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GRAVURAS E PINTURAS EM DÓLMENES.
O “GRUPO DE VISEU” DE E. SHEE (1981) TRINTA ANOS DEPOIS

ENGRAVINGS AND PAINTINGS IN DOLMENS.
THE “VISEU GROUP” OF E. SHEE (1981) THIRTY YEARS LATER

André Tomás Santos*
Domingos J. Cruz**

António Fernando Barbosa***1

Resumo
Neste texto tentámos perceber o grau de homogeneidade do putativo grupo de Viseu de arte megalítica, agora 
que passaram trinta anos desde a sua identificação. Começou-se assim por sintetizar toda a informação relativa 
aos dispositivos gráficos dos monumentos megalíticos da região. Estes foram, a par dos restantes já publicados 
da Península Ibérica, analisados mediante uma “Análise de Correspondências Simples”, análise essa que não 
confirmou a homogeneidade do grupo de Viseu. Esta análise revelou, por outro lado, a existência de dois “fácies” 
do fenómeno gráfico megalítico peninsular, um de distribuição setentrional e outro mais meridional, por onde 
se distribui a maior parte dos monumentos da região de Viseu. Sete desses monumentos apartam-se, contudo, 
de cada um daqueles grupos, devendo tal ser entendido não tanto como uma especificidade regional, mas 
como resultado do encontro dos dois “fácies” peninsulares. No entanto, a nossa análise revelou igualmente a 
uniformidade geral da arte megalítica peninsular, devendo os dois “fácies” ser entendidos como materializações 
locais de uma ideologia comum de abrangência (pelo menos) peninsular.

Palavras-chave: megalitismo, arte megalítica, análise de correspondências, grupo de Viseu, Península Ibérica.

Abstract
We have tried to understand the degree of homogeneity of the so-called group of Viseu of megalithic art, now 
that thirty years have elapsed since the its identification. To achieve this goal, we have started by compiling all 
the information regarding these monuments. The graphic repertoire of all of the decorated peninsular megalithic 
monuments, including the ones of the Viseu region, was analysed via “Simple Correspondence Analysis”. This 
analysis has shown that there is no graphic homogeneity in the group of monuments of the Viseu region. The 
analysis has revealed, on the other hand, the existence of two variants of megalithic art in the Iberian Peninsula: 
one concentrated in its northwestern corner and other on the south. Both of these variants co-exist in the 
Viseu region. However, seven monuments of the Viseu region are not integrated by the analysis in any of those 
two variants. That should be seen as a result of the confluence of the two variants in the same region. But our 
analysis has also revealed a strong uniformity of the peninsular megalithic art as a whole, which suggests that 
the two identified variants are local materializations of a common ideology of (at least) Iberian scope.

Keywords: megalithism, megalithic art, correspondence analysis, Viseu group, Iberian Peninsula.
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0. INTRODUÇÃO

Comemorando — a reunião que deu origem a este texto —, os vinte anos de existência do Centro 
de Estudos Pré-históricos da Beira Alta1, e sendo a arte megalítica da região uma das facetas patrimoniais 
que a colocaram no mapa da Pré-história europeia, não podíamos deixar de nos debruçar sobre ela. 
Outras razões contribuíram também para que este trabalho se desenvolvesse em torno do referido 
assunto: o facto de se comemorarem em paralelo os 30 anos da publicação da obra magna de E. Shee 
Twohig (1981); e, igualmente, o facto de parte considerável dos desenvolvimentos científicos sobre a arte 
megalítica beirã, desde a publicação daquela obra, se terem dado graças, em grande parte, ao trabalho de 
investigadores ligados ao Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta (CEPBA). Compreende-se, assim, 
que um dos principais objectivos deste texto seja proceder a um ponto da situação relativamente ao que 
se conhece sobre a arte megalítica na região. Por outro lado, julgamos interessante proceder também a 
um tipo de análise estatística que efectivamente demonstre (ou não) a real existência de uma identidade 
regional deste fenómeno gráfico e qual o seu lugar no contexto mais abrangente da, assim chamada, arte 
megalítica ibérica.

A arte megalítica da região é conhecida desde os trabalhos pioneiros de Leite de Vasconcellos (vide 
infra); é, contudo, José Coelho que primeiro nota as semelhanças entre as manifestações gráficas dos 
dólmenes localizados “a nordeste de Viseu”, acabando por admitir a existência na região “d’une civilisation 
mégalithique assez remarquable” (1931, 367). Mesmo E. Shee, em artigo anterior à obra de 1981 (mas já em 
torno da arte megalítica pintada ibérica) ainda só se refere ao grupo constituído por “Megalithic passage 
graves, found mainly in the north and west”, embora admita que nesse artigo se debruçará particularmente 
sobre “paintings of that group which are concentrated in the region of Viseu” (Shee, 1974, 105)2.

É, apenas, na sua The Megalithic Art of Western Europe que individualiza dois grupos artísticos na 
Península: o “grupo de Viseu” e um “grupo de características miscelâneas”  que englobaria os monumentos 
do resto da Península Ibérica (Shee Twohig, 1981, 35). O primeiro seria caracterizado pela uniformidade 
arquitectónica (apenas dólmenes de corredor), pela predominância da pintura e por uma série temática 
constituída por alguns motivos existentes exclusivamente na região (antropomorfos, dentes de serra, “pele 
esticada”, filas de triângulos ou V’s, ...), a par de outros comuns ao grupo remanescente (serpentiformes, 
reticulados ou motivos radiais)3. O segundo grupo caracterizava-se pela diversidade arquitectónica e 
geográfica (dólmenes de corredor a norte do Douro, monumentos de falsa cúpula, menires e recintos 
megalíticos, sobretudo a sul da Península Ibérica), pela predominância da gravura, pela sua série temática 
(serpentiformes, motivos radiais, círculos, U’s, báculos, cruciformes, reticulados e a “coisa”), e pelo estilo 
(forma de disposição dos motivos nos esteios, aparentemente mais aleatória neste grupo e mais organizada 
no primeiro). A autora admite, no entanto, a existência de excepções, designadamente Carapito I (Aguiar 
da Beira) e Chão Redondo (Sever do Vouga), mais perto graficamente do segundo grupo mas localizados 
na periferia do primeiro; ou Vilarinho da Castanheira (Carrazeda de Ansiães) e Pedra Coberta (Corunha), 
localizados a norte do Douro mas com características do primeiro grupo (Shee Twhoig, 1981, 35).

É, no entanto, patente na bibliografia que esta divisão não foi particularmente aceite pelos 
investigadores peninsulares, considerando estes últimos implicitamente que a arte megalítica da Beira 
Alta não se apartava da do Norte de Portugal e da Galiza (v. g. Jorge, 1983, 35; Vilaça, 1986, 24-25; 

1 Mesa-Redonda “A Pré-história e a Proto-história no Centro de Portugal” (Mangualde, 26 e 27 de Novembro de 2011).
2 É no mesmo sentido a comunicação que E. Shee apresentou às I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias 

Históricas (Santiago de Compostela, 24 a 27 de Abril de 1973). A autora considera aí, quanto à distribuição geográfica da 
arte megalítica da Península Ibérica, a existência de três grupos: i) “dolmens à couloir entièrement mégalithiques, dans le nord 
du Portugal et le nord-ouest de l’Espagne (32 monuments)”; ii) “dolmens à couloir mégalithiques avec chambre en encorbellement, 
dans le sud-ouest de la péninsule (5 monuments)”; iii) “monuments divers — y compris quatre monuments qui ne sont pas typiques, 
deux menhirs et un cromlech dans le sud-ouest”, dizendo, por fim, que “le premier groupe (dans le Nord-Ouest) est le groupe le plus 
important et il est concentré surtout dans la région de Viseu, Beira Alta, entre la Vouga et la Paiva”, e que “au sud la répartition des ces 
monuments est délimitée par la Serra d’Estrella” (Shee, 1975, 103), considerando, por fim, que “les monuments peints se situent 
principalement dans le groupe de Viseu quoique l’on puisse aussi en trouver d’importants exemples hors de cette zone, en particulier 
à Pedra Coberta dans la Coruña” (idem, ibidem, 105).

3 Ainda que no corpo do texto em que caracteriza o “grupo de Viseu” Twohig não refira os animais, enumera este 
tipo de motivos como fazendo parte do mesmo (Shee Twohig, 1981, 27).
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Cruz, 1988, 32). Há que esperar, no entanto, por texto de Bueno Ramirez & Balbín Behrmann (1992) 
para que tal desacordo se torne explícito. Estes autores relevam a existência de monumentos pintados, 
designadamente nas Astúrias (Santa Cruz) e na Galiza (Pedra Coberta), de gravuras e pinturas no grupo de 
Viseu (Fojo4, Vale de Fachas, Pedralta), ao mesmo tempo que lembram que as decorações em ziguezague, 
antropomorfos e zoomorfos existem nos esteios de outros monumentos da Península — Santa Cruz, em 
Oviedo (ziguezagues), Huidobro, em Burgos (antropomorfos) ou Cubillejo de Lara, na mesma província, ou 
ainda Magacela, em Badajoz (ambos com zoomorfos) (Bueno & BalBín, 1992, 515-521); lembram também 
as similitudes arquitectónicas entre os monumentos de Viseu e os do norte peninsular (idem, ibidem, 
521). Refira-se também o texto de Bello Diéguez (1994) que subscreve as críticas anteriores e apresenta 
argumentos que o levam a considerar o “grupo de Viseu” como integrado num “grupo norocidental”. 
Estes argumentos são geográficos (como referido por Bueno & Balbín: no Noroeste há monumentos com 
características do primeiro grupo no segundo, e vice-versa), de estilo (o monumento de Pedra Coberta, 
por exemplo, apresenta uma organização semelhante à da arte dos monumentos de Viseu)5, técnicos 
(como Bueno & Balbín haviam referido: há pintura a norte do Douro, na Galiza e nas Astúrias, e gravura 
na região de Viseu) e temáticos (no Noroeste, o geometrismo é predominante). A arte megalítica do 
Noroeste apartava-se da do resto da Península por razões arquitectónicas, temáticas e associativas (Bello, 
1994, 298-199). Não deixam os autores de ambos os textos, no entanto, de admitir quer “l’existence de 
“faciès” décoratifs de caractère régional, parmi lesquels le groupe de Viseu est un exemple clair” (Bueno & 
BalBín, 1992, 505), quer a “peculiaridade” dos monumentos em torno de Viseu, peculiaridade essa assente 
na existência de pinturas figurativas, provavelmente devedoras “de corrientes o estilos artísticos propios 
de otras áreas o de otro tipo de fenómenos” (Bello, 1994, 298).

Por outro lado, a descoberta de novos monumentos e a reavaliação de outros já conhecidos do 
Sul da Península, designadamente pintados, levou a que Bueno & Balbín levassem ainda mais longe a 
sua crítica, defendendo mesmo a inexistência de qualquer grupo (1997a). Mais recentemente têm vindo 
a defender a ideia de que a arte megalítica ibérica deve ser entendida como expressão de um fundo 
ideológico comum ao megalitismo atlântico, correspondendo as óbvias diferenças entre as manifestações 
artísticas a “matices regionales lógicos” (Bueno & BalBín, 2003, 309)6. Segundo estes autores (2006, 167), 
as diferenças detectadas ao nível peninsular, designadamente no modo de tratar a figura antropomórfica, 
permitem a utilização da ideia de “marcadores étnicos” que Leroi-Gourhan atribuía aos signos da arte 
paleolítica. 

