representados no subtipo 5.1 (esfério simples) (Senna-Martinez, 1989a, p. 234). 

Forma 7 – Copos – correspondem a “recipientes de corpo sub-cilíndrico ou 

ligeiramente tronco-cónicos, altos, abertos ou ligeiramente fechados, com base convexa 

muito baixa” (Senna-Martinez, 1989a, p. 256). Estão representados através do subtipo 

7.2 (copo sub-cilíndrico ou ligeiramente tronco-cónico fechado) (Ip > 90) (Senna-

Martinez, 1989a, p. 256). 

Forma 8 – Globulares achatados – correspondem a recipientes elipsoidais 

fechados e achatados (Ip > 40 e ≤ 60). No presente conjunto foram identificados 3 

fragmentos do subtipo 8.2 (esférico achatado), sendo que dois deles pertencem ao 

mesmo recipiente (Senna-Martinez, 1989a, p. 329).  

Forma 21 – Taças de carena baixa – correspondem a recipiente de colo côncavo 

e vertical (Ip ≥ 40 e < 70), estando representada no subtipo 21.1 por um único recipiente 

(Senna-Martinez, 1989a, p. 299).  

Forma 22 – Taças de carena média/alta – correspondem a recipientes abertos, 

baixos e muito baixos (Ip < 45). O único exemplar existente no conjunto não permitiu a 

identificação do subtipo (Senna-Martinez, 1989a, p. 300).   

Forma 24 – Potes de colo estrangulado e carena média/alta – recipientes 

fechados (Ip > 90). Representada por um único exemplar no conjunto em estudo 

pertencente ao subtipo 24.4 (Senna-Martinez, 1989a, p. 416).  

Forma 26 – Vasos tronco-cónicos invertidos de base plana – 

“maioritariamente fundos (Ip ≥ 70), por vezes médios (55 < Ip < 70)” (Senna-Martinez, 

1989a, p. 289). Pela tipologia apresentada podem integrar-se nos subtipos 26.1 (com asa 

de rolo) (Senna-Martinez, 1989a, p. 289-290).    
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Forma 28 – Potes de colo estrangulado – recipientes fechados e fundos (Ip ≥ 70) 

ou muito fundos (Ip ≥ 100), de base plana ou sub-plana e com o colo bem delimitado. 

Os possíveis exemplares existentes no conjunto não permitem indiciar o subtipo (Senna-

Martinez, 1989a, p. 290).  

 

Na análise de pastas e superfícies foi apenas possível desenvolver uma análise 

macroscópica, que consistiu na observação da frequência e granulometria de elementos 

não plásticos, consistência, textura, cozedura, tratamento de superfícies e estado de 

conservação (Senna-Martinez, 1993, p. 121-122). 

 

Elementos não plásticos: Quartzo, Felsdpato, Micas (apenas foram considerados 

estes minerais porque constituem o substrato granítico da região e que, por sua vez, 

estão presentes nas argilas local); Frequência: pouco frequente (quando os elementos 

não plásticos aparecem bem dispersos pela pasta representando até 15% na superfície de 

fractura analisada), frequente (quando os elementos não plásticos aparecem numa 

concentração significativa na pasta representando valores entre os 15% e os 30% na 

superfície de fractura analisada), muito frequente (quando os elementos não plásticos 

aparecem bastante concentrados na pasta representando valores superiores aos 30% na 

superfície de fractura analisada); Calibre: pequeno (dimensões entre 1 e 3 mm), médio 

(dimensões entre 3 e 5 mm), grande (dimensões superiores a 5 mm). 

Consistência: Compacta (a pasta é dura e só fractura com a utilização de um x-

ato), média (pasta que fractura facilmente com a utilização de um x-ato), friável (pasta 

que fractura apenas com a pressão da unha) (Senna-Martinez, 1989a, p. 227-228). 

Textura: Homogénea (quando, através da observação macroscópica, dificilmente 

se distinguem os elementos constituintes), xistosa (os elementos constituintes estão 

dispostos em lâminas grosseiramente paralelas), granular (a pasta está aglomerada em 

grânulos com um diâmetro superior a 1mm), arenosa (a pasta apresenta-se aglomerada 

em grânulos inferiores a 1mm, correspondendo a uma consistência friável e uma forte 

componente de areias). 

Cozedura: oxidante (correspondendo a uma cozedura e arrefecimento 

predominantemente oxidante), redutora (correspondendo a uma cozedura e 

arrefecimento predominantemente redutor), redutora/oxidante (correspondendo a uma 

cozedura predominantemente redutora com arrefecimento predominantemente 
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oxidante), oxidante/redutora (correspondendo a uma cozedura predominantemente 

oxidante com arrefecimento predominantemente redutor). 

Tratamento da superfície (interna e externa): engobe
4
, alisado

5
 e sem 

tratamento
6
. 

Conservação: boa/média, média/degradada, degradada. 

Cor: Munsell Soil Colours Charts (nesta análise foi utilizado o esquema proposto 

por C. Tavares da Silva e J. Soares (1976-77, p. 181-182) e igualmente aplicado por 

diversos autores/investigadores já anteriormente referidos). 

 

A componente decorativa é aferida por uma série de atributos, os quais passamos 

a enumerar: 

Localização
7
: corpo da peça, junto ao bordo, acima da carena. 

Técnica: incisão (punção ou canelura), impressão (ungulação, punção lateral ou 

punção arrastado. 

 

Os motivos decorativos e modelos organizativos serão analisados no capítulo 

seguinte, com o objectivo de destacar a diversidade decorativa representada no espólio 

cerâmico recuperado no monumento em estudo. 

 

 

5.1.2 Pedra talhada 

 

Para a análise do conjunto supra referido baseámo-nos nas propostas de autores 

como Tixier et al. (1980), Zilhão (1994), Ventura (1998), Carvalho (1998), Senna-

Martinez (1989a).  

A selecção das várias componentes de análise do espólio tem como objectivo 

ampliar a caracterização morfológica, onde predomina a incidência sobre os atributos 

técnicos utilizados para a produção do artefacto, como são o caso das estratégias de 

                                                 
4
 Solução aquosa de argila aplicada pré-cozedura, e que pode obter diferentes colorações.  

5
 Alisamento da superfície com a pasta endurecida.  

6
 Quando nos referimos a “sem tratamento” pode dar-se o caso de o recipiente ter tido algum engobe do 

qual não temos vestígios, devido ao estado avançado de corrosão de alguns dos recipientes. 
7
 Para a descrição da localização tivemos como referência base Cruz e Correia (2007, p. 50) porém, 

devido ao nosso conjunto ser constituído por fragmentos cerâmicos de dimensões reduzidas e a maioria 

dos fragmentos decorados serem fragmentos de bojo sem reconstituição possível, optámos por generalizar 

a localização da decoração.  
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produção e utilização dos mesmos, bem como a sua relação com a economia praticada 

pela comunidade local.  

 

Para o estudo do conjunto de pontas de seta, geométricos, furador, foices, 

denticulado, raspadores, lâminas, lamelas, lascas e núcleos recuperados no monumento 

tivémos em conta os seguintes atributos:  

 

5.1.2.1 Pontas de seta 

Matéria-prima: sílex, quartzo leitoso, quartzo fumado, calcário silicificado. 

Medidas: comprimento máximo (C), comprimento até à base (C1), largura 

máxima (L), largura na base (L1), altura da base (H), espessura (E); Índice de 

alongamento (Ia1) = L/C x 100, índice de espessura (Ie) = (E/C x 100). 

Estado: inteira, fragmentada. 

Suporte: lâmina, lamela e lasca. 

Base: bicôncava, côncava, côncava com aletas, convexa, convexa com aletas, 

pedunculada, recta, triangular, triangular com aletas e indeterminada
8
. 

Bordo: côncavo, convexo, convexo + recto, recto, recto + direito, recto + 

serrilhado, serrilhado e sinuoso + serrilhado. 

Secção: Longitudinal (biconvexa, côncava, plano-convexa, recta e recta com 

extensão distal arqueada); Transversal (bi-convexa, bi-trapezoidal, plano-convexa, 

trapezoidal e irregular). 

Retoques: Posição (alternante, bifacial, alternante + bifacial e alterno); Extensão 

(invasor, cobridor, marginal curto + invasor, marginal longo + marginal curto, marginal 

longo + cobridor, invasor + cobridor, cobridor + marginal e invasor + marginal); 

Repartição (parcial, total, descontínuo + total); Inclinação (semi-abrupto, rasante); 

Morfologia (escamoso, escaliforme, sub-paralelo, paralelo, escaliforme + sub-paralelo). 

Peso: em gramas. 

Índice de perfuração: M / A x 100, em que M é a massa da ponta de seta 

calculada pela fórmula P x V
2
 / 2 (P é o peso em gramas e V a velocidade em m/s), A é 

a área da secção transversal no ponto da largura máxima (Senna-Martinez, 1989a, p. 

552-553; Ventura e Senna-Martinez, 2004b; 2008b). 

 

                                                 
8
 Neste conjunto não foram identificadas pontas de seta com bases características de contextos mais 

antigos (bicôncavas, biconvexas…), o que nos sugere uma produção típica de momentos tardios do 

Neolítico Final.    



A Orca do Pinhal dos Amiais no contexto do Megalitismo na Plataforma do Mondego. 

 

 27 

 

5.1.2.2 Geométricos 

Matéria-prima: sílex e quartzo hialino. 

Estado: inteiro. 

Tipo: trapézio escaleno, trapézio assimétrico e crescente. 

Orientação: direita. 

Medidas: comprimento máximo (C), largura máxima (L), espessura (E), 

Comprimento da grande truncatura (T), comprimento da pequena truncatura (p.t.), 

comprimento da grande base (B), comprimento da pequena base (p.b.), altura do arco 

longitudinal (h); Índice de alongamento (Ia1) = L/C x 100, índice de espessura (Ie) = 

E/C x 100, índice de arqueamento (Iar) = H/C x 100, índice de assimetria (Ias) = t/T x 

100. 

Secção: Longitudinal (arqueada, triângulo assimétrico e trapezoidal); Transversal 

(trapezoidal escalena, trapezoidal assimétrica, triangular, recta com extensão distal 

arqueada). 

Truncaturas: Grande truncatura – Gt.d (recta, côncava e convexa); Pequena 

truncatura (pt.d) (convexa, côncava, recta, sinuosa e convexo-côncava). 

Base: Grande base – GB.d (recta e sinuosa); Pequena base – pb.d (convexa, recta 

e em coche).  

Retoques: Posição (directa); Inclinação (abrupta); Extensão (marginal curta); 

Morfologia (sub-paralela). 

Peso em gramas. 

 

5.1.2.3 Furador 

Matéria-prima: quartzo leitoso. 

Medidas: Comprimento (C), largura (L); espessura (E). 

Retoques: Posição (directo); Extensão (marginal curto); Repartição (denticulado); 

Inclinação (rasante). 

Secção: Longitudinal (biconvexa); Transversal (biconvexa). 

Peso em gramas. 
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5.1.2.4 Foice 

Matéria-prima: sílex. 

Medidas: Comprimento (C), largura (L); espessura (E). 

Retoques: Posição (bifacial); Extensão (marginal longo); Repartição (irregular); 

Inclinação (rasante); Morfologia (escaliforme). 

Secção: Longitudinal (irregular); Transversal (biconvexa). 

Peso em gramas. 

 

5.1.2.5 Raspadores  

Matéria-prima: quartzo hialino, quartzo leitoso. 

Estado: Inteira, distal e fragmentado. 

Suporte (Sup): lasca. 

Medidas: Comprimento (C), largura (L); espessura (E). 

Retoques: Posição (inverso e alterno); Repartição (convexo e marginal); 

Extensão (marginal curto e marginal longo); Inclinação (abrupto e semi-abrupto). 

Secção: Longitudinal (recta + convexa, convexa + irregular e irregular); 

Transversal (rectangular; irregular). 

Peso: em gramas. 

 

5.1.2.6 Denticulado 

Matéria-prima: quartzo leitoso. 

Medidas: Comprimento (C), largura (L); espessura (E). 

Estado: fragmentado. 

Suporte (Sup): lasca. 

Retoques: Posição (directo); Repartição (marginal); Extensão (marginal curto); 

Inclinação (abrupto). 

Secção: Longitudinal (irregular); Transversal (biconvexa). 

Peso: em gramas. 

 

5.1.2.7 Lâminas
9
 e Lamelas

10
 

Matéria-prima: sílex, quartzo leitoso, quartzo hialino, quartzito e calcário 

silicificado. 

Estado: inteira, proximal, mesial, distal. 

                                                 
9
 São consideradas lâminas os produtos de debitagem com comprimento ≥ 2 x largura (≥ 12 mm). 

10
 São consideradas lamelas os produtos de debitagem com comprimento ≥ 2 x largura (< 12 mm). 
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Córtex: sem córtex; parcialmente cortical. 

Medidas: comprimento máximo (C), largura máxima (L), altura (H), espessura 

(E). 

Lados: biconvexos, convergentes, convergentes na extremidade distal, 

convergentes na extremidade proximal, convexo-côncavos, plano convexos, plano 

cônvaco, planos, paralelos e sinuosos.  

Retoques: Posição (directo, bifacial, marginal, alterno, inverso); Extensão 

(marginal curto); Repartição (parcial, descontínuo); Inclinação (abrupto, semi-abrupto, 

rasante); Morfologia (escamoso, escaliforme, sub-paralelo). 

Secção: Longitudinal (arqueada, convexo-côncava, irregular + côncava, plano-

côncava, plano-convexa, rectagular, bicôncava, côncava, recta, trapezoidal, trapezoidal 

+ convexo); Transversal (côncavo + irregular, trapezoidal, trapezoidal assimétrica, 

trapezoidal isósceles, triangular assimétrica, triângulo escaleno e triângulo isósceles). 

Peso em gramas. 

 

5.1.2.8 Lascas 

Matéria-prima: sílex, anfibolito, quartzo leitoso, quartzo hialino. 

Suporte: lasca, lasca cortical, indeterminado. 

Medidas: Comprimento (C), largura (L); espessura (E); índice de alongamento 

(Ial) = L/Cx100; índice de espessura (Ie) = E/Cx100. 

Retoques: Posição (Alternado; directo); Inclinação (Semi-abrupto; abrupto); 

Morfologia (marginal curto; sub-paralelo; escamoso). 

Secção: Longitudinal (arqueada; recta); Transversal (biconvexa; triângulo 

escaleno; rectangular). 

Peso: em gramas. 

 

5.1.2.9 Núcleos 

Matéria-prima: quartzo hialino. 

Medidas: comprimento máximo (C), comprimento do plano de debitagem (Cd), 

Largura máxima (L). 

Produto: flanco de núcleo. 

Plano de percussão: preparado. 

Abrasão da cornija (AC): não. 

Tratamento térmico (TT): não. 
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Calcinação (Cal): não; 

Peso: em gramas. 

 

 

5.1.3 Pedra polida 

 

Para o estudo dos conjuntos de artefactos de pedra polida foram tidos em 

consideração os parâmetros definidos por Senna-Martinez (1989a, p. 579-600). 

 

Matéria-prima: Anfibolito e fibrolito. 

Medidas: Comprimento (C), largura (L); espessura (E); índice de alongamento 

(Ial) = L/Cx100; índice de robustez/espessura (Ir) = E/Cx100. 