Sobre a problemática da arte megalítica, e para o assunto que aqui nos traz, merecem também 
especial referência recentes trabalhos de Maria de Jesus Sanches sobre a arte megalítica do Noroeste 
peninsular. Da análise que fez, esta autora releva mais a diversidade que a uniformidade dos conteúdos 
iconográficos dos monumentos do Noroeste, não deixando, contudo, de salientar que uma identidade 
comum pode ser encontrada numa “particular, yet diverse, megalithic motif organization”, em que as linhas 
dominam, sejam estas serpentiformes, ziguezagues ou rectas (SanCheS, 2006, 130). Numa análise mais 
aprofundada do que designou como index e da distribuição deste pelos esteios do monumento conclui 
que uma tradição comum a todo o Noroeste pode ser verificada a partir de uma série de recorrências nos 
dólmenes com grafismos: a organização geometrizante, o primado da laje de cabeceira, a importância do 
lado esquerdo das câmaras ao nível da diversidade de motivos, e a utilização de motivos paradigmáticos 

4 Monumento que na bibliografia aparece, não poucas vezes, referido como Lobagueira 4.
5 Também Shee Twohig tinha apontado esta excepção (1981, 35).
6 Um de nós, a propósito do dólmen 1 de Madorras (Sabrosa, Vila Real), e noutros trabalhos posteriores, não se 

centrando exclusivamente na designada “arte megalítica”, acentuou igualmente a importância dos contactos inter-regionais 
entre comunidades neolíticas construtoras de megálitos, bem visível na temática das pinturas e gravuras e sua organização 
nas superfícies que lhes serviram de suporte, a própria arquitectura e técnicas de construção, a disposição no terreno 
dos edifícios, os rituais, etc., justificáveis por razões de ordem económica, ideológica, ou outras. “[...]. A presença de 
matérias-primas que implicam trocas de longa distância (certamente coordenadas pelo líder da comunidade em contacto com os 
seus pares), a iconografia dos monumentos (destacando-se a larga expressão territorial de alguns motivos e a própria organização das 
superfícies pintadas), a analogia arquitectónica, construtiva e dos próprios rituais, constituem elementos de contactos inter-regionais 
significativos. As relações com outras sociedades serão, certamente, estimuladas por interesses de ordem económica e social, ou, 
mesmo, por motivações “ideológicas”.” (gonçalVeS & Cruz, 1994: 229).
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que podem ocorrer em qualquer parte da câmara ou em posições fixas (2008-2009, 27; 2010, 24). Detecta 
também a existência de uma série de motivos e de padrões organizativos que denotam a existência de 
tradições locais (2008-2009, 27; 2010, 24).

Outro texto a ter em conta relativamente à problemática que aqui nos traz é o de Fernando Carrera 
Ramírez (2006); de acordo com este autor, se tivermos em conta aspectos meramente técnicos, podemos 
“intuir” no Noroeste peninsular cinco agrupamentos tecnoculturais, sendo um dos quais o de Viseu (2006, 
130-131).

Do que atrás foi dito, se extrai a ideia de que é unânime a existência de “peculiaridades” (para 
utilizar a expressão de Bello referida acima) próprias do corpus gráfico dos monumentos de Viseu. Mesmo 
admitindo-se que estes grafismos são expressão quer de um fundo ideológico comum à Europa atlântica 
(Bueno & BalBín, 2003), quer de uma tradição comum a todo o Noroeste peninsular (SanCheS, 2008-2009), 
tem que se admitir quer a ocorrência de matizes regionais óbvias (Bueno & BalBín, 2003), quer a existência 
de tradições locais (SanCheS, 2008-2009). Esta dialéctica entre substrato ideológico de fundo comum a uma 
vasta região e especificidades locais parece, por outro lado, também confirmada por critérios meramente 
técnicos (Carrera, 2006). Ora, o que iremos tentar neste texto é, precisamente, observar a relação entre 
diversas especificidades regionais (entre as quais a de Viseu) mediante a análise de correspondências, 
método estatístico que já provou a sua utilidade nos estudos arqueológicos, designadamente na arte 
rupestre (v. g. SauVeT, 1988; SauVeT & wlodarCzyk, 1995; wilSon, 1998).

Antes, contudo, há que relembrar a história da investigação sobre o tema na Beira Alta, e sistematizar 
a informação arqueológica que temos da província.

Fig. 1 – Distribuição dos monumentos megalíticos decorados pela província da Beira Alta.
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1. PEQUENO BALANÇO HISTORIOGRÁFICO

Como referimos atrás, é a José Leite de Vasconcellos que se deve a revelação da arte megalítica da 
Beira Alta ao mundo científico. Este autor dá a conhecer o monumento de Juncais (1896; 1897, 276, 389, 
nota 1, 430-431; 1907, 34-35, pl. I, figs. D e E, pl. II, fig. C), o monólito decorado encontrado à entrada da 
câmara da Cunha Baixa (1897, 271, 343, fig. 73), as antas do Tanque (1907, 34, pl. I, figs. A e B), Fojinho 
(1907, 35, pl. I, fig. F) e Forles (1907, Pl. II, fig. G). Entretanto, Santos Rocha publica os esteios pintados do 
dólmen da Sobreda (1899, 17, 20, fig. 10).

Em 1921, Amorim Girão refere pela primeira vez a arte do dólmen de Antelas (p. 136). Contudo, 
o que se destaca, nos anos vinte do século passado, é a polémica, de contornos éticos e patrimoniais, 
decorrente da identificação por José Coelho dos esteios pintados do dólmen da Pedralta, e pela subsequente 
extracção e remoção dos mesmos para o Instituto de Antropologia da Universidade do Porto por Mendes 
Corrêa (Coelho, 1924; 1931; Corrêa, 1924, 65-66; 1928a, 134 e estampa a cores; 1928b, 2-4; 1933).

Em 1930 José Coelho apresenta uma comunicação ao XVème Congrès International d’Anthropologie 
et Archéologie Préhistorique, onde dá a conhecer os monumentos decorados de Mamaltar do Vale de 
Fachas e da Bouça7 (1931, 362-363).

Todas as referências anteriores são recolhidas por Breuil no primeiro dos quatro volumes da série 
Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique (1933, 49-62, fig. 28). O ano de 1934 é 
marcado pela publicação do monumento da Fonte Coberta (Galiza) por G. Leisner. Neste trabalho são 
publicados os decalques mais completos até à data de dois dos sete esteios decorados de Juncais (pls. 
13 e 14) — C1 e C4 —, e de três dos seis esteios historiados da orca do Tanque (pl. 14) — C5, C6 e C7; 
são ainda publicados dois dos quatro esteios pintados de Pedralta (pl. 13) — C2 e C4. Neste trabalho são 
ainda referidas as pinturas do esteio C4 da Orca da Cunha Baixa e as de um dos esteios do dólmen do 
Cortiçô (p. 32).

Em 1947 José Coelho publica os decalques de dois dos três esteios decorados do Mamaltar do Vale 
de Fachas8 (extratexto, frente à p. 107) (Coelho, 1947).

Na década de cinquenta é publicada a escavação da câmara e do corredor do dólmen de Antelas, 
a par dos primeiros decalques deste monumento (CaSTro, Ferreira, Viana, 1957a). O monumento foi 
imediatamente tapado, só voltando a ser aberto nos anos noventa.

Em 1960 Albuquerque e Castro publica os resultados da sua escavação no monumento 2 de Chão 
Redondo, assim como os decalques de três esteios decorados da câmara, de um do corredor e de uma laje 
solta encontrada no interior do monumento.

Em 1968 Vera Leisner e Leonel Ribeiro publicam os resultados da sua escavação do Carapito 1; aí se 
dão a conhecer os decalques da “Pedra X” e do esteio C99 do monumento (58-60, figs. 8 e 9).

Nos anos 70 é publicada a primeira referência à arte megalítica da mamoa 1 do Fojo, do monumento 
1 da Aliviada e do Fontão (Shee Twohig, 1974, 108; 1975, 104-105). Shee publica ainda os decalques  dos 
esteios C1 (1974, 118, fig. 8) e C2 da Pedralta (1974, 112, fig. 3), do esteio C4 do monumento 1 da 

7 Da leitura da nota 1 da p. 363 deste texto fica-nos a impressão de que a fonte de José Coelho, relativamente 
às pinturas da Bouça, é uma de duas obras de Leite de Vasconcellos — Religiões da Lusitânia ou De terra em terra. Contudo, 
na primeira não existe qualquer referência ao monumento, e na segunda não se referem pinturas no monumento (1927, 
152). E. Shee, que conhece apenas a referência de Breuil (1933, 49), admite alguma confusão da parte deste autor, entre 
os monumentos dos Juncais e do Tanque (Shee Twohig, 1981, 158). Sendo a referência original mais antiga, a inferência da 
autora relativamente a uma confusão entre aqueles monumentos deve, no entanto, ser correcta, De facto, na compilação 
de 1927, a referência de Leite de Vasconcellos relativamente à Bouça (1927, 152) é a seguinte: “[...] O caminho era porém já 
meu conhecido, porque ficavam perto d’ele as orcas do Tanque, da Bouça e dos Juncais, que eu viera explorar”. A autora irlandesa 
vai, no entanto, aumentar um pouco a confusão ao referir que o monumento da Bouça se localiza para oeste da orca do 
Tanque. Ora, o monumento da Bouça encontra-se “a cerca de 400 m para SE. da orca do Tanque” (Cruz, 2001, 368). Para oeste 
do Tanque localiza-se a Orca da Tapada do Poço (Cruz, 2001, 368-369). Uma vez que sabemos que Shee Twohig teve acesso 
a documentação, inédita à altura, do Instituto Arqueológico Alemão (Shee Twohig, 1981, 151), podemos levantar a hipótese 
de a autora estar a repetir um erro anterior. Na verdade, como já foi referido (Cruz, 2001, 368-369), no volume de V. Leisner 
dedicado à Beira Alta (1998) as plantas destes dois monumentos encontram-se trocadas.

8  Os esteios C1 e C8, aparecendo, no entanto, identificados nesse trabalho como se fossem o C8 e o C9 respectivamente.
9 Como se referirá mais adiante, o esteio identificado não corresponde ao primeiro do lado esquerdo da câmara mas 

ao primeiro do lado direito; daí não nos referirmos a C1, mas a C9.
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Aliviada10 (1974, 114, fig. 5) e do esteio L711 do monumento 1 do Fojo.
No trabalho de 1981, Elizabeth Shee Twohig revela a arte de um novo esteio da anta do Mamaltar 

do Vale de Fachas (p. 152); são ainda publicados vários decalques inéditos: dois esteios mais dos sete 
historiados de Aliviada 112 (fig. 34), dois novos esteios da mamoa 1 do Fojo13 (fig. 39), um novo decalque 
do esteio C1 do Mamaltar do Vale de Fachas (fig. 40), o esteio C5 da Pedralta (fig. 41), o do fragmento do 
esteio do corredor e dos esteios C6 e C7 de Juncais (figs. 45 e 47), novos decalques do esteio C914 e da 
“pedra X”15do Carapito I (figs. 49 e 50), dos esteios C2 e C3 do dólmen do Cortiçô de Algodres (fig. 51), 
do esteio C4 e do monólito encontrado à entrada da câmara do dólmen da Cunha Baixa (fig. 52), do esteio 
de cabeceira do Fontão (fig. 53) e um novo decalque do esteio C6 da Sobreda (fig. 54).

Nos anos 80 assiste-se à publicação de uma série de novidades. Em 1984 Fernando Silva dá a 
conhecer os restantes esteios pintados do dólmen 1 de Aliviada, descobertos na sequência da escavação 
deste monumento (SilVa, 1984). Em 1985 Eduardo Jorge Lopes da Silva publica novo esteio historiado 
do dólmen do Fontão, mais concretamente o C3. Em 1986 Fernando Silva publica curta notícia sobre a 
sua escavação no monumento 1 de Alagoas, onde refere a existência de dois esteios pintados (1986a, 
10)16. Em 1988-89 é divulgada a existência de gravuras nos esteios C2 e C5 (laje de cabeceira) do dólmen 
de Corgas da Matança (Cruz, Cunha & gomeS, 1988/89, 36-37). Em 1989 Fernando Silva publica ainda, no 
âmbito da divulgação dos resultados da sua escavação no monumento 4 de Alagoas, o esteio gravado do 
corredor (R2) desse monumento (SilVa, 1989, est. XI, fig. 14). Nesse mesmo ano são dadas a conhecer as 
gravuras do esteio R7 do corredor da Cunha Baixa (Cruz & Vilaça, 1989, 54; Vilaça e Cruz, 1991). 

A mesma equipa publica em 1990 os resultados dos trabalhos de escavação e restauro do dólmen 
1 do Carapito. No que à arte rupestre diz respeito deve destacar-se a inferência de que a “pedra X” de 
Vera Leisner e Leonel Ribeiro corresponderia a fragmento do esteio C7, a revelação de novas gravuras 
nos esteios C1, C3, C4, C5 e C6 e a precisão relativamente ao posicionamento de C9 (Cruz & Vilaça, 1990, 
17-19); nesse trabalho são publicados os decalques dos esteios C1 e C4 (fig. 3). 

Na década de noventa do século passado são também várias as novidades. Assim no livro-guia da 
visita de estudo (Pré-história) do II Colóquio Arqueológico de Viseu (Cruz, 1990) são referidas as gravuras 
do esteio de cabeceira da Lapa do Repilau. Em 1993 é divulgada a existência de pinturas nos esteios C2, 
C3, C4 e C7 da anta da Arquinha da Moura (Cunha, 1993, 1994), tendo-se vindo a publicar os decalques 
de C2 e C4 (da autoria de um de nós — AFB) num trabalho posterior (Cunha, 1995). Em 1994 é referida a 
existência de pinturas a vermelho (um heliomorfo e um traço) em dois esteios da câmara da Orca de Santo 
Tisco (VenTura, 1993, 13). Eduardo Jorge Lopes da Silva publica a “estela” do dólmen de Chão do Brinco 
(SilVa, 1993, 23-26), aí se dando conta também da existência de grafismos nos três esteios remanescentes 
do monumento (p. 23). Em 1994 este autor refere brevemente a existência de pinturas na mamoa do 
Lameiro dos Pastores (SilVa, E., 1994, 167). No ano de 1995 é divulgada a ocorrência de pinturas nos 
esteios C3 e C6 (laje de cabeceira) do dólmen do Vale da Cabra (CarValho & gomeS, 1995, 226) e de pinturas 
na câmara do dólmen do Picoto do Vasco (aBrunhoSa, gonçalVeS & Cruz, 1995, 168). Em 1998 Fernando 
Silva publica texto dando notícia da existência de dois esteios historiados (os dois imediatamente à direita 
de cabeceira – C6 e C7) no dólmen do Juncal. No mesmo ano são publicados os resultados dos trabalhos 
de escavação e restauro do dólmen de Areita (gomeS et alii, 1998); aí se noticia a existência de gravuras 
no esteio de cabeceira do monumento, sendo o respectivo decalque, da autoria de um de nós (AFB), 
devidamente publicado (gomeS et alii, 1998, 64, figs. 15 e 16, est. V-2).

Em 2001, na sua tese de doutoramento, um dos signatários (DJC) publica o estudo da arte do 
monumento do Picoto do Vasco, precisando-se que os esteios C4 e C6 se encontram exclusivamente 
gravados, o C5 (laje de cabeceira) gravado e pintado, tendo-se ainda identificado um fragmento de esteio 

10 Esteio 1 da autora.
11 Identificado no trabalho da autora como L6. O corredor tinha mais esteios do que os observados até aí. Cfr. gomeS 

& CarValho, 1995b.
12 Correspondem aos esteios C5 e C6, identificados pela autora como 2 e 3, respectivamente.
14 E não C1, como foi identificado pela autora (ver infra, nota 13).
15 Que, como se verá abaixo, correspondia a fragmento do esteio C7.
16 Posteriormente, referirá a existência de, pelo menos, um esteio com gravuras e pinturas (SilVa, F., 1997, 8).
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apenas pintado (Cruz, 2001, 96-97; figs. 70 a 72). Em 2005, na sua tese de doutoramento, Fernando 
Carrera publica os decalques provisórios dos esteios C2, C5, C6 e C7 do monumento do Juncal, precisando 
que os restantes quatro também se encontram historiados (Carrera, 2005, 384-388). Em 2010-2011 são 
publicados os resultados de novas escavações no monumento 2 do Chão Redondo, assim como decalques 
atualizados dos esteios deste monumento (SanToS, F. et alii, 2010-2011).

Na II mesa-redonda “Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história”, realizada no Porto de 10 
a 12 de Novembro de 2011, dois dos signatários apresentaram pósteres onde se divulgaram os novos 
decalques dos esteios gravados da Orca do Cortiçô, o decalque do esteio C1 do dólmen 1 do Lameiro 
dos Pastores e os decalques do esteio de cabeceira, e dos que o ladeiam, do dólmen 1 do Chão de Brinco 
(SanToS & Cruz, 2013).

Já em 2013 Pedro Sobral de Carvalho apresenta em congresso trabalho sobre as gravuras e pinturas 
da Lapa do Repilau, que infelizmente não publicou.

No trabalho que agora se apresenta dão-se a conhecer os novos decalques de Antelas, da autoria 
de um dos signatários (AFB) — executados durante os mais recentes trabalhos desenvolvidos nesse 
monumento (Cruz, 1995a) — e os mais recentes decalques dos esteios C1 e C2 do dólmen da Pedralta, 
realizados pelo mesmo co-autor, em 1994 aquando dos novos decalques dos esteios do dólmen do Padrão 
(Cruz & gonçalVeS, 1994, 390, nota 15). Apresentaremos ainda o decalque do esteio C2 de Corgas da 
Matança.

Não podemos deixar de, neste nosso percurso pela bibliografia, não nos referirmos a uma curta 
referência de Mendes Corrêa a pinturas em dois esteios do dólmen de Vidoinho (Vila Nova de Paiva), 
pinturas essas que o autor terá “registado” durante uma visita ao local em Setembro de 1931 (gonçalVeS, 
1990, 200); hoje em dia nada se observa (Cruz, 2001, 358).

2. OS MONUMENTOS

A “arrumação” na Beira Alta17 do conjunto de monumentos que em seguida trataremos, para além 
de discutível (alguns deles, stricto sensu, localizam-se já na Beira Litoral), esconde uma variedade de 
situações do ponto de vista da realidade geomorfológica, que poderá ter importância para a compreensão 
do que aqui se aborda. Assim, nove destes monumentos localizam-se nas montanhas ocidentais e os 
restantes dezanove18 nos planaltos centrais (Ferreira, 1978, 8) (Fig. 1). Estes dois “domínios” encontram-se 
separados por um degrau “de direcção NNE-SSW, com uma altura que aumenta de NNE para SSW, desde 
100-150 m na serra do Montemuro a cerca de 800 m na extremidade meridional da Serra do Caramulo” 
(idem, ibidem, 8). Trata-se, portanto, de importante barreira para o litoral do país. A sudeste, os planaltos 
centrais encontram-se delimitados pela serra da Estrela, enquanto que da bacia de Celorico até ao Douro 
é um abrupto de cerca de 300 m, e com direcção NNE-SSW, que os separam da Meseta (idem, ibidem, 8); 
o limite norte deste “domínio” corresponde ao Douro, perfazendo-se, para SSW a ligação com o litoral, de 
forma suave, através do quadrante sudoeste da plataforma do Mondego.

 As montanhas ocidentais (idem, ibidem, 204-255), correspondem, de nor-nordeste para 
su-sudoeste, à serra do Montemuro, maciço da Gralheira e serra do Caramulo, encontrando-se as duas 
primeiras separadas pelo rio Paiva, e a segunda e terceira pelo Vouga. Na serra do Montemuro encontramos 
dois monumentos com grafismos: Chão de Brinco 1 e Lameiro dos Pastores 1, ambos no concelho de 
Cinfães. 
 Chão do Brinco 1 foi escavado por Eduardo Jorge Lopes da Silva (1993; 1994; 1995; 2003); 
corresponde a um monumento imponente, de câmara e corredor bem diferenciados (em altura), sendo 

17 Qualquer “arrumação” é, per si, subjectiva. A título de exemplo, refira-se o texto de Fernando Pereira da Silva onde 
este trata da arte megalítica da bacia do Baixo Vouga (1997). Aí, a par de monumentos que aqui analisamos, o autor refere 
outros dois, que já não consideramos, porque localizados para ocidente das montanhas ocidentais; trata-se da mamoa da 
Cama (Vila Nova de Gaia) e do monumento 1 do Taco (Albergaria-a-Velha), já publicados pelo autor em textos anteriores 
(1986b, 1992).

18 Ou vinte, se contarmos com o dólmen do Vidoinho, referido atrás.
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este último curto; para além de uma estela, recolhida à entrada do corredor, já publicada (SilVa, E., 1993, 
25), e de referências a outras peças do mesmo género mas de outros monumentos (1993, 24 e segs.), são 
identificados grafismos (pinturas e gravuras) nos três esteios intactos do monumento (o de cabeceira e os 
que o ladeiam, intercalados por pilares, um ausente, o outro fragmentado): gravuras (esteio de cabeceira 
e o que se situa à sua direita); pinturas a vermelho (esteio à esquerda da laje de cabeceira) (SanToS & 
Cruz, 2013); o esteio de cabeceira é praticamente preenchido por serpentiformes dispostos verticalmente 
e paralelos entre si, ocupando um antropomorfo posição de destaque na composição; à direita deste 
observa-se um outro de configuração mais naturalista e um possível terceiro em forma de φ; em cima 
observa-se uma figura radial e uma representação da “coisa”, tal como foi definida por E. Shee Twohig 
(1981, 29); para além destes motivos, reconhece-se ainda um círculo e outras figuras poligonais entre 
os serpentiformes. No esteio da direita vêem-se serpentiformes verticais, um possível heliomorfo e um 
círculo. No esteio da esquerda, os únicos motivos reconhecíveis correspondem a serpentiformes verticais, 
à esquerda e acima dos quais se reconhece o que parece corresponder a uma sucessão de quadrados 
simples justapostos na vertical.

Lameiro dos Pastores 1 localiza-se a menos de 1 km para sudoeste do anterior; corresponde a um 
dólmen com câmara e corredor diferenciados; os esteios da câmara encontram-se bastante fracturados, 
apenas se tendo identificado pinturas a vermelho em C2 (SanToS & Cruz, 2013); destaca-se aqui a presença 
de vários serpentiformes verticais, um círculo e um quadrado simples provido de apêndices nos vértices19.

No maciço da Gralheira conhecem-se cinco monumentos; Aliviada 1, Alagoas 1 e Alagoas 4 
localizam-se na vertente noroeste; Juncal, no quadrante sudeste; Pedra da Moura 1, no sudoeste.

O dólmen da Aliviada (Arouca) corresponde a um monumento que chegou a nós muito destruído20. 
E. Shee Twohig apenas observou (e registou) três esteios gravados e pintados (1981, 149). Mais tarde, 
Fernando Silva, a partir de observações efectuadas durante os trabalhos de restauro no monumento, 
identificou outros quatro esteios gravados e/ou pintados (SilVa, 1984). De acordo com a sua proposta 
interpretativa, estaremos perante um monumento sem corredor, de planta sub-rectangular alongada, 
composta por nove esteios, e aberta a sul (1984, 39; 1997, 140, fig. 10). Dado o estado em que este 
autor encontrou o monumento (SilVa, 1984, 39, fig. 3), e a insólita planta por si proposta (1997, 140, fig. 
10), será de reter esta interpretação com todas as reservas. Para efeitos de identificação dos esteios 
partiremos do princípio de que a planta do monumento está correcta, daqui decorrendo, portanto, que 
o esteio E5 de Fenando Silva é o nosso C1. Deste esteio apenas sabemos que contém gravuras, tendo 
sido interpretadas por F. Silva, devido aos seu “recorte e alguns pormenores escultóricos”, como um 
esteio-estela (SilVa, 1984, 41). Em C2 descobre-se “uma pequena mancha de ocre vermelho” (SilVa, 
1984, 41). C3 encontra-se actualmente fracturado e caído, não sendo possível a sua visualização (Carrera, 
2005, 398); nele descobre-se, de acordo com o decalque de F. Silva (1984, 43, fig. 6): em cima, uma 
figura rectangular segmentada, provida de uma série de apêndices verticais no topo, associada a dois 
serpentiformes (um vertical e outro oblíquo); em baixo, uma série de três motivos justapostos ao longo 
de um eixo horizontal (figura sub-rectangular dividida em três sectores, aparecendo o de cima também 
segmentado longitudinalmente; motivo semelhante ao anterior, sem o sector da base; serpentiforme 
vertical); estes grafismos foram numa primeira fase gravados e depois pintados a vermelho (SilVa, 
1984, 42). C4 corresponde ao esteio 1 de Shee Twohig; de acordo com o decalque desta autora (1981, 
fig. 34) observa-se vários sulcos gravados e pintados (a negro e vermelho) formando essencialmente 
serpentiformes verticais. Em C5 (esteio 2 de Twohig) observa-se em cima uma figura cruciforme com 
dois apêndices verticais a surgirem do topo do braço esquerdo, e, em baixo, diversos sulcos gravados 
e pintados, sugerindo figuras sub-rectangulares simples abertas e uma enorme figura sub-rectangular 
segmentada longitudinalmente. C6 (esteio 3 de Shee Twohig) aparenta ser dominado por uma enorme 
figura antropomórfica gravada, sobreposta por uma figura subtrapezoidal pintada a vermelho. C7, tal 

19 Aproximando-se vagamente ao motivo identificado por E. J. Lopes da Silva no esteio de cabeceira do dólmen 3 do 
Rapido, em Esposende (SilVa, E., 1997, 189).