Gumes: Perfil do bisel (duplo simétrico e convexo); Perfil da linha (convexo 

simétrico); Perfil do plano (plano). 

Secção: Longitudinal (sinuosa; quadrada); Transversal (rectangular; biconvexa). 

Peso: em gramas. 

 

 

5.1.4 Objectos de adorno 

 

A análise do conjunto de elementos de adorno, mais concretamente contas de 

colar, identificados no arqueosítio da Orca do Pinhal dos Amiais foi realizada tendo em 

conta os parâmetros definidos por Senna-Martinez (1989a, p. 603-604) no que respeita à 

classificação das formas existentes. Para nós tornou-se relevante definir parâmetros de 

dimensões, tipo de perfuração e peso, com o objectivo de tentar desenvolver uma breve 

síntese sobre o tipo de produção de elementos de adorno predominante no monumento 

em estudo.  

 

Forma: discoidal, discoidal achatada, cilíndrica curta, cilíndrica alongada, 

elipsoidal, elipsoidal achatada, esferoidal, bicónica, irregular. 

Dimensões: comprimento máximo (C), diâmetro externo máximo (De), diâmetro 

interno máximo (di), diâmetro interno mínimo (dim). 

Perfuração: cónica (a perfuração é realizada através da utilização de um objecto 

cónico e apenas num sentido, ficando as extremidades com dimensões distintas), 
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cilíndrica unidireccional (a perfuração é realizada, apenas num sentido, com um objecto 

cilíndrico), bicónica (a perfuração é realizada com um objecto cónico, em que o 

elemento de adorno é perfurado das extremidades até à área central, sendo visível o 

canal de perfuração cujas dimensões apresentam uma forma duplamente afunilada em 

direcção ao centro da perfuração), cilíndrica bidireccional (a perfuração é realizada com 

um objecto cilíndrico, das extremidades até ao centro, onde é visível um ligeiro 

estreitamento do canal). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplos dos tipos de perfuração identificados nos 

elementos de adorno do conjunto identificado na Orca do Pinhal 

dos Amiais: cónica, cilíndrica unidireccional, bicónica e 

cilíndrica bidireccional, respectivamente.   
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Tabela 1 – Total do espólio recolhido na Orca 

do Pinhal dos Amiais. 

6. O Espólio 

 

 O espólio recuperado no monumento em estudo é composto por artefactos em 

cerâmica, em pedra talhada (pontas de seta, geométricos, furador, raspadores, lâminas, 

lamelas…), pedra polida, elementos de moagem, percutores e objectos de adorno. 

Na tabela 1 podemos observar que a cerâmica predomina comparativamente aos 

materiais de indústria lítica talhada, polida e ao conjunto de elementos de adorno por 

nós estudado. No entanto, é de referir que no caso do conjunto cerâmico registado no 

monumento, o número abaixo apresentado é meramente quantitativo, visto que para o 

nosso estudo não tivemos em consideração os bojos sem qualquer evidência de 

elementos decorativos e sem colagens significativas.  

 

Cerâmica 349 

Pedra talhada 163 

Pedra polida 11 

Objectos de adorno 160 

Elementos de moagem 15 

Percutores 6 

Total 704 

  

 

 

Para a análise dos artefactos provenientes do monumento megalítico em estudo 

optámos por utilizar uma metodologia de análise do particular para o geral, na qual 

apresentaremos os dados obtidos separados por áreas de intervenção (câmara, corredor, 

corredor intra-tumular e átrio) e faremos uma análise conjunta dos respectivos artefactos 

identificados no monumento, tendo em consideração os possíveis paralelismos 

identificados na região. 
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6.1 Conjunto cerâmico  

 

No monumento megalítico da Orca do Pinhal dos Amiais foram registados 349 

fragmentos cerâmicos, com um peso total na ordem dos 3.426 gramas (Anexo C, tabela 

2), dos quais 38 constituem o número mínimo de indivíduos (Nmi), sendo que 64 

fragmentos (Nmi, bojos decorados, carenas e bases) foram objecto de análise neste 

trabalho. Para além do conjunto de Nmi composto por 31 recipientes lisos, 6 com 

evidência de decoração e 1 recipiente carenado, correspondendo a 58% (Anexo C, 

gráfico 1) da totalidade de fragmentos cerâmicos aos quais foi atribuído número de 

registo, foram também analisados os fragmentos de bojos decorados, bojos carenados e 

uma única base, correspondendo, respectivamente, a 28%, 12% e 2%, do conjunto 

cerâmico relevante para o estudo do arqueosítio.  

Dos fragmentos de bordo apresentados foi possível integrar tipologicamente 29 

recipientes, sendo que apenas dois recipientes (73/00 e 9282A) permitiram 

reconstituição gráfica total. O primeiro recipiente é composto por 29 fragmentos 

recuperados “in situ”, e o segundo por um fragmento recuperado durante as actividades 

de identificação do monumento em 1895.  
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  Bordos Bordos decorados Bojos Decorados 
Bojos não 

decorados 

Bojos 

carenados 

Carenas 

decoradas 
Bases Total 

U.E. Total Peso Total Peso Total Peso Total Peso  Total Peso Total Peso Total Peso Total Peso 

[0] 2 28 --- --- 2 9 11 82 --- --- --- --- 1 21 16 140 

[1] 17 205 4 46 10 110 190 1272 3 110 2 70 --- --- 226 1813 

[3]  --- --- --- --- --- 1 7 --- --- --- --- --- --- 1 7 

[4] 2 52 2 353 2 12 14 249 1 11 --- --- --- --- 21 677 

[5] 2 27 --- --- 1 34 19 112 1 38 1 34 --- --- 24 245 

[10] 1 3 1 7 --- --- 3 10 --- --- --- --- --- --- 5 20 

[17] 2 40 --- --- 3 28 3 19 --- --- --- --- --- --- 8 87 

[18] --- --- --- --- --- --- 3 13 --- --- --- --- --- --- 3 13 

[23] --- --- --- --- --- --- 8 46 --- --- --- --- --- --- 8 46 

[27] --- --- --- --- --- --- 5 17 --- --- --- --- --- --- 5 17 

[31] 1 96 1 58 1 5 18 117 --- --- --- --- --- --- 21 276 

[32] 1 16 --- --- --- --- 6 16 1 4 --- --- --- --- 8 36 

[38] --- --- --- --- --- --- 1 6 --- --- --- --- --- --- 1 6 

[47] 1 35 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 35 

[48] 1 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 8 

Total 30 510 8 464 19 198 282 1966 6 163 3 104 1 21 349 3426 

          

Tabela 2 – Conjunto de fragmentos cerâmicos registados nas diversas UEs identificadas na Orca do Pinhal dos Amiais, com indicação do respectivo peso. 
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6.1.1 Conjunto cerâmico por áreas 

 

Pelo que podemos observar no gráfico 2 (Anexo C) verificamos que a maioria dos 

fragmentos cerâmicos recuperados provêm da área correspondente ao átrio do 

monumento, perfazendo um total de 64 fragmentos cerâmicos, dos quais 38 (número 

mínimo de indivíduos) foram imprescindíveis para o nosso estudo
11

.  

Na Câmara megalítica foram recuperados 9 fragmentos cerâmicos (4 bordos lisos, 

1 bordo decorado, 1 bordo carenado e 3 bojos decorados); no corredor identificaram-se 

6 fragmentos (3 bordos lisos e 3 bojos decorados); do corredor intra-tumular 12 

fragmentos (6 bordos lisos, e bordo decorado, 1 bojo carenado liso, 2 bojos carenados 

decorados e 2 bojos decorados); no átrio recuperam-se 36 fragmentos cerâmicos (16 

bordos lisos e 4 decorados, 10 bojos decorados, 5 bojos carenados e 1 base) (tabela 3).   

 

 Câmara Corredor Corr. Intra-tumular Átrio I. 1985 Total /conjunto 

Bordos lisos 5 3 6 16 1 31 

Bordos decorados 1 --- 1 4 --- 6 

Bojos decorados 3 3 2 10 --- 18 

Bojos carenados --- --- 2 5 --- 7 

Bojos carenados dec. --- --- 1 --- --- 1 

Base --- --- --- 1 --- 1 

Total 9 6 12 36 1 64 

 

 

 

6.1.2 Análise Tipológica 

 

O universo do conjunto aqui apresentado é constituído por 38 recipientes, dos 

quais 29 são passíveis de integrar na tipologia formal definida por Senna-Martinez 

(1989a).  

No gráfico 3 (Anexo C) podemos observar o conjunto de formas representadas no 

monumento, tanto a nível das frequências absolutas como relativas. Por sua vez, a 

análise da tabela 4 permite-nos visualizar a integração dos recipientes cerâmicos no 

respectivo subtipo, com indicação da área onde foram identificados, facultando a 

                                                 
11

 Apenas um recipiente cerâmico (9282A) foi recuperado durante a identificação do monumento em 

1895, sendo que os restantes foram identificados durante as intervenções (2000 a 2003).   

Tabela 3 – Conjunto de Artefactos cerâmicos com indicação da área onde foram recuperados. 
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informação necessária para a identificação dos dois grandes momentos caracterizadores 

da utilização do monumento.  

 

Formas / Área Câmara Corredor Corredor Intra-tumular Átrio S/contexto 

2.4 --- --- 1 1 --- 

2.5 --- --- --- 1 --- 

2.6 --- --- --- 1 --- 

4* --- --- --- 1 --- 

4.1 --- --- 1 1 --- 

4.2 2 --- --- 2 --- 

4.3 --- 2  --- --- 

4.5 --- --- --- --- 1 

5.1 --- --- 1 2 --- 

7.2 --- --- 1 --- --- 

8.2 --- --- --- 1 --- 

21* --- --- 1 --- --- 

21.1 --- --- 1 --- --- 

22* 1 --- --- --- --- 

24.4 1 --- --- --- --- 

26* --- --- --- 2 --- 

28? --- --- 1 1 --- 

S/forma 2 1 1 7 --- 

Total 6 3 8 20 1 

 

 

 

De acordo com a tipologia formal com maior representatividade no presente 

conjunto, destacam-se os recipientes abertos com 81% da amostra, comparativamente 

aos 19% de recipientes fechados (Anexo C, gráfico 4).   

A forma 2 está representada nas variantes 2.4, taças hemi-elipsóidais (60/00 e 

73/00), 2.5, taças em calote (130/01) e 2.6, taças parabolóides (31/00).  

A forma 4 encontra-se representada por nove recipientes nas variantes 4.1, tigelas 

hemi-elipsoidais (40/00 e 123/01), 4.2, tigelas parabolóides (133/01, 379/03 e 448/03), 

4.3, tigelas sub-esféricas (142/01 e 144/01) e 4.5, tigelas de lábio invertido (9282a).  

A forma 5, presente com três recipientes, está representada na variante 5.1, 

recipientes esféricos simples (74/00, 119/01 e 131/01).  

A forma 7 está representada num único recipiente, atribuível ao subtipo 7.2, copo 

sub-cilíndrico ligeiramente aberto (50, 51 e 72/00).  

A forma 8, correspondente a recipientes esféricos achatados, está representada por 

um exemplar na variante 8.2 (118/01 e 129/01, pertencentes ao mesmo recipiente).  

Tabela 4 – Tipologias formais identificadas nos recipientes cerâmicos da Orca do Pinhal 

dos Amiais. (* Recipientes que não permitiram a identificação do subtipo).  
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Tabela 5 – Dimensão dos diâmetros por formas. 

A forma 21 está representada por dois recipientes do subtipo 21.1, taça de carena 

baixa (29/00 e 35/00).  

As taças de carena média/alta, forma 22, são representadas por um único 

recipiente sem base que não permite identificar o subtipo ao qual corresponde (353/03). 

A forma 24 é representada por um recipiente (370/03) de colo estrangulado com 

carena média alta, integrado na variante 24.4. 

Na forma 26, vasos tronco-cónicos invertidos, foi identificado um recipiente, 

5/00, do subtipo 26.1 (com asa de rolo).  

Os recipientes 22/00, 32/00 e 35/00 não permitem a sua integração formal segura, 

contudo, a forma do colo e possível desenvolvimento da pança sugerem-nos que seriam 

potes de colo estrangulado (forma 28) a um dos quais pode corresponder a base plana 

identificada (125/01). 

 

No que diz respeito às dimensões dos bordos e por razões de representatividade 

estatística, optámos por desenvolver a nossa análise de acordo com a tipologia formal 

identificada, não fazendo distinções nos subtipos (tabela 5). Com o objectivo de 

proporcionar a fácil interpretação dos dados faremos o arredondamento das casas 

decimais ao número inteiro mais próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a partir da informação mencionada em epígrafe podemos aferir que na 

forma 2, o diâmetro dos recipientes se situa entre os 13 – 20 cm, correspondendo a taças 

Forma Diâmetro 

2 13 — 20 cm 

4 13 — 18 cm 

5 15 — 36 cm 

7 17 cm 

8  36 cm 

10 15 cm 

21 14 —17 cm 

22 15 cm 

24 13 cm 

26 17 — 20 cm 
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de pequeno e médio tamanho. Na forma 4 (tigelas), os diâmetros registados situam-se 

entre os 13-18 cm.  

Para a forma 5, recipientes esféricos simples, foi registado um diâmetro entre 15 e 

36 cm.  

O único recipiente integrado na forma 7, denominado copo, é constituído por três 

fragmentos (50/00, 51/00 e 72/00), no qual foi possível calcular um diâmetro de 17 cm.  

O recipiente representativo da forma 8 (fragmentos 118/01 e 129/02) apresenta 

um diâmetro 36 cm. 

A forma 21, taças de carena baixa, é representada por dois recipientes (29/00 e 

35/00) com um diâmetro entre os 14 – 17 cm. 

A forma 22, representada por um recipiente (379/03) apresenta um diâmetro de 

15cm. 

Para a forma 24, foi registado um recipiente (370/03) com um diâmetro de 13 cm. 

Esta tipologia é associada a recipientes de armazenamento com diâmetros de grandes 

dimensões, porém por se tratar de um monumento funerário as dimensões dos 

recipientes poderiam ser menores com o objectivo de desempenharem funções 

meramente simbólicas. 

A forma 26 representada por dois recipientes (5/00 e 23/00), apresenta um 

diâmetro entre os 17 e 20 cm.  

 

Face ao exposto, foi possível verificar que no conjunto por nós estudado apenas 

constam recipientes cerâmicos de pequenas e médias dimensões, aos quais são 

atribuíveis funcionalidades de preparação e confecção dos alimentos, bem como 

utilização durante o momento de consumo dos mesmos, dos quais os maiores também 

poderiam desempenhar funções de armazenagem.  

Os recipientes cerâmicos depositados no monumento em estudo são 

tipologicamente integráveis no quadro cerâmico apresentado para monumentos/sítios de 

cariz funerário e habitacional do Neolítico Final regional. No nosso estudo focamos 

alguns, dos quais destacamos a Orca dos Fiais da Telha (Senna-Martinez e Ventura, 

2000c, p. 64), a Orca do Outeiro do Rato (Senna-Martinez, 2000a, p. 65), e o habitat do 

Ameal-VI (Senna-Martinez, 1998, pp- 82-122).  
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Tabela 6 – Perfil e orientação dos recipientes cerâmicos (Nmi), à excepção 

do recipiente constituído pelos fragmentos 50/00, 51/00 e 72/00, por não 

apresentar bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante os dados apresentados na matriz de análise cerâmica e na tabela 6 

verifica-se que em relação à orientação predominam os bordos direitos (78,3%) sobre os 

bordos reentrantes (13,5%) e exvertidos (8,2%). No perfil prevalecem os bordos 

redondos (40,6%) comparativamente aos bordos direitos (18,9%), bordos de bisel 

interno (10,8%) e bisel externo (5,4%), espessado externo (5,4%), bisel duplo (10,8%), 

bisel espessado interno (2,7%) e bi-espessado (5,4%).  