20 Terá sido escavado por D. Domingos Pinho Brandão nos anos cinquenta. Desta escavação saiu um curto texto 
publicado num jornal local (Brandão, 1957) e uma série de materiais actualmente depositados no Seminário Maior do Porto, 
entretanto publicados (leiSner, 1998, tafel 79, fig. IV-4-13).
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como C3 encontra-se atualmente fragmentado e caído, não sendo possível visualizar a face historiada; 
de acordo com o decalque de Fernando Silva (1984, 42, fig. 5) observa-se dois campos compositivos; 
no de cima localiza-se figura pectiniforme provida de um apêndice inferior; em baixo reconhecem-se 
serpentiformes horizontais e verticais, o que parece corresponder a restos de um heliomorfo, uma figura 
sub-rectangular simples, um possível quadrúpede esquemático, uma figura pectiniforme com dois dos 
apêndices verticais encurvados para o exterior, e uma figura que F. Silva interpretou como um ginete 
acompanhado do seu cavaleiro (SilVa, 1984, 42); de acordo com o autor alguns destes motivos foram 
exclusivamente pintados enquanto outros foram primeiro gravados. Refira-se ainda a existência de pasta 
branca em alguns dos esteios.

Alagoas 1 (Arouca) corresponde a uma câmara poligonal simples; da arte apenas se conhecem as 
referências orais mencionadas por Fernando Silva, a que já aludimos (SilVa, 1986a, 10; 1997, 8).

Alagoas 4 (Arouca) corresponde a um dólmen de corredor alongado (SilVa, 1989). Ao nível dos 
grafismos foi identificado um reticulado gravado no esteio R2.

O monumento do Juncal (S. Pedro do Sul) corresponde a um possível dólmen de corredor (Silva, 
1998); mais segura é a planta da câmara, de forma poligonal e constituída por oito esteios, todos 
historiados (Carrera, 2005, 383-387). As descrições seguintes são feitas a partir das observações 
e decalques publicados por F. Carrera Ramírez (2005, 385-388). Em C1 observa-se serpentiformes 
horizontais e verticais gravados; em C2, serpentiformes verticais e horizontais gravados, associados a 
heliomorfos pintados a branco, vendo-se ainda possíveis vestígios de pigmento negro. Em C3 apenas se 
vêem possíveis vestígios de pintura branca no bordo inferior esquerdo. Em C4 foram identificados vários 
picotados dispersos, entre os quais serpentiformes. Em C5 observa-se motivos circulares, serpentiformes 
verticais e oblíquos, uma grande covinha e um V deitado, tudo gravado, embora vestígios de cor vermelha, 
negra e branca, possam atestar a presença de possível pintura. Em C6 observa-se serpentiformes 
verticais, um heliomorfo e outros motivos circulares, todos gravados. Em C7 observa-se uma série de 
serpentiformes verticais, maioritariamente gravados, sendo alguns continuados por pintura branca. Em C8 
ocorrem também serpentiformes oblíquos e verticais completados por pintura branca.

O monumento de Pedra da Moura 1 (Sever do Vouga) corresponde a um grande dólmen de câmara e 
corredor bem diferenciados (CaSTro, Ferreira & Viana, 1957b, 473-474; 476-478; BeTTenCourT, 1989). Fernando 
Silva regista no esteio de cabeceira dois círculos e dois semicírculos justapostos, todos gravados.

Na vertente noroeste da serra do Caramulo localizam-se os monumentos de Antelas (Oliveira de 
Frades) e Chão Redondo 2 (Sever do Vouga).

O primeiro dos monumentos corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados, 
tendo-se ainda identificado na área fronteira um corredor intratumular e um átrio (CaSTro, Ferreira & Viana, 
1957a; Cruz, 1995a); os grafismos restringem-se aos oito esteios que conformam a câmara (Figs. 2 e 3) 
e a alguns serpentiformes verticais gravados sobre camada de pigmento vermelho em alguns esteios do 
corredor (estes últimos identificados por F. Carrera – 2005, 258; 260, fig. 5.1.17). C1 encontra-se reduzido à 
sua extremidade inferior, sendo exclusivamente pintado a vermelho; nele observa-se um reticulado ladeado 
por serpentiformes verticais. Ao centro de C2 observa-se dois serpentiformes pintados a vermelho; o 
esteio é ladeado por duas composições altamente simétricas e que se parecem reflectir, encontrando-se a 
do lado esquerdo mais bem conservada; em conjunto configuram uma moldura de contorno serpentiforme 
definida por ambos os lados a negro; entre estes limites negros o espaço foi preenchido de tinta vermelha; 
este espaço foi por sua vez gravado com uma linha serpentiforme. É interessante notar que a moldura do 
lado direito não dispõe do limite serpentiforme negro; este aparece já no esteio C3, cuja metade esquerda 
e o centro replicam exactamente a decoração do esteio anterior, facto que aponta para uma leitura 
continuada da mesma, independentemente da delimitação dos esteios; o seu lado direito encontra-se mais 
desaparecido, mas a avaliar pelo lado esquerdo de C4, a situação parece repetir-se. Este último encontra-se 
dividido transversalmente em três espaços; no espaço superior observa-se, grosso modo, a repetição do 
que se encontra em C2 e C3 (quer do ponto de vista temático, quer técnico); no espaço intermédio 
(também provido de moldura, se bem que mais simples) observa-se o famoso antropomorfo (sem 
bandoleira), à esquerda do qual surgem vestígios de um heliomorfo; o espaço abaixo parece continuar a



34 ANDRÉ TOMÁS SANTOS, DOMINGOS J. CRUZ & ANTÓNIO FERNANDO BARBOSA

Fig. 2 – Arte megalítica de Antelas. Em cima observa-se perspectiva planificada da área da cabeceira e em 
baixo planificação da área direita do interior da câmara.
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Fig. 3 – Arte megalítica de Antelas. Em cima observa-se vista planificada da área esquerda do interior da 
câmara e em baixo perspectiva planificada da vista para o corredor.
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decoração do sector superior, se bem que a meio a leitura não seja fácil, verificando-se, no entanto, a 
existência de uma figura subcircular. A divisão entre os dois últimos sectores parece prolongar-se pelo 
esteio de cabeceira (C5); na zona inferior só se observam linhas angulosas, negras e vermelhas, que 
poderiam formar uma banda (como em Dombate ou Pedra Coberta); a zona superior é claramente dominada 
pela figura sub-rectangular debruada a negro e preenchida a vermelho; o facto de se reconhecer pintado 
a branco uma “excrescência” rectangular entre esta figura e o famoso “pente”, levam-nos a considerar 
todo o conjunto como uma figura antropomorfa altamente estilizada21. O esteio é, nesta zona, bordejado 
por uma moldura semelhante às dos esteios anteriores, sendo, neste caso, os meandros mais angulosos, 
aproximando-os mais dos ziguezagues que dos serpentiformes; entre a moldura do lado esquerdo e a 
figura sub-rectangular surge um serpentiforme negro ladeado por pontos vermelhos; entre a moldura do 
lado direito e a figura sub-rectangular identifica-se uma série vertical de triângulos alternados debruados 
a negro e preenchidos de vermelho, uma figura alongada provida de “dentes de serra” à direita e o círculo 
“penanular” de Shee Twohig (1981, 150); na zona superior do esteio observa-se vestígios de outras figuras 
pintadas a negro e vermelho, assim como de gravuras (estas últimas configurando serpentiformes). C6 
apenas apresenta pintura vermelha e gravura; ao centro observa-se uma coluna de triângulos alternados 
bordejada por linhas serpentiformes verticais (a “lua” mais não é que uma das curvas do serpentiforme 
da esquerda) e uma figura de idoliforme com um heliomorfo no interior; o esteio é bordejado à esquerda 
por banda de serpentiformes composta por vermelhos e gravura; à direita a moldura é recta até à altura 
do topo do idoliforme, surgindo a partir daí um triângulo. Em C7 observa-se o que, grosso modo, se pode 
descrever como um reticulado irregular, pintado de vermelho. Em C8 observa-se a continuação deste 
reticulado, terminado à esquerda por três linhas serpentiformes verticais e interrompido no sector inferior 
direito por círculo preenchido a vermelho22.

Chão Redondo 2 corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados, tendo as 
intervenções mais recentes demonstrado ainda a existência de corredor intratumular e átrio (CaSTro, 1960; 
SanToS, F. et alii, 2010-2011). Apenas se identificaram gravuras. No monumento destaca-se o esteio de 
cabeceira onde um arboriforme se encontra ladeado por uma moldura composta por ziguezagues (versão 
gravada dos “dentes de serra”?); no esteio à sua direita reconhecem-se serpentiformes e ziguezagues 
verticais, a par de círculos (um deles com ponto central). No esteio à esquerda do da cabeceira Albuquerque 
e Castro identificou três U’s deitados, gravuras que não pudemos confirmar aquando da intervenção 
arqueológica mais recente (SanToS, F., et alii, 2010-2011, 19). Outro esteio historiado corresponde ao 
R4; neste observa-se um serpentiforme vertical provido na base de dois apêndices para cada lado, uma 
figura em S e uma outra subovoide aberta à esquerda23. Nas escavações de Albuquerque e Castro surgiu 
ainda uma outra laje decorada no centro da câmara, correspondendo provavelmente a fragmento de um 
dos esteios que a configurariam (SanToS, F., et alii, 2010-2001, 19-20); desta peça apenas conhecemos 
o desenho de Albuquerque e Castro (1960, Est. III); socorramo-nos da descrição por um de nós (ATS) já 
efectuada: “Grosso modo, o que se encontra publicado corresponde a uma composição estruturada em 
torno de figura sub-rectangular disposta na horizontal e seccionada por cinco sulcos paralelos ao eixo 
menor; o sulco horizontal do topo termina numa curva exterior para baixo; por sua vez, a partir do canto 
superior esquerdo desenvolve-se figura de tendência oblonga com o lado maior de cima ligeiramente 
curvo e o de baixo levemente estrangulado; à esquerda desta foi adossado um motivo em U aberto em 
cima, motivo que se repete à sua direita, desta vez aberto para baixo; em cima, à esquerda, observa-se 
uma figura de tendência ancoriforme e à direita um sulco de onde partem dois traços perpendiculares ao 
anterior e subparalelos entre si” (SanToS, F., et alii, 2010-2011, 20).

Os restantes monumentos da Beira Alta encontram-se nos planaltos centrais. Este “domínio” per 
se é também muito diversificado (cfr. Ferreira, 1978, 87-201). Alguns agrupamentos de monumentos 

21 A unidade entre a figura sub-rectangular e o pente já tinha sido proposta por V. O. Jorge (1997, 61).
22 Note-se que este esteio tem vindo, desde a origem, a ser publicado de forma invertida; tal dever-se-á a erro na 

gráfica (tal como, aliás, o “excesso” de negro no esteio de cabeceira).   
23 São marcadas as diferenças entre este decalque e o publicado por Shee Twohig (1981, fig. 35). Isto prender-se-á 

com o facto deste último corresponder a desenho feito a partir das fotos de Albuquerque e Castro, como, aliás todos os que 
foram publicados pela autora (SanToS, F., et alii, 2010-2011, 18-19).
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historiados são, no entanto possíveis. Assim, distingue-se claramente um conjunto de cinco monumentos 
localizados entre os cursos superiores dos rios Paiva e Vouga; de montante para jusante, são eles: Forles 
(Sátão), Tanque, Juncais, Fojinho (Vila Nova de Paiva) e Pedralta 1 (Viseu).