 

 

Perfil / Orientação Direito Exvertido Reentrante Total 

Redondo 14 --- 1 15 

Direito 6 --- 1 7 

Bisel externo 2 --- --- 2 

Bisel interno 2 --- 2 4 

Bisel duplo 4 --- --- 4 

Espessado externo --- 2 --- 2 

Espessado interno --- --- 1 1 

Bi-espessado 1 1 --- 2 

Total 29 3 5 37 
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Tabela 7 – Perfil e orientação dos bordos do Nmi separado por formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma 2 Perfil                        Orientação 

  Direito  

 Redondo 2  

 Bisel duplo 1  

    

Forma 4  

  Direito  

 Redondo 3  

 Direito 5  

 Bi-espessado 1  

    

Forma 5  

  Direito Reentrante 

 Redondo 2 1 

    

Forma 7  

  Direito  

 Direito 1  

    

Forma 8  

  Direito  

 Redondo 1  

    

Forma 10  

  Direito  

 Redondo 2  

    

Forma 21  

  Direito  

 Bisel duplo 1  

    

Forma 22  

  Direito  

 Redondo 1  

    

Forma 24    

  Reentrante  

 Bisel interno 1  

    

Forma 26    

  Direito Exvertido 

 Redondo 1  

 Espessado externo  1 

 Bisel externo 1  
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Tabela 8 – Técnicas e motivos decorativos identificados nas tipologias formais. 

Passando à análise por forma, (tabela 7), verificamos que a forma 2 é representada 

por três recipientes com bordos direitos em que dois apresentam um bordo redondo e 

um em bisel duplo. 

A forma 4 está representada por nove recipientes, em que cinco têm o bordo 

direito no que respeita ao perfil, três apresentam um bordo com perfil redondo e um bi-

espessado. 

Na forma 7 representada por um único recipiente com bordo direito, tanto no 

perfil com na orientação. 

As formas 8 e 22 estão representadas por um recipiente, em cada tipologia, cujos 

bordos aduzem a um perfil redondo e orientação direita. 

A forma 21 é igualmente figurada num recipiente cerâmico, com bordo direito e 

bisel duplo. Já na forma 24, foi identificado um recipiente com um bordo reentrante na 

orientação e bisel interno, no perfil.    

A última forma identificada é a 26 representada por três recipientes, dois com 

bordo orientado a direito e perfis redondo e bisel externo, respectivamente, e um com 

orientação exvertida e perfil espessado externo.  

 

 

6.1.3 A relação tipologia formal e decoração 

 

No conjunto do Nmi de recipientes identificado no monumento em estudo, apenas 

7 recipientes apresentam motivos decorativos, dos quais cinco são tipologicamente 

integráveis nas formas 2 (31/00), 4 (379/03), 7 (50, 51 e 72/00), 8 (118 e 129/01) e 10 

(73/00), enquanto dois recipientes não permitiram a identificação da forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Técnicas Percentagem 

2 
Incisão 

Incisão e Impressão 

40% 

4 Incisão 20% 

7 Incisão 20% 

8 Incisão 20% 
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Neste pequeno grupo, a observação da tabela 8 permite-nos destacar o recipiente 

globular integrado na forma 8.2 (composto por três fragmentos), o qual evidencia a 

utilização da incisão com motivos espinhados delimitados por uma canelura. Nas 

restantes formas, 2 e 4 evidencia-se a presença de incisões em espinha, organizadas em 

bandas com número variável de filas. A forma 2, representada pelo único recipiente 

decorado e reconstituído de todo o conjunto, apresenta uma decoração em banda sob o 

bordo limitada por duas linhas incisas e contendo organizações vagamente metopada e 

diversas: linhas oblíquas incisas em retícula, linhas oblíquas, linhas horizontais de 

impressões simples  

Pelo que vai dito, e atendendo aos dados da tabela 8, verificamos a total ausência 

de motivos decorativos nas formas 5, 21, 22, 24, 26 e 28, enquanto os exemplares 

decorados das formas 2 (40%), 4 (20%), 7 (20%) e 8 (20%) apresentam motivos 

aplicados sob a técnica de incisão, à excepção de um recipiente da forma 2 (73/00) que 

apresenta a conjugação das técnicas de incisão e impressão.   

 

 

6.1.4 Caracterização Tecnológica 

 

Para a análise tecnológica foram considerados os fragmentos cerâmicos do 

universo do Nmi (38), tendo em conta as seguintes características: consistência, textura, 

cozedura, tratamento das superfícies interna e externa, elementos não plásticos – 

frequência, calibre e estado de conservação. 

Os gráficos 5 a 12 (Anexo C) correspondem à caracterização tecnológica. 

A análise da consistência das pastas dos fragmentos cerâmicos permitiu-nos 

verificar que o presente conjunto apresenta características diversificadas em relação às 

três variantes, sem que haja um domínio de representatividade significativo numa das 

variantes, – pasta compacta 31%, média 32% e friável 37%, o que poderá em parte 

reflectir o estado de conservação das mesmas, como focaremos adiante.  

No caso da textura, predominam pastas xistosas (61%), seguidas de homogéneas 

(26%), arenosas (8%) e granulares (5%).  

As pastas apresentam cozeduras dominantemente redutoras (84%), seguidas das 

redutoras/oxidantes (8%), oxidantes (5%) e oxidantes/redutoras (3%).  
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De acordo com o que foi possível analisar a olho nu, o tratamento da superfície 

interna e externa do conjunto cerâmico é bastante simples, para o qual apenas definimos 

três atributos: sem tratamento
12

, alisado e engobe. Conforme consta nos gráficos 8 e 9 

(Anexo C), é visível a presença de alisado nas superfícies interna e externa em 74% e 

58%, respectivamente; engobe em 10% e 16%, respectivamente, sendo que 16% e 26%, 

dos recipientes não apresentam vestígios de qualquer tratamento em ambas as 

superfícies (interna e externa).    

A presença de elementos não plásticos (quartzo, feldspato e micas) é bastante 

significativa em todo o conjunto de Nmi (100%), desempenhando a função de 

desengordurante. A abundância do quartzo, fedspato e micas na geologia da região 

explicam o porquê da presença destes minerais em quantidades significativas 

identificadas nas pastas dos recipientes cerâmicos.  

Conforme podemos observar no gráfico 10 (Anexo C) a presença do quartzo é 

principalmente expressiva nas categorias de muito frequente (47%) e frequente (34%), 

mas quantitativamente menor na categoria de pouco frequente (19%). Relativamente ao 

calibre (Anexo C, gráfico 11), o quartzo apresenta, maioritariamente, dimensões entre 1 

e 3 mm (63%), entre 3 e 5 mm 821%) e <1 mm (16%). 

O feldspato (Anexo V, gráficos 10 e 11) é maioritariamente muito frequente 

(61%), 18% frequente e 21% pouco frequente. Tal como acontece no quartzo, o calibre 

do feldspato apresenta-se maioritariamente com dimensões entre 1 e 3 mm (47%), 

seguindo-se a categoria inferior a 1 mm (45%), e registando uma presença muito 

diminuta na categoria entre 3 e 5 mm (8%).  

A presença das micas (Anexo C, gráficos 10 e 11), com uma aparência brilhante, é 

bastante significativa, apresentando-se, frequentemente, em lascas de pequenas 

dimensões, este mineral é predominantemente muito frequente (97%) e frequente 

apenas num único recipiente (3%), não havendo registo na classificação de pouco 

frequente. Verificamos que, em 68% dos fragmentos este mineral se apresenta com um 

calibre igual ou inferior a 1mm, 29% com dimensões entre 1 e 3 mm e apenas 3% do 

conjunto com micas de dimensões entre os 3 e 5 mm, visto que não foram identificadas 

micas com dimensões superiores a 5 mm. Perante os dados obtidos, verificamos que “a 

presença constante das micas, como elementos dominantemente diminutos, bem 

                                                 
12

 Devido ao estado de conservação das superfícies cerâmicas é possível que neste grupo estejam 

considerados recipientes que outrora tiveram engobe ou outro tratamento, mas do qual, no fragmento 

analisado, não há vestígios.  
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calibrados e diversos na pasta, aliada ao substrato granítico dominante na área 

estudada, conduz-nos a pensarmos poderem estas constituir elemento integrante das 

argilas utilizadas e não propriamente um elemento adicionado a estas como 

desengordurante” (Senna-Martinez, 1998, p. 95). 

No que respeita à conservação (Anexo C, gráfico 12) do conjunto de Nmi 

registado no monumento megalítico, concluímos que 42% apresentam uma conservação 

mediana baixa, a qual designámos de média/degradada, seguindo-se 29% com um 

estado de conservação bom; 26% apresentam uma conservação mediana alta 

(média/boa), e por último, apenas 3% dos fragmentos foi identificado num estado de 

conservação bastante deteriorado.  

 

Em síntese, podemos verificar que, pelos resultados obtidos na análise dos 

tratamentos de superfície (interna e externa) e do estado de conservação dos recipientes 

cerâmicos, o facto de uma percentagem significativa do espólio cerâmico apresentar 

características de corrosão impossibilitou aprofundar mais a nossa investigação neste 

âmbito.   

 

 

6.1.5 A decoração: técnicas e motivos decorativos 

 

Para o estudo das técnicas e dos motivos decorativos dos artefactos cerâmicos da 

Orca do Pinhal dos Amiais tivemos em consideração sete recipientes cerâmicos 

decorados e dezoito fragmentos de bojos decorados, constituindo um total de vinte e 

cinco. As técnicas decorativas identificadas – incisão e impressão – organizam-se 

segundo um conjunto de motivos e padrões entre o simples e o algo complexo: 

 

Incisões organizadas em bandas horizontais:  

1. Predominam Motivos Espinhados, formando: 

♦ Duas a três faixas de incisões diagonais convergentes (1/00, 138/01); 

 

♦ Duas faixas de incisões diagonais convergentes, delimitadas por caneluras 

horizontais (379/00); formados por quatro faixas de incisões diagonais 

convergentes, delimitadas por uma canelura em baixo (31/00); Duas bandas 



A Orca do Pinhal dos Amiais no contexto do Megalitismo na Plataforma do Mondego. 

 

 45 

horizontais de motivos espinhados, formados por cinco faixas diagonais 

convergentes, delimitados por uma canelura em baixo (recipiente 50/00, 51/00 

e 72/00); 

 

♦ Linhas diagonais (muito provavelmente formariam motivos espinhados) 

delimitadas por canelura horizontal em cima (139/01); 

2. Banda de duas faixas horizontais de segmentos lineares incisos na vertical, 

separadas por linhas horizontais (136/01); 

3. Caneluras horizontais (45/00). 

 

Incisões organizadas na vertical: 

1. Motivos Espinhados formando faixas verticais de incisões diagonais 

convergentes (62/00). 

 

Incisões organizadas em métopas: 

1. Decoração em banda metopada com métopas de incisões lineares em xadrez, 

limitadas acima por duas caneluras, separadas por conjuntos de 7 caneluras 

verticais (118/01 e 129/01). 

 

Impressões: 

1. Faixas horizontais preenchidas com puncionamentos simples vertical ou 

horizontal (146/01, 155/02, 432/03), por vezes delimitadas por linhas incisas 

(137/01); 

2. Puncionamento simples orientado na diagonal (59/00); 

3. Bandas de ungulações verticais, organizadas em duas faixas horizontais (10, 

28/00 e 143/01); 

4. Banda de impressões sub-circulares impressas (116/01); 

5. Linha horizontal de impressões a punção quadrangular simples (172/02). 

 

Incisões e impressões: 

1. Banda sob o bordo limitada por duas linhas incisas e contendo organizações 

vagamente metopada e diversas: linhas oblíquas incisas em retícula, linhas 

oblíquas, linhas horizontais de impressões simples (73/00); 
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2. Fragmento de bojo com restos de quatro bandas horizontais limitadas por 

linhas incisas e preenchidas, respectivamente de cima para baixo, nas três 

primeiras traços sub-verticais incisos a punção e na última linhas de traços 

horizontais incisos a punção (135/01). 

 

6.1.6 Localização da decoração 

 

No presente conjunto evidenciam-se apenas motivos decorativos nas paredes 

externas dos fragmentos – abaixo do bordo, no corpo do fragmento e acima da carena. 

Não há qualquer evidência de decoração nos bordos nem na parede interior da peça.  

No gráfico 13 (Anexo C) podemos observar a percentagem de incidência da 

decoração nas três áreas do corpo do recipiente cerâmico referidas em epígrafe, e do 

qual se conclui que a decoração prevalece maioritariamente no corpo da peça (77%), em 

18%, a decoração inicia abaixo do bordo e 5% acima da carena. No entanto, podemos 

questionar se o facto de termos mais bojos decorados comparativamente ao Nmi não 

nos estará a dar uma informação enviesada. 

 

 

6.1.6.1 Bordos 

 

Nos seis recipientes cerâmicos decorados (apenas na parede externa) a técnica de 

incisão é predominante em relação à impressão. De acordo com o que foi referido no 

subcapítulo 5.1.3 (relação da forma e decoração) verificámos que neste pequeno 

conjunto, cinco recipientes são tipologicamente integráveis. 

O recipiente 59/00 apresenta impressões a puncionamento simples orientado na 

diagonal, a cerca de 1 cm abaixo da linha do bordo, dando a entender que esta se 

estenderia pelo corpo do recipiente. 

Nos recipientes 62/00 e 31/00 são visíveis incisões de motivos espinhados 

formados por faixas verticais de incisões diagonais convergentes, por vezes delimitados 

por uma canelura (31/00). A decoração inicia abaixo do bordo a aproximadamente 0,5 a 

1 cm.  

Com características bastante semelhantes aos recipientes supra mencionados está 

o recipiente 379/03, no qual estão representadas incisões que iniciam a 0,4 cm da linha 



A Orca do Pinhal dos Amiais no contexto do Megalitismo na Plataforma do Mondego. 

 

 47 

de bordo. Os motivos decorativos estão organizados em duas faixas de incisões 

diagonais convergentes, delimitadas por caneluras horizontais.  

O recipiente constituído pelos fragmentos 118/01 e 129/01 apresenta uma 

decoração incisa, a 1 cm abaixo da linha de bordo, em banda metopada com métopas de 

incisões lineares em xadrez, limitadas acima por duas caneluras, separadas por 

conjuntos de 7 caneluras verticais.   

O único recipiente susceptível de estudar na totalidade é o 73/00, visto ter sido 

possível juntar todos os fragmentos que o compõem. Caracterizado pela utilização de 

incisões de banda sob o bordo limitada por duas linhas incisas e contendo organizações 

vagamente metopada e diversas: linhas oblíquas incisas em retícula, linhas oblíquas, 

linhas horizontais de impressões simples, a cerca de 0,5 a 1 cm da linha do bordo. A 

complexidade decorativa apresentada neste recipiente ocupa, de forma descontínua, 

quase metade da parede do recipiente. Contudo, à que salientar que a decoração 

restringe-se, predominantemente, a apenas uma faixa com pouco mais de 1 cm de 

largura delimitada por uma canelura na parte superior e outra na parte inferior. 

Em conformidade com o espectro decorativo identificado nos recipientes acima 

descritos, e tendo em conta os fragmentos de que dispomos, podemos concluir que a 

decoração apresentar-se-ia maioritariamente na parte superior do recipiente iniciando no 

máximo a 1 cm abaixo da linha do bordo.  

 

 

6.1.6.2 Bojos 

 

Os dezanove fragmentos de bojo decorados recuperados na Orca do Pinhal dos 

Amiais desempenharam um papel bastante importante pelo facto de constituírem o 

grande grupo de elementos decorativos, localizados na parede externa do recipiente, 

possibilitando um estudo mais elaborado (dentro do possível) das técnicas e motivos 

decorativos. 

A técnica de incisão foi aplicada em sete fragmentos de bojo nos quais se 

distinguem diversificadas organizações das quais destacamos espinhados e caneluras. 

Identificam-se dez fragmentos de bojo com evidências de motivos decorativos 

impressos (pequenas ungulações, semicírculos, faixas horizontais e verticais). 

E, por último, um único fragmento de bojo decorado que complementa as técnicas 

de incisão e impressão através de faixas verticais, sub-verticais e horizontais. 
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6.1.6.3 Carenas  

 

Dos dez fragmentos de carena identificados apenas três (pertencentes ao mesmo 

recipiente) apresentam motivos (50/00, 51/00 e 72/00), que se caracterizam pela 

aplicação de incisões em duas bandas horizontais de motivos espinhados, formados por 

cinco faixas diagonais convergentes, delimitados por uma canelura em baixo. 

 

 

6.1.7 Base 

 

A única base identificada é plana, podendo, eventualmente, pertencer a um dos 

bordos (igualmente sem atribuição formal segura) atrás referidos como podendo 

reportar-se a vasos de colo estrangulado (forma 28?). 

 

 

6.1.8 Considerações sobre o conjunto cerâmico 

 

Antes de mais importa referir que, tal como se verificou noutros monumentos 

atribuíveis ao Neolítico Final, Orca do Outeiro do Rato (Oliveira do Conde, Carregal do 

sal), Dólmen dos Moinhos de Vento (Arganil) e Dólmen de S. Pedro Dias (Vila Nova 

de Poiares), a maioria do conjunto cerâmico é proveniente da área do átrio. 

De acordo com o que vai dito é possível identificar e propor dois momentos de 

utilização do monumento da Orca do Pinhal dos Amiais: um primeiro correspondente à 

sua utilização primária como necrópole neolítica (Neolítico Final) a que parece 

corresponder o grosso dos materiais cerâmicos inventariados e um segundo, 

eventualmente correspondente a um Calcolítico regional avançado ou mesmo 

transicional para a Idade do Bronze. 

Tal como nos restantes conjuntos regionalmente já estudados para o Neolítico 

Final regional (Senna-Martinez e Ventura, 2008b) no conjunto predominam formas 

abertas (81% - gráfico 4) (Anexo C), correspondendo a taças e tigelas. 

A proveniência da maioria dos recipientes do átrio (7 recipientes) e corredor intra-

tumular (3 recipientes) sugere a sua deposição durante a utilização (oferendas nestes 

espaços cénicos?) e prolongando-se, eventualmente, pelo ritual de “fecho” do 
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monumento. Nas áreas da câmara megalítica e corredor apenas foram recuperados dois 

recipientes em cada área. 

As formas abertas e maioritárias na Orca do Pinhal dos Amiais (2 e 4) bem como 

as duas formas fechadas (5 e 8) têm correspondência nos conjuntos do fundo comum do 

Neolítico Final da Plataforma do Mondego nomeadamente quer em contexto 

habitacional (Ameal-VI, Quinta Nova e Murganho 2 – cf. Senna-Martinez, 1995/1996; 

Senna-Martinez e Luís, no prelo; Anjos, 2011) quer funerário (Dólmen 1 dos Moinhos 

de Vento, Dólmen de S. Pedro Dias, Orca dos Fiais da Telha, Orca do Outeiro do Rato, 

Dólmen da Sobreda, etc. – cf. Senna-Martinez, 1989a). 

A única ausência de nota registada nas formas identificadas na do Orca Pinhal dos 

Amiais é a forma 1 (ou pratos), ela pode todavia relacionar-se com o cariz 

generalizadamente tardio, em termos do Neolítico Final regional, dos restantes 

conjuntos artefactuais recuperados, com destaque para a indústria lítica. 

Relativamente à pequena amostra de recipientes decorados, ela remete-nos para 

um momento mais avançado, tanto mais que os conjuntos, mais fiáveis 

contextualmente, dos sítios de habitat referidos não têm qualquer recipiente decorado. 

A sua provável associação a alguns recipientes atribuíveis às formas 21, 22, 24 e 

26 (e, eventualmente, 28) remete-nos para paralelos com situações verificadas nos sítios 

de habitat calcolíticos e de transição para a Idade do Bronze do Castro de Santiago e da 

Malhada (Fornos de Algodres – cf. Valera, 2006), da Primeira Idade do Bronze do 

Habitat em gruta do Buraco da Moura de S. Romão (Seia – Senna-Martinez, 1993b) 

bem como para as associações, em contexto já de reutilização ou “parasitagem” (Jorge 

et al., 1995) na Primeira Idade do Bronze, recuperadas nas entradas (átrios e corredores 

intra-tumulares) da Orca do Outeiro do Rato, Orca das Castenairas, Orca dos Fiais da 

Telha e outros monumentos da fase de apogeu do megalitismo da Beira Alta (Senna-

Martinez, 1989a, 1994b; Senna-Martinez e Ventura, 2008). 

O recipiente atribuível à forma 7 (copo) é também paralelizável no exemplar 

proveniente do Complexo 1 do Penedo da Penha e generalizadamente atribuído a um 

momento inicial da Idade do Bronze (Valera, 1995/1996, p. 233) reforçando o que atrás 

vai dito. 

Pensamos, assim, que este segundo momento de utilização/parasitagem da Orca 

do Pinhal dos Amiais pode ser enquadrado na transição do III para o II milénio a.C. 
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Tabela 9 – Conjunto lítico de pedra talhada 

identificado na Orca do Pinhal dos Amiais. 

Para além da “parasitagem” durante a Idade do Bronze, temos de referir que 

também na época Romana o monumento terá sido “utilizado”, possivelmente como 

abrigo, uma vez que no seu interior foi recolhido um fragmento de terra sigillata.  

 

6.2 Conjunto de Pedra Talhada 

 

Na Orca do Pinhal dos Amiais foram recuperados, durante as várias intervenções 

arqueológicas desenvolvidas, um total de 163 artefactos em pedra talhada (tabela 9), dos 

quais destacamos um importante conjunto de 44 pontas de seta, um número 

significativo de produtos alongados transformados ou não (17 lâminas e 28 lamelas), 6 

geométricos sobre lâmina, 4 raspadores, 1 furador, e 1 denticulado e 1 foice. Das 24 

lascas recuperadas no monumento, dez apresentam retoque. Foram igualmente 

registados 5 núcleos, 3 utensílios de aresta diédrica (U.A.D.) e 29 restos de talhe.  

 

 

 Quantidade Percentagem 

Pontas de seta 44 26% 

Geométricos 6 4% 

Foice 1 1% 

Furador 1 1% 

Denticulado 1 1% 

Raspadores 4 2% 

Lâminas 17 10% 

Lamelas 28 17% 

Lascas 24 15% 

Núcleos 5 3% 

Resto de talhe 29 18% 

U.A.D. 3 2% 

Total 163 100% 

 

 

 

 

Para além do espólio artefactual lítico talhado recuperado nas intervenções 

arqueológicas, integrámos no nosso estudo os artefactos recolhidas por Maximiano 

Apolinário, aquando da identificação do monumento em 1895, e por Senna-Martinez 

em 1985 durante o seu reconhecimento (Senna-Martinez, 1989a, p. 96-97) (tabela 10). 
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Apesar de 18,4% dos utensílios terem sido identificados aquando do 

reconhecimento do monumento, durante as intervenções foram recuperados 95 

artefactos na área correspondente à câmara megalítica (58%), 9 do corredor (6%), 19 do 

corredor intra-tumular (13%) e 10 do átrio (4%) (Anexo C, gráfico 14). 

É de salientar que, ao contrário da cerâmica, a indústria lítica representa uma 

maioria de deposições na câmara e corredor megalíticos (56%) como aliás ocorre na 

maioria das necrópoles coevas investigadas (Senna-Martinez, 1989a; Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b). Nestes termos optámos por fazer, em primeiro lugar, uma análise 

artefactual por cada área intervencionada, correlacionando depois os dados obtidos num 

estudo conjunto para todo o monumento, tendo em conta os paralelismos identificados 

noutros contextos regionais. 

 

 

6.2.1 Conjunto de Pedra talhada por áreas 

 

Os materiais recuperados na Orca do Pinhal dos Amiais provêm maioritariamente 

da área correspondente à câmara megalítica (58%), seguindo-se corredor intra-tumular 

com 13%, o corredor (6%) e o átrio (4%) (Anexo C, gráfico 14). 

Dos 163 registos em pedra talhada, 48% são utensílios (44 pontas de seta, 6 

geométricos, 1 foice, 1 denticulado, 1 furador, 4 raspadores, 10 lâminas, 13 lamelas), 

 Câmara Corredor Corredor Intra-tumular Átrio R. 1985 Total / conjunto 

Pontas de seta 15 5 3 1 20 44 

Geométricos 3 --- 2 --- 1 6 

Denticulado 1 --- --- --- --- 1 

Foice 1 --- --- --- --- 1 

Furador 1 --- --- --- --- 1 

Raspadores 3 --- --- 1 --- 4 

Lamelas 15 1 4 2 6 28 

Lâminas 10 --- 3 1 3 17 

U.A.D 3 --- --- --- --- 3 

Núcleos 4 --- 1 --- --- 5 

Lascas 13 3 6 2 --- 24 

Restos de talhe 26 --- --- 3 --- 29 

Total / Área 95 9 19 10 30 163 

Tabela 10 – Conjunto de Artefactos em pedra talhada com indicação da área onde foram 

recuperados. 
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29% são suportes não retocados, 18% são restos de talhe, 3% são núcleos e 2% são 

U.A.D.s. 

Estratigraficamente, na nossa análise apenas três unidades estratigráficas 

apresentavam indícios de estarem intactas: uma no átrio, a U.E. [5] onde foram 

recuperadas três lamelas e 1 lasca; e duas no corredor intra-tumular, a U.E. [10] donde 

provêm duas pontas de seta e a U.E. [17] onde foram recuperadas duas pontas de seta 

(Anexo C, tabela 11). 

Nos 36 utensílios recuperados na câmara megalítica, a matéria-prima 

predominante é o sílex com 20 registos, seguida pelo quartzo, na variante de quartzo 

leitoso (6), hialino (65) e calcário silicificado (5). Tendo em conta o conjunto de 

unidades estratigráficas seguras
13

 (como tal excluímos as UEs [0], [1] e unidades de 

remeximento), e de acordo com os dados da tabela 10 é de salientar que as 15 pontas de 

seta identificadas na Câmara Megalítica provêm de UEs fidedignas – UEs [31], [32], 

[38], [49] e [50] – à semelhança dos restantes utensílios: 2 geométricos, 1 furador e 1 

foice na UE [31]; 1 fragmento de raspador da UE [32] e 1 denticulado da UE [38] 

(tabela 11). 

No corredor intra-tumular foram recuperados 4 utensílios (1 geométrico em sílex, 

1 lamela fragmento em quartzo leitoso). 

Dos 7 artefactos recuperados no átrio, 5 são utensílios: 1 pontas de seta, 1 

raspador em quartzo leitoso e 2 lamelas em quartzo hialino e sílex (tabela 10). 

 

 

6.2.2 Considerações gerais sobre o conjunto lítico 

 

O conjunto de produtos alongados registados na Orca do Pinhal dos Amiais 

corresponde a 17 lâminas (10 utensílios e 7 suportes não retocados) e 28 lamelas (13 

utensílios e 15 suportes não retocados). 

 Do total de lâminas (inteiras e fragmentadas) recuperadas apenas uma se encontra 

completa. Em termos de matéria-prima (Anexo C, tabela 12), podemos verificar que a 

                                                 
13

 Quando nos referimos a unidades estratigráficas seguras estamos a analisar as UEs que nos permitem 

uma análise fidedigna dos dados obtidos no terreno, isto porque temos de ter sempre em conta que o 

arqueosítio megalítico corresponde a um verdadeiro palimpsesto, como já foi referido. O monumento foi 

alvo de sucessivas ocupações e violações, que cronologicamente podem ser inseridas desde o Neolítico 

Final, passando pela Idade do Bronze até ao período de ocupação Romana. Maximiano Apolinário 

aquando da descoberta do monumento recuperou um fragmento cerâmico em terra sigillata (MNA, 

9282B). 
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representatividade do sílex (24%) e calcário silicificado (35%), enquanto matérias-

primas importadas, é predominante em relação ao quartzo leitoso (35%) e ao quartzito 

(6%). Deste grupo, apenas um dos artefactos evidencia ser uma lâmina de crista, 

correspondendo a um fragmento distal com uma secção transversal em triângulo 

isósceles e longitudinalmente convexo-côncava, com retoques marginais, curtos e 

parciais (317/03). As outras lâminas (338/03 e 9283) têm evidências de ter sido 

utilizada com “foice” encabamento transversal (Senna-Martinez, 1989a, p. 492). 

No conjunto das lamelas foram identificados 5 inteiras, 6 fragmentos proximais, 6 

fragmentos mesiais, 3 distais e uma lamela completamente fragmentada 

impossibilitando qualquer análise à excepção da matéria-prima. Contrariamente ao que 

se verificou para as lâminas, neste grupo predominam as matérias-primas locais como o 

quartzo hialino (57%) e leitoso (18%), comparativamente ao sílex (25%). Ainda neste 

conjunto foram registadas cinco lamelas de crista, quatro em quartzo hialino, estando 

uma inteira, apresentando uma secção longitudinal trapezoidal e transversal côncava e 

irregular, e as restantes fragmentadas, sendo uma em sílex. 

Nos 5 núcleos recuperados, todos em quartzo hialino, três apresentam plano de 

percussão preparado (161/02, 191/02 e 307/03).   

Foram registados cinco geométricos sobre lâmina em sílex, dos quais quatro estão 

inteiros e um fragmentado. Neste conjunto, quatro geométricos apresentam-se sob a 

forma de trapézio escaleno e um sob a forma de crescente. Em todos, o retoque localiza-

se apenas nos lados, sendo directo, abrupto, marginal curto e sub-paralelo, conforme 

consta na respectiva matriz. O único geométrico em quartzo hialino apresenta-se sob a 

forma de trapézio assimétrico, com retoque directo e abrupto nos lados. 

Os geométricos recuperados na Orca do Pinhal dos Amiais correspondem às 

características de talhe identificadas para o Neolítico Final regional (nomeadamente a 

produção a partir de suportes laminares – Senna-Martinez, 1989a; Ventura, 1998a) para 

o que concorre também o facto de apenas os trapézios se encontrarem representados. 