 A orca de Forles corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados (Cruz, 2001, 
387-389 e bibliografia aí citada); quando Shee Twohig o visitou apenas verificou a existência na laje 
de cabeceira de traços de pintura sem formarem qualquer padrão (1981, 158). Leite de Vasconcellos 
publica desenho, da autoria de um dos trabalhadores locais que participou na escavação, de uma pintura 
vagamente antropomórfica (VaSConCelloS, 1907, Pl. II, fig. G). Actualmente nada se observa.

 A orca de Tanque corresponde a outro monumento de câmara e corredor bem diferenciados 
(Cruz, 2001, 367-368 e bibliografia aí citada). Dos nove esteios que compõem a câmara, apenas C1, 
C4 (pilar à esquerda do esteio de cabeceira) e C9 (os que se situam imediatamente antes do corredor) 
não apresentam vestígios de pintura. As dificuldades de registo que Twohig encontrou e que lhe terão 
impedido o registo de C2 e C3 mantêm-se. Nestes, em C7 e em C8 só se observam esparsos vestígios de 
tinta vermelha ou manchas da mesma cor. As figurações dos esteios restantes são também pintadas de 
vermelho. C5 (esteio de cabeceira) apresenta uma bordadura de “dentes de serra” à direita, e, ao centro, 
uma coluna de triângulos invertidos justapostos. Em C6 observam-se quatro antropomorfos, um deles 
correspondendo ao tipo da “pele esticada”.

 A orca de Juncais é também um dólmen de câmara e corredor diferenciados entre si (Cruz, 2001, 
369-370 e bibliografia anterior aí citada); dos nove esteios que configuram a câmara apenas C1 e C6 (pilar 
à direita da cabeceira) não se encontram pintados a vermelho. Em C2 localiza-se a famosa “cena de caça” 
que envolve antropomorfos (por vezes providos de arco), veados, cervas e cães; em cima observa-se 
uma figura sub-rectangular aberta no topo. Em C3 e C4 observa-se vestígios dispersos de pintura; C5 
(esteio de cabeceira) é dominado por uma enorme figuração antropomórfica do tipo “pele esticada”; à 
esquerda é patente a bordadura em forma de “dentes de serra”; em cima observa-se dois veados, um 
dos quais reduzido à armação. Em C7, uma grande mancha de tinta vermelha pode corresponder a restos 
de um outro antropomorfo de tipo “pele esticada”. Em C8 observa-se dois antropomorfos certos e um 
terceiro possível. Em C9 apenas se conservam vestígios informes de tinta vermelha. No Museu Nacional 
encontra-se ainda um fragmento, muito provavelmente de L6, onde se distinguem dois antropomorfos 
pintados a vermelho, sobre preparação de pasta branca.

 Da orca do Fojinho, actualmente só se observa um tumulus muito destruído e uma cratera de 
violação ao centro (Cruz, 2001, 371). Leite de Vasconcellos publica desenho de pinturas a vermelho, 
patente num dos esteios; distinguem-se dois antropomorfos, serpentiformes verticais e figuras ovóides 
(VaSConCelloS, 1907, Pl. I, fig. F). Segundo José Coelho, em relatório da autoria de Manuel Alvelos encontra-se 
referência a cabras pintadas neste monumento (Coelho, 1931, 363 e nota 2 da mesma página).

 Pedralta 1 corresponde a dólmen de câmara e corredor diferenciados (Cruz, 2001, 384-385 e 
bibliografia anterior aí citada). Dos nove esteios que, muito possivelmente, conformariam a câmara, 
quatro deles apresentavam pinturas (Fig. 4). No fragmento do esteio de cabeceira (que, tal como os 
restantes fragmentos historiados, se encontra no Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto) observa-se uma estruturação em bandas horizontais, destacando-se a presença 
de colunas de triângulos invertidos justapostos e serpentiformes verticais; pelo menos, à esquerda 
observa-se uma moldura em forma de “dentes de serra”. No pilar da direita observa-se um serpentiforme 
vertical e algumas outras manchas informes. No fragmento do segundo esteio à esquerda do de cabeceira 
observa-se uma vez mais uma estruturação do espaço em bandas horizontais; na de baixo reconhecem-se 
duas “caixas” emolduradas por “dentes de serra” com uma coluna de triângulos ao centro; na banda 
mesial uma destas “caixas” é ladeada por serpentiforme vertical, notando-se ainda à esquerda uma coluna 
de “dentes de serra”; na banda superior observa-se duas colunas de três triângulos justapostos, sendo 
os dois de cima invertidos; o esteio é emoldurado por “dentes de serra”. No esteio imediato observa-se, 
ao centro, dois arboriformes que parecem ladear uma pequena figura antropomórfica esquemática; à 
esquerda dos arboriformes observa-se uma coluna de triângulos invertidos; todo o esteio é emoldurado 
por “dentes de serra”. Refira-se, por fim, que todos os grafismos são pintados a vermelho, observando-se 
igualmente o uso pontual do negro.
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Fig. 4 – Arte megalítica de Pedralta 1. A planta corresponde a composição dos desenhos da autoria de 
Leisner (1998, Tafel 16) e de Luís Filipe Coutinho Gomes e Pedro Manuel Sobral de Carvalho (in Cruz, 2001, 

fig. 50); os decalques de C4 e C5 correspondem aos publicados por Shee Twhoig (1981, figs. 41 e 42).
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Para norte do rio Paiva localiza-se o dólmen do Picoto do Vasco (Vila Nova de Paiva). Trata-se de 
um monumento com câmara poligonal, vestíbulo, longo corredor intratumular e átrio (Cruz, 2001, 90-107; 
349); foram identificados grafismos em pelo menos três esteios e no fragmento de um quarto (Fig. 5). 
Em C4 apenas se observam gravuras, destacando-se (pelo menos) um antropomorfo esquemático, uma 
figura pectiniforme e uma rectangular simples. Em C5 (esteio de cabeceira) observa-se gravura e pintura a 
vermelho; percebe-se uma figura subtrapezoidal segmentada em dois que poderá corresponder à cabeça 
de eventual antropomorfo; observa-se ainda uma figura pectiniforme. Em C6 só se identificam gravuras: 
um heliomorfo e uma barra vertical. No monumento identificou-se ainda um fragmento de esteio com um 
reticulado pintado a vermelho.

 Ainda a norte do Paiva encontra-se o dólmen do Vidoinho (Vila Nova de Paiva), monumento de 
câmara e corredor diferenciados, onde Mendes Corrêa registou pinturas (Cruz, 2001, 358 e bibliografia 
anterior aí citada).

 No sector nordeste da área de estudo, ainda na superfície fundamental dos planaltos centrais, mas 
já no vale do Távora, encontra-se o dólmen de Areita (S. João da Pesqueira). Trata-se de um monumento 
com câmara e corredor bem diferenciados, corredor intratumular e átrio, onde, no esteio de cabeceira, 
se identificaram gravuras (gomeS et alii, 1998 e bibliografia anterior aí citada). Destaca-se a presença de 
vários serpentiformes verticais, rectângulos e quadrados segmentados; numa destas figuras surge um 
esteliforme e quatro círculos; outra delas parece ser oculada; um traço horizontal delimita grosso modo a 
composição por baixo.

 Ainda na superfície fundamental dos planaltos centrais, mas já na bacia do Mondego, localiza-se o 
dólmen 1 do Carapito (Aguiar da Beira). Trata-se um dólmen simples aberto de grandes proporções (Cruz 
& Vilaça, 1990 e bibliografia anterior aí citada). Dos nove esteios que configuram a câmara apenas em dois 
não se encontraram gravuras (C3 e C8). Em C1 destaca-se junto à base uma figura serpentiforme disposta 
genericamente na oblíqua. Em C4 detectaram-se figuras circulares (por vezes com apêndices) e figuras em 
forma de U’s. Em C7 identificam-se figuras circulares (por vezes concêntricas) e ovóides, serpentiformes e 
outras linhas meândricas. Em C9 destacam-se as figuras soliformes, circulares e serpentiformes verticais.

 Mais para jusante, na bacia do Mondego, na plataforma epónima, conhecem-se os monumentos da 
Cunha Baixa (Mangualde), Fontão (Seia) e Sobreda (Oliveira do Hospital).

 O dólmen da Cunha Baixa corresponde a um grande dólmen de câmara e corredor bem diferenciados 
entre si (Vilaça & Cruz, 1990 e bibliografia anterior aí citada) Shee Twohig identificou na câmara traços 
de pintura vermelha (1981, 155); mais recentemente, foram identificadas gravuras em R7 (Cruz & Vilaça, 
1989, 54; Vilaça & Cruz, 1990), devendo destacar-se uma figura pectiniforme e uma figura subtrapezoidal 
segmentada no interior; J. Leite de Vasconcellos encontrou durante a sua escavação, um pilar entre a 
câmara e o corredor, onde se reconhece uma série de incisões paralelas entre si e uma covinha (1897, 
271-272; 343, fig. 73).

 O dólmen do Fontão corresponde a uma câmara simples, de nove esteios, aberta a és-sudeste 
(SilVa, E., 1985 e bibliografia anterior aí citada). Reconhecem-se pinturas em C3 e C5 (esteio de cabeceira). 
Em C3 observa-se um zoomorfo pintado a vermelho e o que parece corresponder a vestígios de um círculo 
pintado da mesma cor sob as patas anteriores do animal; em cima, E. Silva observou ainda restos de um 
círculo gravado (1985, 385). Em C5 o único padrão reconhecível corresponde a uma moldura em forma de 
“dentes de serra”.

 O dólmen da Sobreda apresenta câmara e corredor bem diferenciados (leiSner, 1998, 134-138 e 
bibliografia anterior aí citada); observa-se vestígios de pintura a vermelho no esteio de cabeceira (C5) e 
de pintura a vermelho e gravura no esteio imediatamente à direita (C6). Apenas neste último se reconhece 
uma figura (ou conjunto de figuras) altamente geometrizada e de difícil classificação; refira-se ainda a 
existência de pasta branca sob as pinturas.

 Na bacia do Dão encontramos, de montante para jusante, os monumentos de Cortiçô de Algodres, 
e Corgas da Matança (ambos em Fornos de Algodres), Mamaltar do Vale do Vale de Fachas (Viseu), 
Arquinha da Moura (Tondela) e Santo Tisco (Carregal do Sal).
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Fig. 5 – Arte megalítica do Picoto do Vasco.
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 O primeiro corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados; na câmara, 
constituída por nove esteios, observam-se pinturas a vermelho em C3 e C4. No primeiro identificam-se 
antropomorfos esquemáticos, um heliomorfo, uma figura subcircular e outros vestígios mais dispersos. 
Em C4, não se percebe qualquer motivo.

 Corgas da Matança corresponde a um dólmen simples aberto24 composto por nove esteios, aberto 
a su-sudeste (Cruz, Cunha & gomeS, 1988-1989); detectaram-se gravuras em C2 (Fig. 6) e C4. Neste último 
observa-se, junto à base, uma figura serpentiforme. Já o esteio C2 encontra-se profusamente gravado, 
nele se distinguindo figuras circulares, subtrapezoidais e triangulares, um serpentiforme e, em baixo, uma 
figura campaniforme que pode ser interpretada como uma representação de “the thing”.

 Mamaltar do Vale de Fachas corresponde a um grande dólmen de câmara e corredor diferenciados 
(gomeS & CarValho, 1995a e bibliografia anterior aí referida). Dos nove esteios que compõem a câmara, três 
deles apresentam vestígios de pintura a vermelho e negro (esta última cor está apenas presente em C1). 
Os únicos motivos que parecem identificar-se são restos de círculos (um em C1 e outro em C8).

 Fig. 6 – Arte megalítica de Corgas da Matança.

24 Nos trabalhos de escavação mais recentes não foram detectados vestígios de vestíbulo ou corredor (fragmentos de 
esteios, buracos de assentamento destes, etc.); a identificação da base de um possível pilar junto à entrada da câmara, no 
lado norte, admite a possibilidade de qualquer construção de acesso, eventualmente não ortostática. A situação é bem similar 
à da Orca do Carapito 1 (Aguiar da Beira).
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 O dólmen da Arquinha da Moura é um monumento de câmara e corredor bem diferenciados (Cunha, 
1993, 1994, 1995). Observa-se vestígios de pintura vermelha em quatro dos sete esteios da câmara. 
Em C3 e C7 os vestígios são demasiado ténues para serem caracterizados mais objectivamente. C2 é 
dominado por uma “pele esticada” cujos braços “protegem” dois  antropomorfos à direita e, pelo menos, 
um à esquerda; parece ainda intuir-se uma bordadura em “dentes de serra” à esquerda. C4 (esteio de 
cabeceira) é dominado por figura antropomórfica com o ventre configurado por círculos concêntricos; 
entre as pernas lineares desta figura encontra-se outro antropomorfo em forma de “pele esticada”; à volta 
da figura localizam-se ainda vários antropomorfos e zoomorfos esquemáticos; uma mancha à direita pode 
corresponder a vestígios de uma bordadura em “dentes de serra”.

 A orca de Santo Tisco é um monumento de câmara e corredor diferenciados, sendo este último 
“incipiente” (Senna-marTínez & VenTura, 1994). Em C2 encontra-se um traço e em C7 um heliomorfo, ambos 
pintados a vermelho (idem, ibidem, 52).

 Os restantes três monumentos da nossa área de estudo localizam-se no interflúvio Vouga/ Dão, 
sensivelmente a noroeste de Viseu. Correspondem aos dólmenes 1 da Lameira do Fojo, Lapa do Repilau e 
Vale da Cabra (todos em Viseu).

 O primeiro é um dólmen com câmara e corredor bem diferenciados entre si (gomeS & CarValho, 
1995b e bibliografia anterior aí citada). Da câmara só restam os três primeiros esteios da esquerda, todos 
com vestígios de pasta branca; no C3 observa-se a extremidade inferior de um antropomorfo em forma 
de “pele esticada”; no corredor identificam-se grafismos em L6, L7 e R9. Em L6 observa-se o que parece 
corresponder à gravação de uma figura subtrapezoidal segmentada. Em L7 observa-se dois antropomorfos 
(um deles com arco), o que nos parece serem os vestígios da armação de um veado e uma bordadura em 
“dentes de serra” à esquerda. Em R9 apenas se identificam vestígios de vermelho sobre pasta branca.

 A Lapa do Repilau é outro monumento com câmara e corredor bem diferenciados (Cruz, 1990 e 
bibliografia anterior aí citada). No esteio de cabeceira (C4)25 encontra-se, em posição dominante, uma 
figura antropomórfica gravada; sob ela observa-se o que parece corresponder a uma figuração humana 
mais esquemática; no seu conjunto, esta composição lembra o conjunto central do esteio de cabeceira da 
Arquinha da Moura; neste esteio observam-se ainda vestígios de pintura vermelha, designadamente sobre 
o pé esquerdo da figura humana de maiores dimensões; mais acima à esquerda observa-se ainda uma figura 
suboval gravada. No esteio C6 identificam-se quatro motivos pintados a vermelho: dois antropomorfos, 
um zoomorfo pectiniforme disposto na vertical e um arboriforme. 

Vale da Cabra é igualmente um dólmen com câmara e corredor bem diferenciados (CarValho & gomeS, 
1995). Dois dos onze esteios que conformam a câmara apresentam pinturas a vermelho; são eles o C3 e 
o C6 (laje de cabeceira). Infelizmente não se identifica qualquer motivo.

 Após esta breve recapitulação do que se conhece da arte megalítica da Beira Alta é caso para 
nos interrogarmos se, de facto, nos encontramos perante uma homogeneidade decorativa que sustente 
a existência de um “grupo de Viseu”, tal como foi formulado inicialmente por E. Shee Twohig. Quanto a 
nós, uma análise estatística pode ajudar-nos a responder a tal pergunta. Por outro lado, se essa análise 
for suficientemente abrangente poderemos não só aferir a homogeneidade figurativa deste grupo de 
monumentos como também perceber melhor a sua posição no mundo mais abrangente da arte megalítica 
peninsular.

3. A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS: QUESTÕES METODOLÓGICAS

A análise de correspondências permite visualizar graficamente a proximidade entre os objectos 
analisados (neste caso, os monumentos megalíticos) tendo como base a presença ou ausência de 
determinados atributos (neste caso, o corpus de motivos definidos), mediante um algoritmo que mede 
“the chi-squared relationship between variables (attributes) and objects” (wilSon, 1998, 168-169). Importa 

25 Falta um esteio do lado esquerdo da câmara. Se o monumento se encontrasse completo, o esteio de cabeceira 
corresponderia ao C5.
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pois precisar que monumentos megalíticos estamos nós a analisar e quais os motivos que definimos para 
essa análise.

 Relativamente ao primeiro ponto, temos consciência de que a arte megalítica é um conceito que 
pode conter em si uma grande variedade de manifestações. É essa a perspectiva, por exemplo, de Bueno, 
Balbín & Barroso, que consideram como tal menires, estátuas-menires, “ídolos”, estelas, monumentos 
funerários tardios, etc. (v. g. Bueno, BalBín & BarroSo, 2007)26. Quanto a nós, consideramos, desde logo, e 
como um de nós tem vindo a defender há muito (DJC), que o megalitismo é um fenómeno muito demarcado 
no tempo, mais especificamente datado, genericamente, dos finais do V milénio/primeira metade do 
IV milénio AC, correspondendo as restantes arquitecturas mais discretas e mais tardias a exemplos de 
perduração de uma tradição tumular mas com características sobejamente diferentes para que tal distinção 
se imponha (Cruz, 1995b; 1998; 2001). Durante este período, seguramente que para além da construção 
de monumentos funerários, também se erguem menires (gomeS, 1994) ou se utilizam “ídolos” (lajes com 
recorte antropomórfico, seixos do rio de grandes dimensões, vagamente antropomórficos, ou com incisões 
evocando a figura humana), nos espaços fronteiros dos monumentos, como se verifica, por exemplo, em 
Madorras (gonçalVeS & Cruz, 1994), Dólmen 1 da Lameira de Cima, Penedono (gomeS, 2005), Dombate, 
Corunha (Bello, 1994), Parxubeira, Corunha (rodríguez, 1988), etc. Contudo, para que a comparação seja 
válida, pensamos ser mais segura a comparação entre o mesmo tipo de suportes. Deste modo, apenas nos 
deteremos na arte parietal dos monumentos funerários dos finais do V – primeira metade do IV milénio 
AC (megalitismo “clássico”), ou, dito de outra forma, na do grupo de monumentos que Bueno, Balbín & 
Barroso consideram como fazendo parte da sua fase I do megalitismo (2007, 645-646). Aqui incluímos os 
dólmenes de câmara simples (abertos ou fechados), os de câmara e corredor, e as grandes galerias do Sul 
peninsular, como Soto ou Alberite. Deixamos, portanto, de lado, os monumentos de falsa cúpula, datados 
já do III milénio (Bueno & BalBín, 1997b), a arte gravada dos monumentos já datáveis da Idade do Bronze 
(Casinha Derribada – Cruz et alii, 1998), a arte gravada em monumentos de cronologia mais incerta, como 
sejam os de Montefrío (mergelina, 1941-1942; Shee Twohig, 1981, 160-161) ou Moreno 3 (Ferrer, 1976; Bueno, 
BalBín & BarroSo, 2004, 55), ou as referências antigas que poderão nem sequer corresponder a dólmenes, 
como seja o caso de Arroyo de las Sileras (SanToS Jener, 1949; Bueno, BalBín & BarroSo, 2004, 49).

 Grande parte dos dados que manipulámos foram retirados da bibliografia. Contudo, vimo-nos 
forçados a deixar também de lado monumentos cujas informações são (ainda) demasiado parcas. São 
estes, por exemplo, os casos de Chafé (SilVa, E., 1991, 32), Cima de Vila (SilVa, E., 1994, 165-166), ou das 
galerias de Antequera (Bueno, BalBín & BarroSo, 2009), só para citar alguns exemplos quer do Norte, quer 
do Sul da Península Ibérica. Infelizmente, depois de muito pensar, vimo-nos forçados a retirar também as 
referências de Leite de Vasconcellos que não tiveram confirmação posterior. Na verdade, basta comparar 
os seus desenhos (por exemplo, Orca dos Juncais) com os de Leisner, para percebermos que os seus 
registos deixam muito a desejar. Restou-nos assim um conjunto de 89 monumentos (Tabela 1). Destes 
89 monumentos retirámos ainda outros dezanove, correspondendo estes aos casos em que apenas 
identificámos um tipo de motivo. Estas situações chegam a causar grandes distorções no gráfico, que 
podem levar mesmo à sua ilegibilidade nas situações em que os motivos são raros (wilSon, 1998, 174).

Relativamente aos motivos, considerámos a existência de 23. Por razões de espaço, na tabela 1 a 
cada tipo de motivo atribuímos um número. 1 corresponde aos motivos radiais (heliomorfos e esteliformes); 
2 corresponde aos arboriformes (as filas de triângulos ou V’s de Twohig, 1981, 23); 3 corresponde às 
figuras trapezoidais e subtrapezoidais simples; 4 corresponde aos reticulados, distinguindo-se estes de 5 
(trapézios segmentados), porque estes últimos podem ter no máximo um eixo vertical e/ou um horizontal; 
6 corresponde aos escaleriformes; 7 corresponde às figuras poligonais oculadas (como as do esteio de 
cabeceira de Areita ou a do esteio C6 de Antelas); 8 corresponde às figuras trapezoidais com apêndices 
nos vértices, como as presentes em Rapido 3 ou Mota Grande; 9 corresponde às figuras petiniformes; 10 
corresponde à figura designada por Twohig, como “the thing” (1981, 29); 11 corresponde aos zoomorfos; 
12 corresponde aos antropomorfos de tipo “pele esticada”; 13 corresponde ao que designámos 
como “antropomorfos tutelares”, figuras que, pelas suas dimensões, parecem dominar determinadas 

26 Seguida igualmente por outros autores, como, por exemplo Fábregas Valcarce e Carrera Ramirez.
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composições nos esteios e se afastam dos de tipo “pele esticada”, como sejam os que se encontram 
no esteio de cabeceira de Arquinha da Moura ou no esteio C5 do Marco de Camballón; 14 corresponde à 
figura antropomórfica simples, sejam estes de carácter mais naturalista ou esquemático (arboriformes, 
ancoriformes, etc.); 15 corresponde aos dentes de serra de Twohig (1981, 27); 16 corresponde ao que 
designámos como meandriformes, sendo estes entendidos como figuras de ondulados de traçado irregular; 
17 corresponde aos serpentiformes horizontais e 18 aos verticais, distinguindo-se estes dos ziguezagues 
horizontais (19) e verticais (20), pelo carácter ondulado das suas quebras por oposição à angulosidade das 
dos dois últimos; 21 corresponde aos circuleriformes, integrando-se aqui círculos simples, semicírculos, 
círculos concêntricos, círculos com ponto central, ovais, etc.; 22 corresponde a figuras em forma de U ou 
de V; 23 corresponde à representação de armas. 