As 44 pontas de seta recuperadas na Orca do Pinhal dos Amiais (24 identificadas 

nas intervenções, 4 no reconhecimento do monumento em 1985 e 16 na identificação 

em 1895) apresentam alguma diversidade morfológica no que respeita ao tipo de bases. 



Patrícia Andreia Roxo Pinheiro 

 54 

As bases côncavas predominam em relação aos restantes tipo de bases
14

, uma vez 

que representa quase metade de todo o conjunto (46% - cf. Anexo C, gráfico 15). Das 

vinte pontas de seta de base côncava, apenas uma é em calcário silicificado, outra em 

quartzo leitoso e outra em quartzo fumado, sendo que a maioria é em sílex (17). Existe 

ainda uma ponta de seta de base côncava com aletas também em sílex 

As bases convexas e rectas estão representadas quase igualitariamente em oito e 

sete pontas de seta, respectivamente. No primeiro caso verificamos que sete pontas de 

seta são em sílex, e uma em calcário silicificado, por sua vez no segundo conjunto, o 

quartzo leitoso e o sílex estão igualitariamente representados (3 pontas de seta cada 

matéria-prima) e uma em calcário silicificado. Foi também identificada uma ponta de 

seta de base pedunculada em sílex. 

Dos tipos considerados mais arcaizantes (Senna-Martinez, 1989a, p. 565) foram 

recuperadas: duas pontas de seta de base bicôncava em sílex; duas pontas de seta de 

base triangular e uma de base triangular com aletas, todas em sílex. 

O retoque é dominantemente bifacial (93%), cobridor (72%), rasante (84%), 

paralelo (30%) ou sub-paralelo (37%). 

As características das bases (maioritariamente atribuíveis aos grupos 1 e 2 – cf. 

Senna-Martinez, 1989a; p. 550), o alongamento e baixa espessura da maioria dos 

exemplares e a grande qualidade do retoque tudo concorre para que possamos 

considerar este conjunto como integrável num momento pleno a avançado do Neolítico 

Final regional. 

 Os artefactos sobre lasca correspondem a: um furador em quartzo leitoso, com 

retoque directo, cobridor e escamoso; um denticulado em quartzo leitoso com retoque 

directo, marginal, marginal curto e abrupto; quatro raspadores (dois inteiros e dois 

fragmentados), em quartzo hialino e quartzo leitoso, com retoques directo, marginal 

curto em dois e invasivo no terceiro, a repartição é convexa em duas peças e 

descontínua noutra, a inclinação do retoque varia entre o direito, abrupto e semi-

abrupto; 5 lascas com predominância do retoque directo, semi-abrupto e escamoso, aos 

quais se juntam dezanove lascas sem retoque.  

Foi recuperada uma foice (417/03) de tipo lâmina ovóide em sílex, com retoques 

bifaciais, invasivos, irregulares na fase de conformação da peça, com acabamento de 

                                                 
14

 Conforme consta na matriz de análise artefactual do conjunto de pontas de seta, foram identificados os 

seguintes tipos de base: recta, côncava, bicôncava, côncava com aletas, convexa, convexa com aletas, 

pedunculada, triangular, triangular com aletas e indeterminada.  
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gumes por retoques rasantes, sub-paralelos. Até ao momento, os exemplares 

regionalmente identificados, para além deste, foram recuperados na Orca do Outeiro do 

Rato (100/87 e 186/87 – Senna-Martinez, 1989a). Este tipo de foice é igualmente 

semelhante às identificadas em contextos da Estremadura, as quais foram denominadas 

“lâminas ovóides”, sendo referidas por Ana Catarina Sousa (2010), como foliáceos 

ovóides, e às quais foram atribuídas funcionalidades aplicadas em contextos domésticos 

como o objectivo de cortar, aguçar ou, mais raramente, raspar (Serrão e Vicente, 1980, 

p. 43 apud Sousa, 2010). No caso da foice por nós estudada, salienta-se a presença do 

brilho de “lustro de cereal” no gume esquerdo, tal como pode ser observado na 

apresentação gráfica. Em concordância com estudos recentes, este tipo de utensílios é 

característico de contextos cronologicamente integráveis no Neolítico Final/Calcolítico 

da Estremadura, como o Zambujal e Penedo do Lexim (Sousa, 2010, p. 202). 

Os três U.A.D.s (utensílio de aresta diédrica) recuperados no monumento foram 

identificados na área da câmara megalítica. Este tipo de utensílio foi descrito por 

Francisco Fabián como utensílios expeditos realizados sobre prisma de quartzo (1984-

85 apud Senna-Martinez, 1989a, p. 527), sendo igualmente referido por Senna-Martinez 

como “cristais de quartzo com marcas de uso na extremidade distal” (1989a, p. 528), 

permitindo desenvolver a função de buril e/ou raspador.  

No início dos anos oitenta do século passado este utensílio era identificado apenas 

em contextos do Paleolítico Superior Final e/ou Epipaleolítico, porém com o 

desenvolver da investigação em sítios arqueológicos da área regional na qual o 

monumento da Orca do Pinhal dos Amiais se insere – Plataforma do Mondego – foram 

identificados outros U.A.D.s tanto em contextos habitacionais como funerários, com 

uma cronologia atribuível desde o Neolítico Antigo até à Idade do Bronze (Ventura, 

1998a; Senna-Martinez e Ventura, 2008a). 

Assim sendo, de acordo com os dados apresentados no gráfico 16 (Anexo C), 

verifica-se que em termos de matéria-prima utilizada no conjunto de pedra talhada 

estudado, o sílex é claramente predominante, com uma presença em 52% da amostra, 

comparativamente à matéria-prima local, que está representada por 30% no quartzo 

leitoso e por 7% no quartzo hialino, com a mesma percentagem no calcário silicificado 

(7%), quartzo fumado (2%), quartzito (1%) e anfibolito (1%). 

O sílex e o calcário silicificado, em nódulos de dimensões suficientes para 

permitir produzir lâminas grandes, não existem regionalmente (Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b) pelo que remete para a problemática de abastecimento e circulação 
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destas matérias-primas já abundantemente tratada (Senna-Martinez, 1989, 1995/1996; 

Senna-Martinez e Ventura, 2008b). As fontes de nódulos de sílex mais próximas e com 

as dimensões necessárias situam-se na Orla Litoral, Serras de Sicó e da Boa Viagem. 

Contudo no sítio do Murganho 1 (Nelas – Valera, 1997) foram identificados pequenos 

filonetes de rochas siliciosas associados às estruturas aplito-pegmáticas presentes no 

interior dos granitos identificados na região suficientes para obter algumas lascas ou 

lamelas, pelo que a economia de talhe pode bem ter integrado elementos regionais, 

nomeadamente para o quartzo e estes nódulos.  

 

 

6.2.2.1 Algumas considerações sobre o índice de perfuração das pontas de seta 

 

Tendo em conta a análise balística desenvolvida por alguns autores a partir dos 

dados arqueográficos das pontas de seta (Senna-Martinez, 1989a, p. 552-553; Ventura e 

Senna-Martinez, 2004b; Branco, 2007) aplicámos às pontas de seta a metodologia 

aplicada por estes autores permitindo calcular: 

 

 A Penetração teórica obtida pelo peso da ponta de seta em gramas (P), a 

velocidade em m/s (V) e a área da respectiva secção transversal no ponto da 

largura máxima (A) – calculada através da fórmula (0.5 x P x V)/A. 

 

 O Índice de perfuração (Ipn) obtido através da massa da ponta de seta (M) 

é calculado pela fórmula P x V
2
/2 – M/A x 100. 

 

A partir destes elementos é possível produzir algumas reflexões sobre a respectiva 

funcionalidade (Anexo C, gráfico 17). Assim, podemos verificar que, no conjunto das 

44 pontas de seta registadas na Orca do Pinhal dos Amiais: 77%, correspondendo a 

valores de Ipn entre 10 e 30, serviriam provavelmente para caçar animais de pequeno 

porte, correspondendo a animais com um peso inferior a 20 kg, como coelhos ou lebres 

por exemplo; 17% das pontas de seta registadas apresentam um índice de perfuração 

entre os 31 e os 39, correspondendo a animais de médio porte que apresentariam um 

peso entre os 21 e os 50 kg (ex. cervídeos); com uma representatividade bastante 

inferior (6%) foram registadas apenas duas pontas de seta, com Ipn > 40,  o que aponta 

para animais de grande porte, a designada “caça grossa”, com um peso igual ou superior 
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aos 51 kg, e podendo também ser eficazmente usadas contra alvos humanos (Ventura e 

Senna-Martinez, 2004b, p. 12).   

Aos compararmos os resultados em epígrafe com os obtidos para conjuntos de 

pontas de seta identificadas nos arqueosítios
15

 regionalmente próximos da Orca do 

Pinhal dos Amiais (Anexo C, gráfico 18), podemos verificar que, aqui também, as 

pontas de setas não desempenhariam funções normalmente associadas ao conflito 

armado, visto que os conjuntos analisados são representados maioritariamente por 

pontas de seta adequadas à caça de animais de pequeno porte. Estes resultados apontam 

para a utilização destes utensílios associada à sobrevivência no quotidiano: caça de 

pequenos animais como o coelho, com peso inferior a 20 kg; caça de animais de médio 

porte, como cervídeos, com peso entre os 21 e os 50 kg. 

Fora da área regional que nos interessa, resultados semelhantes foram obtidos por 

Gertrudes Branco para o Povoado da Pedra do Ouro (Alenquer), na região da 

Estremadura (Branco, 2007, p. 84-85).  

 

 

6.3 Conjunto de Pedra Polida 

 

O conjunto de pedra polida recuperado na Orca do Pinhal dos Amiais é composto 

por onze artefactos ou restos em anfibolito (uma enxó, dois fragmentos de enxó, um 

percutor, um machado, um fragmento de lasca polida, …) e um fragmento de enxó em 

fibrolito (Anexo C, gráfico 19). 

A enxó completa (9278) e um dos fragmentos de enxó (9277) foram recuperados 

durante a identificação do monumento em 1895, tendo sido já estudadas por Senna-

Martinez (1989a, p. 597-600). Em relação ao percutor apenas podemos referir que foi 

recuperado no interior da câmara megalítica (UE. [32]), uma vez que não nos foi 

possível ter acesso aos materiais por estes se encontrarem depositados na sala museu de 

Canas de Senhorim (Nelas).  

A escassez da amostra não permite adiantar muitas conclusões, contudo uma vez 

que em toda a amostra observável apenas se verifica polimento do gume, tal economia 

                                                 
15

 Totalidade das pontas de seta identificadas nos arqueosítios que contribuíram para a análise: Orca de 

Santo Tisco (21); Dólmen 1 dos Moinhos de Vento (93); Orca dos Fiais da Telha (83); Dólmen de São 

Pedro Dias (16); Anta do Pinheiro dos Abraços (88); Dólmen da Sobreda (101). 
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de fabrico é consistente com o que se verifica nas restantes amostras atribuídas ao 

Neolítico Final regional (Senna-Martinez, 1989a, Ventura, 1998a). 

 

 

6.4 Conjunto de Objectos de Adorno 

 

O conjunto de objectos de adorno recuperado no monumento megalítico da Orca 

do Pinhal dos Amiais perfaz um total de 160, dos quais 138 estão inteiros e 22 

fragmentados.  

A análise tipológica permitiu identificar 62 contas com forma discoidal, 58 

discoidais achatadas, 10 esféricas; 4 elipsoidais, 3 elipsoidais achatadas; 6 cilíndricas, 1 

tronco-cónica e 3 irregulares. Devido ao estado avançado de fragmentação, 12 

elementos de adorno não são passíveis de integrar em nenhuma tipologia formal pré-

definida (tabela 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise das matérias-primas identificadas neste conjunto contámos com a 

colaboração do Professor Manuel Francisco Costa Pereira, membro da equipa do Centro 

de Petrologia e Geoquímica do Instituto Superior Técnico (ao qual agradecemos), que 

teve a amabilidade de analisar uma amostra de duas contas em pedra verde e duas em 

aplito através de um Espectrómetro de Fluorescência de Raio-X, PHILIPS PW 1480, 

tendo as restantes sido observadas apenas em microscopia óptica. 

Formas Quantidade Percentagem 

Cilíndrica 6 3% 

Discoidal 62 38% 

Discoidal achatada 58 36% 

Elipsoidal 4 3% 

Elipsoidal achatada 3 2% 

Esferoidal 10 6% 

Tronco-cónica 1 1% 

Irregular 3 2% 

Sem Forma 13 8% 

Total 160 100% 

Tabela 13 – Tipologia formal dos elementos de 

adorno identificados na Orca do Pinhal dos Amiais. 
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Esta análise permitiu-nos confirmar a constituição química das matérias-primas 

utilizadas na elaboração dos elementos de adorno, bem como a provável área de 

proveniência da respectiva matéria-prima. 

 

 

6.4.1 Conjunto de elementos de adorno por áreas 

 

A maioria das contas identificadas provém do interior da câmara megalítica (130 

correspondendo a 81%), das quais 126 são em pedra verde (97%), sendo das restantes 2 

em xisto (2%), 1 em aplito (0,5%) e outra em cerâmica (0,5%) (tabela 15). 

Tipologicamente predominam as discoidais com 58 registos (45%) e as discoidais 

achatadas com 37 registos (28%), sendo que nas restantes se integram as esferoidais (8 

correspondendo a 6%), as elipsoidais (3 correspondendo a 2%), elipsoidais achatadas (3 

correspondendo a 2%), as cilíndricas (6 correspondendo a 5%), as tronco-cónicas (1 

correspondendo a 1%) e as irregulares (2 correspondendo a 2%) (tabela 16). 

 

 [0] [1] [5] [9] [17] [19] [23] [31] [32] [38] [44] [47] [48] [49] [59] 

Câmara 1 5 --- --- --- --- --- 90 19 3 4 2 1 3 2 

Corredor --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Corr. intra-

tumular 
--- 4 8 --- 6 1 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Átrio --- 7 --- --- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 Câmara Corredor Corredor intra-tumular Átrio Total 

Varíscite 126 1 9 6 142 

Xisto 2 --- 10 1 13 

Aplito 1 --- --- 1 2 

Cerâmica 1 --- --- --- 1 

Osso --- --- 2 --- 2 

Total 130 1 21 8 160 

 

 

 

Tabela 14 – Distribuição dos elementos de adorno por área e Unidade Estratigráfica. 

Tabela 15 – Distribuição dos elementos de adorno por área e matéria-prima. 
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 Câmara Corredor Corredor Intra-tumular Átrio Total 

Cilíndrica 6 --- --- --- 6 (4%) 

Discoidal 58 1 --- 3 62 (38%) 

Discoidal achatada 37 --- 17 4 58 (36%) 

Elipsóidal 3 --- --- 1 4 (3%) 

Elipsóidal achatada 3 --- --- --- 3 (2%) 

Esferóidal 8 --- 2 --- 10 (6%) 

Irregular 2 --- 1 --- 3 (2%) 

Tronco-cónica 1 --- --- --- 1 (1%) 

n/a 12 --- 1 --- 13 (8%) 

Total 130 (81%) 1 (1%) 21 (13%) 8 (5%) 160 (100% 

 

 

A maior parte do conjunto de elementos de adorno identificados no interior na 

câmara megalítica foram registados na U.E. [31], que corresponde ao limite do 

quadrante sul da câmara megalítica (tabela 14). Na U.E. [32], correspondente ao 

enchimento de uma fossa, foram recuperados 18 elementos de adorno. Importa ainda 

referir, o elemento de adorno (324/03) recuperado na U.E. [48] juntamente com alguns 

restos de ocre. 

Do corredor foi recuperada uma conta discoidal (1%) em pedra verde. 

Da área do corredor intra-tumular foram recuperados 20 elementos de adorno 

(13%), dos quais 17 são discoidais achatadas (81%), 2 esferoidais (10%) e 1 irregular 

(5%), em que duas (114/01 e 115/01) foram recuperadas da U.E. [23], que corresponde 

ao enchimento original do corredor e uma (95/01) da U.E. [9]. As restantes provêem de 

unidades não menos importantes, mas com indícios de remeximentos, como é o caso 

das U.Es. [1] e [17].  

Do átrio foram registados 8 elementos de adorno (5%), das U.E.s [1] e [5], 

unidades onde foram registados um conjunto de ossos carbonizados. Em termos 

formais, visualiza-se uma forte predominância das discoidais achatadas (4 

correspondendo a 50%), seguidas das discoidais (3 correspondendo a 38%) e das 

elipsoidais (1 correspondendo a 12%) (tabela 16).    

6.4.2 Considerações gerais sobre o conjunto de elementos de adorno 

 

De acordo com os dados da tabela 13 verifica-se a predominância das formas 

discoidais (38%) e discoidais achatadas (36%), comparativamente à presença das 

formas esferoidal (6%), cilíndrica (4), elipsoidal (3%), elipsoidal achatada (2%), 

irregulares (2%) e a tronco-cónica (1%).  

Tabela 16 – Distribuição dos elementos de adorno por tipologia e área. 
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Tabela 17 – Tipologia formal dos elementos de 

adorno do monumento megalítico em estudo. 

Tabela 18 – Tipologia de perfuração dos elementos de adorno integrados 

na tipologia formal correspondente. 

No que diz respeito ao tipo de perfuração dos 160 elementos de adorno registados, 

126 (79%) artefactos foram perfurados com um instrumento de ponta cónica, verificável 

pelo formato da perfuração. Porém, deste conjunto salientam-se 85 elementos de adorno 

com perfuração bicónica (53%) (Anexo C, gráfico 20), sendo que foram primeiramente 

perfuradas de um dos lados até aproximadamente à zona central do objecto e, de 

seguida, foi feita uma segunda perfuração na outra extremidade até atingir o centro do 

objecto.  

Por outro lado, apenas 20 elementos de adorno apresentam perfuração cilíndrica 

(12%), sendo que 4 têm uma perfuração cilíndrica bidireccional (2%), e na qual foi 

utilizado um objecto cuja largura seria constante ao longo ao seu comprimento.  

No que respeita ao tipo de perfuração desenvolvido na produção destes artefactos 

predomina claramente a perfuração em forma de cone, sendo que a bicónica está 

presente em 85 artefactos (53%) e a cónica unidireccional em 41 artefactos (26%). As 

perfurações do tipo cilíndrico unidireccional e cilíndrico bidireccional apenas estão 

representadas em 16 (10%) e 4 (2%) elementos de adorno, respectivamente (Anexo C, 

gráfico 20).   

 

Cilíndrica bidireccional 4 2% 

Bicónica 85 53% 

Cilíndrica unidireccional 16 10% 

Cónica 41 26% 

N/a 14 9% 

TOTAL 160 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cónica Bicónica 
Cilíndrica  

unidireccional 

Cilíndrica  

bidireccional 

Cilíndrica 1 5  ---  --- 

Discoidal 12 45 3 1 

Discoidal achatada 23 20 13 2 

Elipsoidal ---  4  ---  --- 

Elipsoidal achatada --- 3  ---  --- 

Esferoidal 4 6  ---  --- 

Tronco-cónica ---  ---  --- 1 

Irregular 1 2  --- --- 
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Tabela 19 – Média da dimensão da perfuração por tipologia formal. 

Na tabela abaixo indicada (tabela 19) podemos observar que a dimensão média de 

perfuração, por tipologia, se situa entre os 1,28 mm e os 2,88 mm. Para a perfuração 

cónica foi possível calcular a média de perfuração mínima de 1,48 mm. No caso da 

perfuração bicónica bidireccional optámos por não fazer o cálculo da perfuração 

mínima, pelo facto de tal ser impossível com os instrumentos de medida ao nosso 

dispor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à matéria-prima utilizada na produção dos elementos de 

adorno recuperados na Orca do Pinhal dos Amiais destaca-se a predominante presença 

da varíscite, vulgarmente incluída nas “pedras verdes”, que se define como um fosfato 

de alumínio hidratado, que se cristaliza em sistema ortorrômbico cinovariscite branco 

(Querré, Herbault e Calligaro, 2007, p. PII-38-2; Querré, Herbault e Calligaro, 2008, p. 

117). É um mineral secundário formado pela deposição directa de águas subterrâneas 

fosfatadas que descendem ao longo de fissuras abertas, reagindo com rochas ricas em 

alumínio (Larsen, 1942). 

A sua análise permite estabelecer padrões de reconhecimento da área de 

proveniência identificados pela sua composição química,  que se distingue pelas 

diferentes fontes naturais (afloramento geológico). De acordo com os dados obtidos na 

análise de duas amostras em varíscite, através da utilização de um Espectrómetro de 

Fluorescência de Raio-X, PHILIPS PW 1480, foi possível verificar que a varíscite 

utilizada nestes elementos de adorno da Orca do Pinhal dos Amais é originária da região 

da Meseta Espanhola (Zamora)
16

 (Anexo C, gráfico 21).  

                                                 
16

 A partir dos dados obtidos na análise realizada no espectrómetro foi possível localizar este tipo de 

mineral na base de dados mundial de Mineralogia online utilizada pela comunidade científica 

(http://www.mindat.org). 

 Diâmetro máximo Diâmetro mínimo 

Cilíndrica 2,63 mm 2,09 mm 

Discoidal 2,58 mm 1,52 mm 

Discoidal Achatada 2,57 mm 1,38 mm 

Elipsoidal 2,56 mm --- 

Elipsoidal achatada 2,67 mm --- 

Esferoidal 2,65 mm 1,49 mm 

Irregular 2,61 mm 1,43 mm 

Tronco-cónica 2,88 mm --- 

http://www.mindat.org/
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Segundo alguns autores (Querré, Herbault e Calligaro, 2007; 2008; Odriozola, 

Linares-Catela, Hurtado-Pérez, 2010), há evidências de que a varíscite terá sido 

explorada na Península Ibérica durante o IV e III milénios a.C., num conjunto restrito de 

minas, como é exemplo a mina de Palazuelos (Zamora): 

 

“Variscite was heavily traded in prehistory, particularly in the 

Iberian Península (…) During the late prehistory, variscite was exploited 

to make beads and these frequentely appear in megalithic burial contexts 

across Europe during the Neolithic and Bronze Age” (Odriozola, Linares-

Catela, Hurtado-Pérez, 2010, p. 3146). 

 

Tal como se evidenciou no Complexo Arqueológico dos Perdigões foi possível, 

através da análise dos elementos de adorno aí identificados, verificar a proveniência dos 

mesmos, que neste caso terá sido Pico Centeno (Encinasola, Huelva) (Odriozola, 

Linares-Catela, Hurtado-Pérez, 2010, p. 3146-3147). Contudo, por diversas razões, 

nomeadamente financeiras, não foi possível identificar a proveniência exacta (mina) do 

tipo de varíscite identificado na Orca do Pinhal dos Amiais.   

 

A importância da presença dos 142 elemento de adorno em “varíscite” na Orca do 

Pinhal dos Amiais é um elemento fundamental para o nosso estudo, uma vez que o facto 

desta não ser de origem local sugere-nos a existência de um “sistema de trocas” 

característico das sociedades camponesas do Neolítico (Odriozola, Linares-Catela, 

Hurtado-Pérez, 2010, p. 3146). Se acrescentarmos o facto de o monumento megalítico 

da Orca do Pinhal dos Amiais estar implantado numa região que serviria de ponto de 

passagem para comunidades que se deslocavam nos sentidos N-S, E-O e vice-versa, 

mais concretamente na Plataforma do Mondego, podemos considerar que estas 

comunidades praticavam um regime de “trocas” entre si (Odriozola, Linares-Catela, 

Hurtado-Pérez, 2010, p. 3146). Deste modo, tal como já foi referido anteriormente, a 

presença de matérias-primas não locais corrobora a existência de “trocas” que 

consistiam na troca de ideias, matérias-primas e modo de vida entre grupos 

populacionais nómadas. 

 

O xisto, ao contrário da varíscite, pode ser considerada como uma matéria-prima 

regional, visto que existem afloramentos xistosos próximos do arqueosítio, como é o 
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caso de Vila Nova de Espinho a cerca de 6 km a NE e Carragozela a aproximadamente 

8,5 km para SEE (Carta Geológica 17-C à escala 1:50.000) (Teixeira et al., 1961, p. 12). 

Os treze elementos de adorno, em xisto, recuperados no monumento apresentam uma 

elaboração bastante cuidada.  

 

Outra matéria-prima identificada em dois elementos de adorno é o aplito, 

composto por microcristais bastantes finos e granulados que se caracterizam por uma 

mistura de feldspato e quartzo, conforme nos foi possível confirmar pela análise obtida 

no Espectrómetro de Fluorescência de raios-X, PHILIPS PW 1480 (Anexo C, gráficos 

22, 23 e 24). Este mineral, tal como xisto, é uma matéria-prima local visto que a área 

regional da Plataforma do Mondego é caracterizada pelas formações de filões 

quartzosos e aplito-pegmatíticos (Antunes et al., 2010, p. 4). 

 

Face ao exposto, depreende-se que os elementos de adorno depositados, 

predominantemente, na câmara megalítica desempenhariam funções de índole votiva.  

Assim sendo, numa tentativa de integrar cronologicamente este espólio podemos 

apontar para o espaço temporal correspondendo à primeira utilização do monumento 

após a sua construção – Neolítico Final/Calcolítico, finais do IV a meados do III 

milénio a.C..  

Em associação a outros monumentos contemporâneos à Orca do Pinhal dos 

Amiais podemos verificar que este tipo de artefactos é bastante comum em contextos 

megalíticos na região. As contas discoidais achatadas em xisto são características do 

Neolítico Antigo regional, mas a sua presença em contextos de Neolítico Final ainda é 

um factor relevante. Por sua vez, as contas discoidais em pedra verde, são características 

de contextos típicos do Neolítico Final regional (Senna-Martinez, 1989a).  
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7. Os dados da Orca dos Amiais no contexto do Megalitismo. 
 

7.1 O conceito de megalitismo na actualidade  

 

Tendo em conta que o megalitismo foi um fenómeno cultural e social que teve 

como palco a Europa Atlântica (Rodríguez Casal, 2010, p. 59), incluindo praticamente 

todo o actual território português, iremos abordá-lo de uma forma sintetizada focando os 

particularismos que o definem em algumas áreas da Península Ibérica, nomeadamente 

da Beira Alta, Estremadura e Alentejo.   

Tendo surgido nos finais do V milénio a.C., este fenómeno caracteriza-se pela 

evidência de manifestações arquitectónicas realizadas por acções humanas nas quais 

sobressaem os critérios culturais das comunidades da época. Abordado por um vasto 

número de investigadores, que nos últimos anos se debruçaram sobre conceitos que lhe 

estão associados, o significado de megalitismo tem vindo a ser estudado de diversas 

perspectivas que se coadunam de forma indissociável.  

Considerado como um fenómeno no qual a conjuntura económica e paisagística 

transparecia nas transformações mentais e sociais das comunidades neolíticas (Diniz, 

2000, p. 113), o megalitismo, na relação habitacional e funerário, não pode de forma 

alguma ser abordado isoladamente, pois os particularismos regionais destacam-se como 

elementos caracterizadores fundamentais no estudo dos monumentos (Gonçalves e 

Sousa, 2010, p. 557).  

O impacto territorial e paisagístico, que a edificação de monumentos megalíticos 

desencadeou na transformação da paisagem, é observado como elemento caracterizador 

da apropriação territorial pelas comunidades neolíticas e calcolíticas, através da 

visibilidade construtiva (Mataloto, 2007, p. 125; Caballero Sánchez et al., 2011, p. 28). 

A edificação destas estruturas, desenvolvida numa diacronia temporal específica, 

demonstra a intenção de separar o mundo dos vivos e dos mortos, reflectidos no pacote 

artefactual depositado (Pinto, 2012, p. 16).  

A associação destes dois mundos (mundo dos vivos = contexto habitacional; 

mundo dos mortos = contexto funerário) no território envolvente pode ser entendida 

através das transformações sócio-culturais e simbólicas pela relação território/paisagem 

(Criado Boado, Mañana Borrazás e Gianotti García, 2003). Ora, ao que tudo indica, 

paisagem tanto corresponde ao espaço físico, mas também a “um sistema complexo e 



Patrícia Andreia Roxo Pinheiro 

 66 

dinâmico onde se regista a interacção de diversos factores (naturais e culturais)” 

(Andrade, 2010, p. 78) nos quais permanece uma relação de influências na paisagem 

natural e artificial (Andrade, 2010, p. 78). O território é construído pelo espaço social e 

simbólico bem como pelo espaço geográfico delimitado pelas estruturas habitacional e 

funerárias, tomando o sentido de fronteira territorial (Andrade, 2010, p. 78).  

Outra vertente de análise debruça-se sobre o carácter social e simbólico, 

caracterizador das comunidades que incrementaram o fenómeno megalítico, é 

interpretado pela forma como os monumentos “actúan como mecanismos de 

reproducción material e ideológica”, nos quais princípios organizativos destas 

comunidades se reflectem na edificação dos espaços funerários colectivos (Caballero 

Sánchez et al., 2011, p. 30) destacando as relações de parentescos (García Sanjuán, 

2000, p. 174). Contudo, o falecido não passa automaticamente a antepassado, para tal há 

a necessidade de ritualizar o percurso de passagem. Assim, estes monumentos 

funerários entendem-se como espaços de acesso arquitectónico e ritual, nos quais se 

desencadeiam complexas manifestações culturais e simbólicas, e utilizados durante um 

determinado período de tempo (Martínez Sánchez, 2008, p. 153). 

Neste âmbito, para além do megalitismo de cariz funerário, como as antas, as 

grutas artificiais muito características da região da península de Lisboa e os tholoi, 

existem também estruturas megalíticas não funerárias, como os menires edificados 

isoladamente ou em conjunto, dos quais são exemplo os cromeleques – Cromeleque de 

Vale Maria do Meio, Évora (Calado, 2000) - e os alinhamentos – Alinhamento da Têra, 

Pavia (Rocha, 2000).   

A cultura material identificada nos monumentos megalíticos representa a carga 

simbólica de ligação do presente ao passado. A quantidade e variedade artefactual 

(presença de recipientes cerâmicos lisos e/ou decorados, artefactos de indústria lítica, 

pedra polida e de adorno) depositada nos contextos funerários reflectem o simbolismo 

em torno das ideologias defendidas/acreditadas pelas comunidades de então. 

Do ponto de vista temporal, o megalitismo é a conjugação das duas perspectivas 

anteriormente mencionadas, nas quais assentam a valorização do cariz simbólico e 

cultural observado nos monumentos reflectido nas transformações do quadro mental das 

comunidades.   