Evidentemente que, como qualquer “tipologia”, estas distinções são bastante subjectivas; basta 
comparar a nossa tabela com as de Shee Twohig (1981, 23), de Jorge, V. O. (1997) ou de Sanches (v. 
g. 2006, 158) para nos apercebermos das evidentes diferenças. A nossa fica algures entre ambos os 
extremos: suficientemente vasta para ser representativa, restritiva quanto baste para que não surjam 
excessivas atomizações. Por outro lado, não tivemos em conta aspectos técnicos: se os motivos estão 
pintados e/ ou gravados, que cores foram utilizadas, ou se há evidências de pasta branca; foi uma opção 
pensada e que se prende com questões de preservação; na verdade, não só a pintura se conserva pior 
que a gravura, como poderão existir cores que se conservaram mais que outras (Carrera, 2006, 84); 
relativamente à preparação branca, uma vez que esta existe em várias regiões, não nos pareceu que fosse 
um critério útil para a tentativa de descortinar agrupamentos geográficos; por outro lado, é cada vez 
mais evidente que pintura e gravura coexistiram também noutras regiões que não somente no Noroeste 
(v. g. Bueno & BalBín, 2006, 159). Não tivemos também em conta as variáveis ao nível da organização dos 
esteios e dos lugares dos motivos no conjunto arquitectónico do monumento. Por um lado, porque estes 
assuntos foram tratados recentemente (v. g. SanCheS, 2008-2009) e, por outro, porque iria aumentar de 
forma substancial o número de variáveis que iríamos tratar.

Deste modo, o que aqui se pretende estudar é, apenas, a relação que se pode inferir entre 
monumentos a partir das suas associações temáticas, independentemente do local específico em que os 
diferentes temas ocorrem; ou dito de outra forma, avaliar o grau de partilha de um mesmo corpus gráfico 
ao nível da Península Ibérica. Evidentemente que estamos a trabalhar com um conjunto de dados muito 
fragmentário, quer porque muitas das decorações terão desaparecido, quer porque outras tantas estarão 
ainda por revelar; no entanto, são estes os dados que até hoje têm sido manipulados para tratar a questão; 
o que aqui se verá é se esta abordagem poderá trazer novas pistas para compreendermos melhor a arte 
megalítica ibérica, e a da Beira Alta em particular.

Refira-se, finalmente, que o gráfico foi construído com o programa PAST, v. 2.14 (hammer, harper & 
ryan, 2001).

4. A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS: OS GRÁFICOS

Como se pode verificar no gráfico 1, os resultados são francamente sugestivos. Desde logo apenas 
se observa uma descontinuidade no gráfico, composta essencialmente por 6 monumentos do grupo de 
Viseu (Fojo, Tanque, Arquinha da Moura, Juncais, Fontão e Pedralta) que se encontram no extremo direito 
do eixo 1 e, em menor medida, pelos monumentos da Lapa do Repilau (Viseu) e Cubillejo de Lara (Meseta). 
Este aspecto será de ter em conta, uma vez que nos permite inferir, de facto, alguma homogeneidade 
temática dos monumentos peninsulares, situação que advirá por certo da partilha de uma ideologia 
comum, tal como defendido por Bueno & Balbín nos textos a que nos referimos atrás, e, numa perspectiva 
mais abrangente, que não apenas a arte dos dólmens, outros autores (v.g. gonçalVeS & Cruz, 1994).
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GRÁFICO 1 – Análise de correspondências dos monumentos decorados da Península Ibérica. Os círculos 
vazios correspondem aos monumentos meridionais, os cheios aos da Meseta, os quadrados aos do Noroeste, 

e os triângulos aos beirões. 
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Contudo, o que salta mais à vista quando olhamos para o gráfico é a pulverização do chamado 
grupo de “Viseu”, por oposição a alguma tendência de nuclearização, quer dos monumentos do Noroeste, 
quer dos meridionais; ou seja, se observarmos o perímetro definido pelos pontos extremos dos dois 
últimos grupos de monumentos reparamos que estes não se tocam; mesmo se tivermos em conta as 
elipses de 95%, estas mal se recobrem (Gráfico 2): na elipse do grupo do Noroeste só se integram os 
monumentos meridionais de La Coraja, Soto 1 e Soto 2, e na do grupo meridional, os monumentos de 
Abamia, Espiñaredo 11 e, já nos limites da elipse, Eireira, Madorras 1 e Castelo. Já os monumentos do 
grupo de Viseu apresentam uma diversidade muito maior; seis localizam-se na elipse do Noroeste (Chão 
de Brinco 1, Lameira dos Pastores 1, Carapito 1, Juncal, Chão Redondo 2 e Pedra da Moura 1), quatro 
na do grupo meridional (Aliviada 1, Antelas, Picoto do Vasco e Cunha Baixa), dois são partilhados por 
ambas as elipses — Corgas da Matança e Cortiçô; dos monumentos de Viseu apenas oito se encontram 
fora das duas grandes elipses referidas, correspondendo estes aos referidos no primeiro parágrafo deste 
ponto e a Areita, cuja presença no repertório de escaleriformes e figuras poligonais oculadas a afasta da 
elipse dos monumentos meridionais, pese embora seja com este grupo que o monumento mantém maior 
relação. Estes resultados espantam porque são diametralmente opostos às inferências de Shee Twohig; 
na verdade, frente a dois grupos bem definidos aparece-nos o de Viseu, com um reportório francamente 
“de características miscelâneas”!
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O gráfico 3 — que apresenta a distribuição das variáveis (motivos) — explica as razões por trás deste 
agrupamento. Assim, o grupo do Noroeste é definido essencialmente pela presença de serpentiformes 
(quer verticais, quer horizontais), meandriformes, u’s ou v’s simples, de circuleriformes e da “coisa”; a 
proximidade destas variáveis ao eixo 1 reflecte a sua ocorrência esporádica no grupo meridional. Este 
caracteriza-se essencialmente pelo “geometrismo angular” dos seus temas: trapézios segmentados, 
trapézios simples, figuras poligonais oculadas, pectiniformes, ziguezagues (horizontais e verticais) e 
reticulados, aparecendo também a par outros motivos de cariz mais “naturalista”, como armas ou motivos 
radiais; como no caso anterior, a proximidade das variáveis ao eixo 1 reflecte a sua ocorrência esporádica 
no grupo do Noroeste.

GRÁFICO 2 – Elipses dos 95% dos grupos definidos.
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Os sete monumentos do grupo de Viseu localizados fora das elipses dos grupos anteriores 
caracterizam-se essencialmente pela presença de “peles esticadas”, arboriformes, “dentes de serra” 
e zoomorfos; desta feita é a proximidade ao eixo 2 que indica a presença esporádica destes motivos 
nos restantes monumentos; assim “dentes de serra”, para além de ocorrerem em seis dos monumentos 
isolados de Viseu, surgem também em Antelas e em Santa Cruz (Noroeste); já os arboriformes, para além 
de só ocorrerem em dois dos sete monumentos a que nos referimos, vêem-se ainda em Chão Redondo (se 
considerarmos — como foi a nossa opção e a de Shee Twohig — que como tal deve ser classificada a figura 
do esteio de cabeceira daquele monumento), em Antelas e em Pedra Coberta (Noroeste); a pele esticada é 
a variável que mais isola o grupo de monumentos a que nos temos vindo a referir, pese o facto do motivo 
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presente em Vilarinho da Castanheira corresponder com alguma probabilidade a este tipo27; também em 
Couto dos Mouros, os vestígios de pigmento aí presente têm vindo a ser interpretados como restos de 
uma figura similar (Bello, 2003, 348; Carrera, 2005, 826); contudo, o registo publicado deste motivo não 
nos permite aceitar sem grandes reservas esta interpretação; de facto, foi por nós considerado como um 
trapézio com apêndices no vértice, motivo que ocorre também pintado, designadamente na Lameira dos 
Pastores 1.

Trapézios com apêndices nos vértices, antropomorfos tutelares e antropomorfos ocupam posições 
interessantes no gráfico 3; o primeiro apenas não se junta às variáveis que definem o corpus do Noroeste 
devido à sua ocorrência em Juncais; os antropomorfos tutelares também podem ocorrer no Noroeste mas 
a sua presença na Arquinha da Moura e na Lapa do Repilau afasta-o do grupo de motivos que caracteriza 
aquela região; já a posição do motivo antropomorfo denuncia a sua co-ocorrência ao longo de todo o 
gráfico, destacando-se aqui quer o grupo isolado de Viseu, quer os meridionais.

Por fim, refiram-se os monumentos da Meseta; infelizmente apenas dois puderam ser utilizados, 
ocupando no gráfico lugares algo díspares: Azután perfeitamente integrado no grupo dos monumentos 
meridionais e Cubillejo de Lara muito perto do limite da elipse dos 95% deste grupo e, igualmente, da Lapa 
do Repilau.

GRÁFICO 3 – Distribuição gráfica das variáveis (temas) que estão por trás das distribuições dos monumentos 

nos dois gráficos anteriores.
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27 Como referimos atrás, tivemos de excluir este monumento da análise, devido ao seu comportamento como outlier, 
impedindo mesmo a leitura do gráfico.
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Como se verifica, grande parte dos motivos do corpus temático da arte megalítica peninsular são 
intermutáveis; algo de interessante que ocorre com os monumentos de Viseu isolados dos restantes é 
que a par das presenças, este grupo é fortemente marcado pelas ausências; não encontramos nestes 
sete monumentos alguns dos temas mais comuns (serpentiformes, ziguezagues, meandriformes, motivos 
radiais, etc.), ao passo que outros são esporádicos, como sejam os circuleriformes. Neste sentido, será 
de toda a pertinência verificar com segurança o que ocorre no já citado monumento do Coto dos Mouros 
(Galiza); para além da confirmação da presença da “pele esticada”, importa conhecer o restante reportório, 
do qual apenas sabemos que contém serpentiformes verticais (ausentes em Viseu) e outros motivos 
“frequentes” (presume-se que no Noroeste), que infelizmente não foram ainda discriminados (Carrera, 
2005, 826).

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 À pergunta “existe um conjunto de monumentos em torno de Viseu cujo reportório temático e 
cuja dimensão demonstre a existência de um grupo autónomo?” devemos responder que não. Apenas sete 
monumentos se apartam dos restantes da península (frente aos treze propostos por Shee Twohig que 
entraram na nossa análise). Na verdade, o que observamos com os dados de que dispomos actualmente 
é que se tomarmos em conta a área definida por aquela autora como a de dispersão deste grupo, o 
que se observa é uma variedade muito maior do que em qualquer outra das áreas da península por nós 
considerada. Se tivermos em conta que esta área de Viseu é muito mais reduzida que as restantes, 
esta variedade torna-se ainda mais evidente. Contudo, é esta mesma diversidade que torna a Beira Alta 
extremamente interessante e, quanto a nós, tão pertinente no âmbito do estudo da arte megalítica 
peninsular.

Como referimos atrás, a maior parte dos monumentos da região distribui-se por áreas do gráfico 
ocupadas quer por monumentos do Noroeste, quer por monumentos das áreas mais meridionais, o que 
demonstra bem a qualidade de fronteira da região; ora estas áreas, mais que delimitadoras são zona de 
partilha e é esse aspecto que aqui merece destaque.

 Voltemos um pouco atrás... A análise de correspondências a que aqui procedemos demonstra 
alguma homogeneidade formal ao nível das presenças/ ausências de determinados motivos, homogeneidade 
essa quebrada por nuances de claro cariz geográfico. A homogeneidade geral será reflexo de uma 
ideologia comum, como defendido por Bueno e Balbín (v. g. 2003), enquanto as nuances terão que ver, 
quanto a nós, com a materialização dessa ideologia. De facto, nenhuma forma ideológica sobrevive em 
abstracto; se desligada das particularidades locais simplesmente não se impõe/mantém; daí a importância 
de um processo que ligue as histórias e tradições locais a uma superestrutura de carácter mais global, 
processo esse que se encontrará subjacente às diferenças que encontramos nos monumentos, e que é 
muito semelhante ao que Jesus Sanches detecta com a sua análise restrita aos dólmenes do Noroeste 
(2008-2009, 27).