 

A incidência de uma análise complexificada do megalitismo, de cariz habitacional 

ou funerário, desenvolveu-se nas últimas décadas do século XX, no qual o seu conceito 
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ganhou uma amplitude generalizada como um conjunto de realidades diversificadas nas 

quais sobressaem os particularismos regionais (Gonçalves e Sousa, 2010, p. 557).  

Para tal, destacamos o facto de nas diversas regiões os monumentos serem 

construídos com matérias-primas locais. Na Estremadura destaca-se a utilização do 

calcário, na região da Beira Baixa o xisto, o granito na região da Beira Alta e Alentejo, 

particularmente na região de Évora.  

Acrescentam-se ainda outros aspectos próprios a nível artefactual como é o caso 

das placas de xisto gravadas, um dos materiais mais relevantes do megalitismo 

alentejano, pelo carácter simbólico que representam no Alentejo Central (Gonçalves, 

2004, p.50; Oliveira, Rocha e Silva, 2007), e da sua quase ausência na região beirã. De 

acordo com a informação publicada, nesta área foi identificado um fragmento de placa 

de xisto na Anta 2 do Couto da Espanhola (Rosmaninhal, Idanha-a-Nova) (Cardoso, 

Caninas e Henriques, 1997, p. 19). Este artefacto ideotécnico, particularmente 

abundante na região de Évora, “o lugar que viu nascer e evoluir uma das mais 

extraordinárias e originais manifestações do sagrado da Pré-História do Ocidente 

peninsular” (Gonçalves, 2004, p. 62), desempenha uma função mágico-religiosa 

patente no simbolismo arquitectónico marcado pelos menires e estelas-menires 

(Gonçalves, 2004, p. 59).  

 

Um dos percursores do estudo do megalitismo no Norte do actual território 

Português é V. Oliveira Jorge, que aborda o conceito como “um fenómeno polimorfo (a 

nível formal e a nível social e simbólico” (2003, p. 401), com a presença de necropoles 

e práticas de domínio “ritual” em aproximação ao mundo dos mortos (Jorge, 2002, p. 

19). 

Na Beira Alta, e tal como já foi mencionado no segundo capítulo deste trabalho, o 

megalitismo é integrado numa malha de ocupação humana mais larga, nomeadamente 

habitats que têm sido objecto de estudo por um conjunto de investigadores cujas áreas e 

parâmetros de abordagem diferem.  

Na área do Alto Paiva, o conceito tem sido abordado por Domingos J. Cruz na sua 

vertente arquitectónica, na qual os monumentos desempenhavam um papel de controlo 

territorial no âmbito da “disputa e processo de apropriação de terra com 

potencialidades agrícolas ou pastoris” (Cruz, 2001, p. 312), devido, eventualmente, à 

diminuição das terras de pastagem por motivos de alterações climáticas (Cruz, 2001, p. 

312). Desenvolvendo a sua abordagem do ponto de vista cultural, no qual destaca as 
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práticas rituais de culto aos antepassados como “como factor agregador e de 

reprodução da ordem social estabelecida” (Cruz, 2001, p. 314).  

Na região da Plataforma do Mondego, o conceito de megalitismo, além dos seus 

aspectos estruturais e construtivos, é-nos definido na sua vertente artefactual e 

paisagística, sempre correlacionado com a componente habitacional, na qual 

investigadores como J. C. Senna-Martinez e J. Q. Ventura desenvolvem a sua análise e 

abordagem, na qual o megalitismo se define “como um conjunto de prescrições rituais 

ou “mágico-religiosas” e práticas funerárias, que se consubstanciam no colectivismo 

do espaço reservado aos mortos” (Senna-Martinez e Ventura, 2004, p. 20) e na qual 

assenta a “organização do espaço dos mortos em função do espaço dos vivos, ainda que 

de uma forma idealizada e purificada” (Senna-Martinez e Ventura, 2004, p. 20).    

 Para a Estremadura, o tema tem sido abordado por um conjunto de 

investigadores, dos quais destacamos Victor S. Gonçalves (1995, 2003; Gonçalves e 

Sousa, 2000), Ana Catarina Sousa (1998, p. 134) e Rui Boaventura (2009, p. 12). Rui 

Boaventura e Ana Catarina Sousa baseiam-se nas propostas defendidas por Victor S. 

Gonçalves. Segundo este, o megalitismo define-se como um conjunto de prescrições 

mágico-religiosas relacionadas com a morte, não sendo representado apenas na 

arquitectura funerária” (Gonçalves, 1995, p. 27), praticadas por “sociedades agro-

pastoris” e cronologicamente limitado entre os 4º e 3º milénios a. C., na região da 

Estremadura (Boaventura, 2009, p.13).  

A região do Alentejo, densamente ocupada por monumentos megalíticos, tem sido 

estudada por Victor S. Gonçalves (2000 e 2003), Manuel Calado (2000 e 2003) e 

Leonor Rocha (2000 e 2005), entre outros investigadores.  

 

Face ao exposto, o conceito de megalitismo sintetiza-se genericamente como um 

fenómeno económico-cultural associado às transformações mentais e sociais que se 

reportam na alteração da paisagem, nas vertentes funerária (grutas artificias, antas e 

tholoi) e não funerária (menires e cromeleques). A valorização da componente 

simbólico-ritual nas comunidades neolíticas é fortemente representada na edificação de 

monumentos megalíticos e na diversidade artefactual neles depositada.   
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7.2 Algumas reflexões a propósito de cronologias 

 

Para o monumento funerário da Orca do Pinhal dos Amiais, tal como se pode 

verificar em outros sepulcros megalíticos da Península Ibérica não existem datações de 

radiocarbono
17

, devido à dificuldade em identificar amostras orgânicas que permitam a 

sua datação (Boaventura, 2009, p. 331). Por conseguinte, a respectiva integração 

cronológica possível baseia-se em comparações artefactuais e arquitectónicas com 

monumentos de características semelhantes, implantados tanto na região da Beira Alta 

como noutras áreas onde se identificam monumentos caracteristicamente análogos.  

Para o Neolítico Final, momento de apogeu do megalitismo funerário regional, 

dispomos de um número pequeno, mas significativo, de datações radiométricas, quer de 

contextos funerários quer habitacionais (Tabela 20). 

A datação da sepultura periférica do Dólmen 1 dos Moinhos de Vento e o 

conjunto de datações para as primeiras utilizações da Orca das Castenairas sugerem uma 

construção e utilização primária dos monumentos no Neolítico Final centrada na 

segunda metade do IV milénio a.C. (Senna-Martinez & Ventura, 2008b, p. 334).  

No caso do Monumento 2 de Lameira da Travessa (Vila Nova de Paiva) foram 

obtidos elementos cronológicos com base nas análises polínicas do solo conservado do 

monumento que reportam ao período Atlântico (8000-5000 BP) e aos momentos muito 

iniciais do sub-boreal (5000-2500 BP)
18

 (López Sáez e Cruz, 2001, p. 36). Estes dados 

não foram considerados na nossa análise devido ao carácter pouco viável deste tipo de 

amostras. As características geológicas, compostas pelo substrato granítico, do 

paleosolo Beirão, do Noroeste peninsular e do Alentejo, não contribuem para a boa 

conservação dos elementos orgânicos (Boaventura, 2009, p. 354, 355). Para além disso, 

as datas obtidas no paleosolo apenas nos indicam o momento anterior à construção, e 

não o momento da construção do monumento, pelo que oferecem um contributo 

reduzido para o nosso estudo.      

 

Se tivermos em consideração os contextos habitacionais, o Neolítico Final 

regional não só corresponderá à segunda metade do IV milénio a.C. como pode ser 

                                                 
17

 Não foi possível recolher elementos orgânicos que permitissem efectuar datação por radiocarbono. 

Todos os elementos orgânicos da Orca do Pinhal dos Amiais foram encontrados em zonas contaminadas. 

 
18

 Para estas datações não temos indicação da amostra.  
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estendido até meados do III milénio, tendo em conta a data obtida para amostra de 

bolota carbonizada, datada por AMS, da Cabana 1 do Ameal-VI (Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b, p. 333). 

Às parasitagens tardias dos grandes monumentos, que Senna-Martinez e Ventura 

(2008b) vêm à longa data identificando com a Primeira Idade do Bronze, devem 

corresponder as datas tardias do átrio da Orca das Castenairas centradas num momento 

do segundo quartel do II milénio a.C. (Cruz, 2001). 

Em termos estruturais, a Orca do Pinhal dos Amiais apresenta características 

típicas de uma construção do Neolítico Final (com câmara poligonal, corredor, corredor 

intra-tumular e átrio). A esmagadora maioria do espólio recuperado é consentânea com 

tal periodização (como é o caso das pontas de seta; a indústria lítica talhada sobre 

suporte laminar; pedra polida; contas de colar e maioria dos recipientes cerâmicos). 

Contudo, este monumento também apresenta indícios de utilização mais tardia 

nomeadamente no conjunto cerâmico composto por vasos tronco-cónicos invertidos e 

formas carenadas identificados e discutidos atrás. 
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Sítio / Contexto / Amostra Referência Data B. P. 
Data cal a.C., 

a 2σ
19

 
Bibliografia 

Dólmen 1 dos Moinhos de Vento 

(carvões da sepultura periférica) 

 

ICEN-196 4720 ± 40 3634-3374 (a) 

Senna-Martinez, 

1989a, 1995a, 

1995/96a;  

Ventura, 1998; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b. 

Orca das Castenairas (base da câmara) GrN-4924 5050 ± 50 3964-3760 (a) 

Soares e Cabral, 

1984;  

Senna-Martinez, 

1995/96a; 

Ventura, 1998; 

Cruz, 2001; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b. 

Orca das Castenairas (nível acima do 

enchimento da câmara) 
GrN-4925 4610 ± 50 3622-3109 (a) 

Orca das Castenairas 

(corredor intra-tumular) 

OxA-7433 4590 ± 55 3517-3101 (b) 

Cruz, 2001; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b. 

OxA-9307 4540 ±50 3491-3038 (b) 

OxA-7432 4510 ± 45 3362-3031 (b) 

OxA-7434 4470 ± 45 3352-3012 (b) 

GrA-9308 4440 ±50 3336-2924 (b) 

Soma de probabilidades do 

corredor intra-tumular 
  3497-3009 (b) 

 GrA-9312 4520 ±50 3366-3088 (b) 

Cruz, 2001; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b. 

Orca das Castenairas (átrio) GrA-9313 4380 ±50 3319-2895 (b) 

 OxA-7435 4365 ±50 3309-2889 (b) 

Soma de probabilidades (átrio)   3339-2903 (b) 

Orca das Castenairas 

(átrio – tardio) 

OxA-7436 3365 ±45 1751-1526 (b) 
Cruz, 2001; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2008b. 

GrA-9314 3250 ±50 1635-1421 (b) 

Soma de probabilidades 

(átrio – tardio) 
  1740-1438 (b) 

Habitat do Ameal-VI – cabana 3 

(bolota carbonizada) 

ICEN-908 4590 ±45 3514-3104 (a) 
Senna-Martinez, 

1995/96a; 

Ventura, 1998; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2000; 

2008b. 

ICEN-909 4545 ±45 3371-3097 (a) 

Soma de probabilidades – AM6H-C3   3499-3097 (a) 

Habitat do Ameal-VI – Cabana 1 (carvão) ICEN-345 3980 ±110 2872-2201 (a) 

Senna-Martinez, 

1989a, 1994, 

1995/96a; 

Ventura, 1994b, 

1998; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2000, 

2008b. 

Habitat do Ameal-VI – Cabana 1 (AMS 

s/bolota carbonizada) 
OxA-5436 4155 ±55 2885-2617 (a) 

Habitat do Murganho 2 – Cabana 1 ICEN-905 4330 ±45 3088-2883 (a) 

Senna-Martinez, 

1994, 1995/96; 

Ventura, 1998; 

Senna-Martinez e 

Ventura, 2000, 

2008b. 

 

 

                                                 
19

 Calibradas de acordo com o Programa Calib Versões a) 3.0.3 e b) 5.0.1 (Stuiver, M. e Reimer, P. J., 

1993, Radiocarbon, 35, p. 215-230). 

Tabela 20 – Datas de Radiocarbono para 2ª Fase (Neolítico Final) do Megalitismo da Beira Alta (Senna-

Martinez e Ventura, 2008b, p. 333). 
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Ao compararmos a informação cronológica obtida para as antas na região da Beira 

Alta, com os dados obtidos para as regiões do Noroeste do actual território Português, 

Estremadura e Alentejo verificamos que as balizas cronológicas apresentam pequenas 

diferenças temporais e aproximações culturais.  

Para o Noroeste do actual do território Português, a informação obtida sugere-nos 

a existência de edificações tumulares a partir dos finais do V milénio a.C., como os 

monumentos de dólmens simples, abertos ou fechados na Serra da Aboboreira (Cruz, 

2001; Nunes, 2003, p. 83). Por outro lado, os monumentos mais complexos, atribuídos 

ao Neolítico final, começam a ser edificados nos inícios do IV milénio a.C., do qual é 

exemplo o dólmen de Chã de Parada 1 (Baião), na Serra da Aboboreira (3900/3800-

3600 a.C.) (Nunes, 2003, p. 84). 

Por sua vez, na região da Estremadura, as datações de radiocarbono obtidas para 

as antas, com ocupação do Neolítico final, sugerem a sua utilização nos meados do IV 

milénio a.C. à semelhança da região do Alto e Médio Alentejo (Boaventura, 2009, p. 

366). Neste caso, para além do facto de a cronologia apresentar dados mais recentes 

comparativamente aos obtidos na região beirã, as características artefactuais (presença 

de cerâmica carenada), identificadas nos monumentos da Estremadura comprovam 

particularidades regionais (Diniz, 2000, p.105; Cardoso, 2006, p. 17; Encarnação, 2010, 

p.100), das quais destacamos a escassa presença de recipientes carenados nos 

monumentos funerários, à excepção de Casaínhos, onde foi recuperado um único 

exemplar de recipiente carenado (Boaventura, 2009, p. 260; Gonçalves, 2007). 

Os sítios de habitat conhecidos no Neolítico final da região da Estremadura 

(Leceia, Penedo do Lexim), e Alentejo (Marco dos Albardeiros, Reguengos de 

Monsaraz (Gonçalves e Sousa, 2000, p. 18) parecem enquadrar-se no último quartel do 

IV milénio a.C. (Boaventura, 2009, p. 261).  

No caso de Leceia (camada 4) a cronologia proposta para este período situa-se 

entre 3510-2900 a.C., conforme a soma de probabilidades a 95% (Cardoso, 1997, p. 21 

e 26).   

No povoado do Penedo do Lexim, foram identificados dois momentos 

ocupacionais correspondentes ao Neolítico final, (Locus 1, fase 1 e Locus 4) (Sousa, 

2002, p. 314; Idem, 2010, p. 376). No entanto, devido a questões crono-estruturais 

levantadas em torno da datação obtida no Locus 1 (2720-2330 a.C.
20

), os níveis 
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 Amostra de osso (sus) Beta-142451, recolhida em I9.  
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considerados de ocupação do Neolítico final foram aglomerados na fase ocupacional 

inicial do povoado, denominada de Neolítico final/Calcolítico inicial (Sousa, 2010, p. 

378). 

Assim sendo, a associação da componente artefactual das antas da Península de 

Lisboa aos resultados cronológicos até então conhecidos sugere que as deposições 

funerárias terão decorrido, essencialmente, durante o último quartel do IV milénio a.C., 

prolongando-se até até à transição para o III milénio a.C. (Boaventura, 2009, p. 261). É 

nesse âmbito que “o fenómeno do Megalitismo parece atingir o seu auge, primeiramente 

com um aumento significativo de espólio ainda de cariz utilitário, na torna do milénio, para 

de seguida apresentar frequentemente um cariz ideotécnico e simbólico” (Idem, 2009, 370). 

E as influências meridionais (pontas de seta alcalarenses e mitriformes (Boaventura, 2009, 

p. 237) evidenciam uma clara similitude tanto na Estremadura como no Alentejo (Idem, 

2009, p. 371), enquanto que na Beira Alta a sua influência é bastante reduzida. Aqui, foram 

identificados apenas dois sítios arqueológicos (Orca do Tanque, Satão e Dólmen da 

Sobreda, Oliveira do Hospital) onde a presença desta tipologia de pontas de seta é 

representada por dez exemplares alcalarenses e sete mitriformes na Orca do Tanque, e um 

exemplar mitriforme no Dólmen da Sobreda (Senna-Martinez, 1989a, p. 554).   

Os dados cronológicos obtidos para o megalitismo funerário do Alentejo Central 

sugerem que terá emergido na segunda metade do IV milénio a.C., à semelhança da 

região estremenha (Boaventura, 2009, p. 352). Caracteriza-se pela edificação de 

monumentos de pequenas dimensões desprovidas de corredor (Oliveira, Rocha e Silva, 

2007, p. 50; Andrade, 2010, p. 107). A componente artefactual é representada pela 

presença de machados em pedra polida, geométricos em sílex e a quase total ausência 

de cerâmica (Andrade, 2010, p. 107).  

As transformações arquitectónicas e artefactuais ocorrem na transição do IV para 

o III milénio a.C. correspondendo ao apogeu do megalitismo da região. Neste período 

observam-se monumentos de câmara poligonal de corredor médio e longo (Santa 

Margarida 3 e Horta (Andrade, 2010)), que se destinam a sepulcros coletivos (Oliveira, 

Rocha e Silva, 2007, p. 50), como são exemplo a Anta Grande da Comenda da Igreja 

(Montemor-o-Novo), a Anta Grande do Zambujeiro (Évora) (Rocha, 2005, p. 41). As 

intervenções realizadas em monumentos do Neolítico final comprovam a existência de 

espólio votivo constituído por abundante cerâmica lisa e decorada (taças carenadas – 

Diniz, 2000, p.105), placas de xisto gravadas e pontas de seta (Andrade, 2010, p. 107). 
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7.3 A Orca do Pinhal dos Amiais na Plataforma do Mondego, reflexões possíveis 

 

O arranque da construção de dólmens com estruturas megalíticas desenvolvidas, 

na Beira Alta, em que as dimensões médias das mamoas e peso médio do maior dos 

ortóstatos (normalmente a tampa da câmara) triplicam em relação à primeira fase do 

megalitismo regional
21

, pode ser colocado dentro do segundo quartel do IV milénio a.C. 

(Neolítico Final) (Senna-Martinez e Ventura, 2008b, p.337), associando-se à 

generalização das estruturas cénicas frontais (corredores intra-tumulares e átrios) 

(Senna-Martinez e Ventura, 2004, p.23). 

É neste momento, de apogeu do megalitismo da Plataforma do Mondego, que a 

edificação de monumentos funerários ganha importância nas diversas vertentes que 

caracterizam este período da Pré-História regional.  

A complexificação estrutural dos sepulcros megalíticos (câmara poligonal de nove 

esteios, presença de corredor desenvolvido, corredor intra-tumular, e átrio), a sua 

monumentalidade na paisagem, em associação à valorização das inter-relações dos 

vivos com os mortos/antepassados, demonstradas pelas alterações a nível artefactual e 

reflectidas nas prácticas simbólico-rituais, surgem como indicadores de complexidades 

sociais que começam a ganhar proporção durante o Neolítico final (Senna-Martinez e 

Ventura, 2004, p. 24-26), manifestadas pelas transformações nas deposições do espólio 

votivo – maior quantidade e variedade tipológica de artefactos e cuidados na execução 

dos mesmos.  

Por outro lado, são ainda visíveis parâmetros de continuidade nas técnicas 

construtivas relativas à consolidação da parte exterior do monumento. A câmara 

megalítica é estabilizada por um anel pétreo interior, e na área da mamoa, coberta pela 

carapaça lítica, continua-se a identificar um anel pétreo exterior servindo de contraforte 

às terras que a enchem (Senna-Martinez e Ventura, 2004, p. 20).   

 

“A partir da 2ª metade do IV milénio e estendendo-se pelo III 

milénio, vão surgir monumentos de maiores dimensões, especialmente 

no que diz respeito ao tumulus, onde se desenvolvem estruturas 

complexas, como são os “corredores intra-tumulares” (Ventura, 

1998a, p. 152). 
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 Integrável no Neolítico Médio regional. 
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A complexificação dos espólios, comparativamente ao período anterior, 

acompanha a complexificação das arquitecturas. A introdução de recipientes cerâmicos 

em contextos funerários é uma novidade, contudo verificou-se que estes não eram 

desconhecidos em contexto habitacional desde o Neolítico antigo (Senna-Martinez e 

Ventura, 2000e, p. 37) do qual é exemplo o Habitat das Carriceiras, Carregal do Sal 

(Senna-Martinez, 2000, p. 25).  

A presença de novos elementos de adorno, semelhantes aos identificados no 

mundo estremenho, nomeadamente contas em “pedra verde” e a complexificação da 

indústria lítica talhada, presente nas pontas de seta, “foices” sobre lâmina, punhais e 

alabardas em sílex, bem como na pedra polida, corroboram o incremento das “trocas” 

no que respeita ao sílex e  azeviche, ambos geologicamente inexistentes no mundo 

beirão (Senna-Martinez e Ventura, 2000a, p. 55; 2008b, p. 334). 

Tais transformações não significam uma ruptura com categorias de espólio mais 

antigas, antes pelo contrário. Há evidências claras da continuidade de alguns aspectos 

artefactuais, nomeadamente nas lâminas sem retoque, geométricos sobre lâmina e 

pequenos elementos de adorno discoidais em xisto, característicos do Neolítico médio 

regional, presentes em contextos funerários
22

 do apogeu do megalitismo regional. 

Contudo, mesmo nestes casos, a respectiva representatividade percentual no conjunto 

diminui e as tipologias evoluem (Senna-Martinez, 1989a, p. 603-607; Senna-Martinez e 

Ventura, 2000c, p. 65; 2000d, p. 68). Por outro lado, a substituição da produção talhada 

micro-laminar pela produção laminar e o crescimento percentual do sílex face ao 

quartzo em suportes laminares desenvolveu-se proeminentemente durante o Neolítico 

final.   

 

Conforme supra mencionado, a componente estrutural e artefactual da Orca do 

pinhal dos Amiais permite-nos, além de um enquadramento crono-cultural 

razoavelmente fiável, verificar a replicação, neste caso, de situações já antes 

documentadas noutros monumentos: 

 

♦ Construção e utilização principal no Neolítico Final, incluindo deposições em 

átrio e corredor intra-tumular como nos casos de Dólmen 1 dos Moinhos de Vento, 
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 Orca do Pinhal dos Amiais, Orca dos Fiais da Telha, Orca de Santo Tisco, entre outros.    
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Dólmen de São Pedro Dias, Orca dos Fiais da Telha, Orca do Outeiro do Rato (Senna-

Martinez, 1989a).  

 

♦ Possível fecho do corredor intra-tumular no termo desta primeira etapa de 

utilização (Orca do Outeiro do Rato, Orca dos Fiais da Telha – Senna-Martinez, 1989a). 

 

♦ Re-utilização (parasitagem) do átrio e início do corredor intra-tumular em 

momentos da Primeira Idade do Bronze (Orca do Outeiro do Rato, Orca dos Fiais da 

Telha – Senna-Martinez, 1989a). 

 

Desconhecemos qualquer sítio de habitat coevo suficientemente próximo da Orca 

do Pinhal dos Amiais para podermos aferir uma correlação directa com esta necrópole. 

O sítio de habitat, deste período, mais próximo da Orca do Pinhal dos Amiais é o habitat 

do Murganho 2, cujo conjunto cerâmico é paralelizável com o aí recuperado. Em termos 

ocupacionais, o habitat do Murganho 2 configura uma ocupação de invernia 

comprovada pela evidência de carvões associados a lareiras (quer para confecção dos 

alimentos, quer para aquecimento) e pela economia alimentar associada à torrefacção e 

moagem da bolota (Senna-Martinez e Ventura, 2000a; Senna-Martinez, 2000b). 

A nível artefactual, os materiais, nomeadamente a cerâmica mas não só, permitem 

estabelecer relações próximas com os principais conjuntos provenientes dos contextos 

habitacionais do Ameal-VI, Murganho 2 e Quinta Nova. Além dos principais conjuntos 

funerários coevos conhecidos, como o Dólmen 1 dos Moinhos de Vento, Dólmen de S. 

Pedro Dias, Orca dos Fiais da Telha, Orca do Outeiro do Rato, Dólmen da Sobreda 

(Senna-Martinez, 1989a).  

É pois possível afirmar que, de uma forma geral, o espólio proveniente da Orca do 

Pinhal dos Amiais não apresenta disparidades formais em relação aos elementos de 

cultura material conhecidos em contextos habitacionais e funerários implantados na 

Plataforma do Mondego. Por outro lado, mantém-se do mesmo modo, o conjunto de 

similitudes já identificadas (Senna-Martinez, 1989) com elementos semelhantes do 

Neolítico Final e, sobretudo, do Calcolítico da Estremadura Atlântica. 

Por outra forma e no que diz respeito à indústria de pedra talhada registada na 

Orca do Pinhal dos Amiais salientamos a predominância da indústria lamelar e sobre 

lasca (maioritariamente em matérias-primas locais) sobre a laminar (em sílex e calcário 

silicificado importados), provavelmente devido ao facto de a necrópole estar implantada 
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na ponta oriental da Plataforma do Mondego – tendo em conta que o núcleo central de 

monumentos megalíticos está localizado no actual concelho de Carregal do Sal – 

justificando-se, pela escassez relativa de matérias-primas provenientes da Orla 

Ocidental, a continuidade na utilização da indústria lamelar.  

O elevado número de contas em varíscite identificadas, com uma provável origem 

da matéria-prima na Meseta Norte vem agora estabelecer com alguma segurança uma 

nova direcção das relações de troca de matérias-primas a somar à já conhecida com o 

âmbito estremenho (sílex, etc.). 

Para além das deslocações sazonais derivadas do modelo transumante proposto 

para a economia local neste período, outras estarão necessariamente implícitas na 

circulação de matérias-primas que vem sido proposta (Senna-Martinez e Ventura, 

2008b) e os dados agora tratados parecem confirmar. 

Hipóteses anteriormente formuladas para as práticas simbólicas do Neolítico Final 

da Plataforma do Mondego (Senna-Martinez e Ventura 2000a; 2008b) saem reforçadas 

com as observações efectuadas na Orca do Pinhal dos Amiais. A proposta dicotomia 

luz-sombra, exterior-interior, “espaço cénico aberto” versus “espaço interior reservado” 

da estrutura monumental é consistente com a maioria do espólio proveniente do interior 

– depositado junto ao morto – enquanto a maioria dos recipientes cerâmicos provém do 

átrio – podendo corresponder, juntamente com o corredor intra-tumular, à parte 

“visível/observável” do ritual, tal como nos casos dos Dólmens dos Moinhos de Vento, 

S. Pedro Dias, Outeiro do Rato, entre outros. A crescente complexificação paralela das 

economias e do ritual proposta para esta etapa cultural (Senna-Martinez e Ventura, 

2008b) parece, assim, sair igualmente reforçada. 

A “regra” da parasitagem de todos os grandes monumentos da Beira Alta em 

momentos da Primeira Idade do Bronze (Id., Ibid.) também sai confirmada das 

observações efectuadas. 

 

 

Em suma, o conjunto de manifestações megalíticas na área regional da Plataforma 

do Mondego situa-se entre os inícios do IV milénio cal a. C. até primeira metade do III 

milénio cal a. C.. O arranque da construção de estruturas megalíticas desenvolvidas 

restringe-se apenas à segunda metade do ao IV milénio. É a partir de 3500 cal a. C. que 

ocorrerem profundas transformações no megalitismo da Plataforma do Mondego no 

âmbito das técnicas construtivas.  
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A evolução das técnicas construtivas foi acompanhada de alterações artefactuais 

tanto na olaria (presença da cerâmica em contextos funerários), na indústria lítica 

(geométricos produzidos a partir de suportes laminares, pontas de seta de base triangular 

e recta de baixo alongamento e espessura), na indústria polida (aumento da presença de 

machados e enxós) como nos elementos de adorno que marcam o início de um conjunto 

de transformações sociais e simbólicas nestas comunidades.  

Note-se que estas transformações não sugerem uma ruptura com o espólio mais 

antigo. Assistimos à continuidade na utilização de artefactos característicos do Neolítico 

Médio, como são os geométricos e raspadores, que se associam a novos utensílios como 

os elementos de adorno em “pedra verde”, pontas de seta e “foices” sobre lâmina.  

As transformações no espectro estrutural e artefactual são condicionantes da 

evolução das comunidades neolíticas a nível social e mágico-religioso. A 

complexificação dos monumentos funerários (como marcador territorial e/ou local 

sagrado), a deposição artefactual utilitária junto ao antepassado e o simbolismo que 

envolve a acção ritual é caracterizadora da evolução destas comunidades. A qual mostra 

a eventual necessidade do sentimento de proximidade para com os antepassados. 

 

Face ao exposto neste último capítulo, destacamos a semelhança na evolução 

arquitectónica entre os monumentos da região da Plataforma do Mondego e regiões da 

Estremadura e Alentejo, bem como a existência de paralelismos nos pacotes artefactuais 

marcados pela presença da indústria lítica talhada e polida, elementos de adorno em 

“pedra verde” e cerâmica.  

Por último, independentemente da região há uma prevalência das matérias-primas 

locais, mas também um relativo aumento de matérias-primas importadas (sílex, 

azeviche, anfíbolito e “pedra verde”), o que corrobora a existência de contactos e trocas 

materiais à distância entre diferentes grupos humanos ocupando territórios distantes 

entre si. Assim sendo, a proposta de R. Boaventura na qual defende que “é possível 

admitir uma relativa contemporaneidade do fenómeno Megalitismo entre as várias 

regiões do ocidente peninsular” (Boaventura, 2009, p. 362) pode ser matizada para uma 

possível anterioridade do caso Beirão e sobretudo do Noroeste.  

 

Perante os resultados auferidos, este estudo poderá contribuir para a investigação 

do Megalitismo na Plataforma do Mondego, tendo contudo, uma limitação, nas 

variáveis tempo e na incompleta intervenção a que o sítio foi sujeito. Como tal, as 
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interrogações a algumas das questões têm ainda um caminho a percorrer para serem 

cabalmente respondidas, provisoriamente, naturalmente, em eventuais intervenções em 

sítios comparáveis com a Orca do Pinhal dos Amiais e também o estudo de pacotes 

artefactuais, com afinidades inequívocas, poderão reforçar as conclusões que foram 

possíveis de obter nesta dissertação. 
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