 Se as “nuances” são de cariz geográfico, a “marca” da Beira Alta parece residir na existência — e 
permita-se-nos o paradoxo, de múltiplas nuances — uma que a aproxima dos monumentos meridionais, 
outra que a aproxima do Noroeste e uma terceira que se parece restringir a uma zona muito limitada, 
onde, no entanto, coexistem outras (por exemplo, Picoto do Vasco encontra-se a uns meros 12 km em 
linha recta de Juncais). De facto, na Beira parecem confluir as duas variantes principais dessa mesma 
ideologia a que nos referimos atrás: a meridional e a do Noroeste; esta última manifesta-se sobretudo nas 
montanhas ocidentais (Caramulo, Gralheira e Montemuro), ocorrendo a última na superfície fundamental 
(Areita e Picoto do Vasco) e na Bacia do Mondego (se bem que a presença do dólmen da Cunha Baixa 
neste grupo deva ser matizada — apenas foram contabilizadas as figurações do corredor, podendo as que 
existiram na câmara e de que hoje só nos restam vestígios residuais, remeter mais para os monumentos 
do Noroeste).

 Esta aparentemente inusitada ligação ao Sul da Península infere-se não só ao nível dos temas 
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representados nas lajes dos dólmenes, como também ao nível de alguns materiais exumados nos 
monumentos da região. Aqui lembramos a ocorrência de uma placa no Mamaltar do Vale de Fachas (que, 
se tivesse sido integrada na análise, se situaria entre os grupos do Noroeste e do Sul peninsular, devido à 
exclusiva presença de circuleriformes) (Coelho, 1912, 43, 49-50), de um ídolo “almeriense” no monumento 
das Corgas da Matança (que no nosso gráfico é partilhado pelas elipses do Noroeste e dos monumentos 
meridionais) (Cruz, Cunha & gomeS, 1988-1989, 41-43), de um ídolo “de tipo betilo” no dólmen do Sabugueiro 
em Tondela (gomeS, CarValho & CoimBra, 1994 apud SanToS, 2008, 129), de um báculo em madeira no átrio 
do dólmen de Seixas, em Vila Nova de Paiva (Cruz, 2001, 147), ou de uma nova placa gravada, da Lapa do 
Repilau (inédita, escavações de DJC). Por outro lado, um de nós (ATS) já teve oportunidade de destacar as 
influências das temáticas rupestres meridionais na arte de ar livre da Pré-história Recente da Beira Alta, 
designadamente no Fial (SanToS, 2008). Refira-se ainda que, mesmo em contextos do Neolítico Antigo, 
a ligação das Beiras ao Sul peninsular será atestada pela ocorrência de determinados tipos cerâmicos 
(Valera, 1998, 140-143), ligação essa que parece manter-se, pelo menos até ao Bronze Final (Vilaça, 1995, 
411; Cruz, gomeS & CarValho, 1998). Não é por isso de espantar que a arte do interior dos monumentos 
megalíticos reflicta este diálogo entre a gramática figurativa do Noroeste e a do Sul peninsular.

 Poderá a “nuance” manifestada pelos sete monumentos beirões que se afastam do gráfico 
ser explicada no contexto deste confronto entre duas variantes da “ideologia megalítica”? Pensamos 
que sim, embora tenhamos consciência de que os dados são ainda parcos para confirmar tal hipótese, 
resumindo-se actualmente aos seguintes: a presença de “peles esticadas”, trapézios com apêndices, 
“dentes de serra” e arboriformes denota uma ligação maior ao Noroeste (aqui se incluindo não só os 
monumentos do Noroeste propriamente ditos, como os de Viseu que se localizam na respectiva elipse); 
por outro lado, os antropomorfos e os zoomorfos, parecem remeter mais para o Sul (cf. gráfico 3); 
todos os monumentos das Beiras que se integram na elipse do Noroeste encontram-se nas montanhas 
ocidentais (embora Antelas seja partilhada por ambas), à excepção de Carapito 1, que se localiza fora dessas 
unidades geomorfológicas; inversamente, à excepção de Carapito 1 e Cortiçô, todos os monumentos que 
se encontram para leste dessas montanhas ora se integram no grupo à esquerda do gráfico, ora na elipse 
dos monumentos meridionais (embora Corgas da Matança seja partilhada por ambas as elipses e Cortiçô 
se encontre também muito perto dos limites da Meridional); todos os materiais exumados que remetem 
para o sul peninsular foram recolhidos em monumentos situados para leste das montanhas ocidentais.

 Quanto a nós, estas tendências são de ter em conta, tendências que devem ser confirmadas 
ou infirmadas em trabalhos futuros. Por um lado, estamos convencidos de que a revelação de novos 
testemunhos gráficos na região de Viseu vai encurtar no gráfico a distância entre os sete monumentos 
beirões que se destacam e o valor 0 do eixo 1; por outro lado, dado o carácter fragmentário da informação 
que estamos a trabalhar, este diálogo entre o Noroeste e o Sul peninsular, deve ser confirmado no âmbito 
de outros estudos, designadamente no da identificação das matérias-primas dos elementos siliciosos 
que se encontram nos monumentos da região, estudos esses que já demonstraram a sua utilidade, por 
exemplo, no Côa, para períodos pleistocénicos (v. g. auBry, mangado & Sampaio, 2009; Aubry et alii, 2012). 
Será, quanto a nós, uma das vias a apostar no futuro.

 Perceber os mecanismos como se impõe e mantém a “ideologia dominante” de determinado 
momento do processo histórico é quanto a nós um problema fundamental para a compreensão não só 
desse período específico da nossa (pré-)história comum ibérica, como também um contributo de grande 
valor para a compreensão deste mesmo mecanismo no nosso tempo. É razão mais que suficiente para que 
nos continuemos a interrogar sobre a arte megalítica da península ibérica em geral, e da Beira Alta em 
particular.

Coimbra/ Vila Nova de Foz Côa, Julho de 2013.
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ANEXO

TABELA 1 – Presenças/ausências dos temas definidos pelos monumentos da Península — estes encontram-se separados 
por regiões (fundo branco: Viseu; fundo cinzento-claro: Noroeste; fundo cinzento-escuro: Sul); as linhas não delimitadas 
correspondem aos monumentos que, pelas razões aduzidas no texto, não foram integrados na nossa análise de correspondências.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Chão Redondo 1 1 1 1 1 Santos, F. et alii, 2010-2011

Pedra da Moura 1 1 1 Silva, F., 1997

Aliviada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Silva, F., 1984

Alagoas 4 1 Silva, F., 1997

Juncal 1 1 1 1 1 1 Carrera, 2006

Chão de Brinco 1 1 1 1 1 1 1 Santos & Cruz, no prelo

L. dos Pastores 1 1 1 1 Cruz & Santos, no prelo a

Antelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 decalques inéditos

Lameira do Fojo 1 1 1 1 Twohig, 1981

Juncais 1 1 1 1 1 1 Leisner, 1934

Pedralta 1 1 1 1 decalques inéditos/ Twhoig, 1981

Tanque 1 1 1 1 Leisner, 1934

Picoto do Vasco 1 1 1 1 1 1 Cruz, 2001/ decalque inédito

Fontão 1 1 1 Twohig, 1981/ Silva, 1985

A. da Moura 1 1 1 1 1 Cunha, 1995

Cunha Baixa 1 1 1 Twohig, 1981/ Cruz & Vilaça, 1989

Santo Tisco 1 Senna-Martínez & Ventura, 1994

Areita 1 1 1 1 1 1 Gomes et alii, 1998

Carapito 1 1 1 1 1 1 1 Twohig, 1981/ Cruz & Vilaça, 1990

C. da Matança 1 1 1 1 1 1 decalque inédito

Cortiçô 1 1 1 1 Cruz & Santos, no prelo b

M. V. de Fachas 1 Twohig, 1981

Repilau 1 1 1 1 1 Carvalho, no prelo

Santa Cruz 1 1 1 1 Blas, 1979

Castellín 1 1 Blas, 1997

Abamia 1 1 1 Blas, 1997

Taco 1 1 Silva, F., 1986b

Chã de Parada 1 1 1 1 1 Twohig, 1981

Chã de Parada 3 1 Sousa, 1988

Chã de Arcas 5 1 1 1 Moreira & Carneiro, 1995; Jorge, 1997; Carrera, 2006

Padrão 1 1 1 1 1 1 1 Cruz & Gonçalves, 1994

Rapido 3 1 1 1 1 1 Silva, E. 1997

S. R. de Neiva 1 1 1 1 Silva, E. 1997

Eireira 1 1 1 1 1 Silva, E. 1997

Barrosa 1 1 1 1 1 1 Twohig, 1981

Mota Grande 1 1 1 1 1 1 1 Baptista, 1997

Portela do Pau 2 1 1 1 1 1 1 Baptista, 1997

C. de Castiñeira 1 1 1 1 Twohig, 1981

C. de Castiñeira 2 1 1 Twohig, 1981

Mámoa da Cruz 1 1 Twohig, 1981

Forno dos Mouros 1 1 1 Carrera, 2006

Casa dos Mouros 1 1 Carrera, 2006

Espiñaredo 10 1 Murguia, 1901

Espiñaredo 11 1 1 1 1 1 1 1 Twohig, 1981

Dombate 1 1 1 1 1 1 Carrera, 2011

Pedra Coberta 1 1 1 1 1 1 Leisner, 1934/ Carrera, 2006

Roza de Modias 1 1 Carrera, 2006

Roza de Modias 2 1 Carrera, 2006

Serra das Motas X 1 1 Carrera, 2006

Meixueiro 1 1 Carrera, 2006

M. dos Marxos 1 1 1 1 1 Carrera, 2006

Coto dos Mouros 1 1 Carrera, 2005

Agro da Pena 1 Carrera, 2006

Braña 1 1 1 1 Carballo & Vázquez, 1984

M. Camballón 1 1 1 1 1 Monxardín apud Carrera, 2006

Monumento
Motivos

Bibliografia
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TABELA 1 (continuação) – Presenças/ausências dos temas definidos pelos monumentos da Península — estes encontram-se 
separados por regiões (fundo branco: Viseu; fundo cinzento-claro: Noroeste; fundo cinzento-escuro: Sul); as linhas não delimitadas 
correspondem aos monumentos que, pelas razões aduzidas no texto, não foram integrados na nossa análise de correspondências.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Quiroga 1 1 Bouza, 1940

Namelas 2 1 1 Fábregas & Penedo, 2001

Namelas 3 1 Fábregas & Penedo, 2001

Bouza 1 1 1 Fábregas & Vilaseco, 2006

Chaira do Medio 1 Fábregas & Vilaseco, 2006

Lijó 1 1 Murguia, 1905

Codesás 1 1 1 1 1 Murguia, 1905

Maus de Salas 2 1 1 Fortes, 1901

Os Muiños 1 1 Carrera, 2008

V. da Castanheira 1 Twohig, 1981

Zedes 1 1 1 1 Twohig, 1981

Arcã 1 1 1 Sanches, 1994

Castelo 1 1 1 1 1 Sanches, Nunes & Silva, 2005

A. das Madorras 4 1 Nunes, 2003

A. das Madorras 7 1 1 1 1 1 Nunes, 2003

Fonte Coberta 1 Carvalho & Gomes, 2000

Madorras 1 1 1 1 1 Gonçalves & Cruz, 1994

Soto 1 1 1 1 1 1 Balbín & Bueno, 1996

Soto 2 1 1 1 Balbín & Bueno, 1996

Alberite 1 1 1 1 1 1 1 1 Bueno et alii, 1999b

Alberite 2 1 1 Bueno et alii, 1999b

Los Gabrieles 1 1 1 1 Piñon & Bueno, 1983

Los Gabrieles 4 1 1 Piñon & Bueno, 1983

H. de las Monjas 1 Balbín & Bueno, 1989

Maimón II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bueno et alii, 1999a

Juan Rón 1 1 Bueno et alii, 1999a

Trincones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bueno et alii, 1999a

Magacela 1 1 1 Bueno & Balbín, 1992

La Coraja 1 1 1 1 1 1 1 Bueno, Balbín & González, 2001

Cubillejo de Lara 1 1 1 Twohig, 1981

P. de las Cortes 1 Bueno et alii, 1994

Estrella 1 Bueno & Balbín, 1992

Azután 1 1 1 1 1 1 1 Bueno, Balbín & Barroso, 2005

El Moreco 1 Delibes & Rojo, 1989

Monumento
Motivos

Bibliografia


