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DÓLMEN 2 DE CHÃO REDONDO
(freg. de Talhadas, Sever do Vouga, Aveiro)

O Dólmen 2 de Chão Redondo é um monumento megalítico de contornos arquitectónicos clássicos, 
cuja estrutura interna, orientada a sudeste e imersa num montículo artificial, é composta por uma câmara 
bem diferenciada, em planta e alçado, do corredor de acesso. O comprimento total é de 4,50 m, utilizando- 
-se o granito como matéria-prima por excelência.

O corredor, diferenciado da câmara tanto em altura (c. de 0,70 m mais baixo) como em planta, 
é de curtas dimensões ostentando quatro esteios dispostos paralelamente em cada um dos lados, não 
sobrepostos mas simplesmente adossados, medindo 2,20 m de comprimento, 0,80 m de largura e cerca 
de 1,40 m de altura máxima. O espaço de circulação útil era feito, se atendermos a que o topo dos calços 
preservados estaria muito provavelmente coberto até à cota do piso de utilização, através de um corredor 
algo exíguo com cerca de 1,00 m de altura.

Estruturalmente, refira-se o posicionamento num plano quase horizontal da totalidade das bases 
dos monólitos que compõem a estrutura interna megalítica, sendo excepção a laje de cabeceira, fincada 
sensivelmente 0,42 m mais abaixo. Todos foram colocados em fossas previamente abertas no substrato 
de base e internamente “calçados” com pequenas pedras e lajes dispostas na vertical. 

Quanto ao sistema de cobertura, apenas se preservaram completas duas lajes do corredor, as quais 
jaziam deslocadas e tombadas no interior do sepulcro.

A intervenção arqueológica tida neste monumento evidenciou todo um conjunto de estruturas 
funcionais ou de carácter essencialmente simbólico que, pela sua importância, merecem algumas 
considerações.

Dentro das ditas estruturas funcionais, comuns à grande maioria deste género de monumentos, 
refira-se a presença de um possante e bem elaborado contraforte parcialmente coberto por terras 
compactas, uma estrutura pétrea intermédia de reforço do montículo cobrindo os sedimentos que 
parcialmente se sobrepõem ao contraforte, uma couraça pétrea de revestimento superficial adensando na 
periferia e fechando a colina artificial através de uma autêntica “coroa” de blocos e lajes de maior porte — 
fecho do tumulus — posicionada obliquamente sobre uma nova camada de terras compactas da mamoa 
e apoiando-se directamente no substrato rochoso de base. Para além destas, refira-se ainda a presença 
de outras estruturas — corredor intratumular, átrio e fecho do átrio — que adquirem a sua importância 
enquanto espaços marcadamente simbólicos.

Com efeito, e na zona fronteira do monumento, após a escavação e remoção da estrutura de 
condenação, constituída essencialmente pela deposição algo caótica de pequenas e médias pedras 
em granito e quartzo, soltas e misturadas com alguma terra, foi possível observar a presença de dois 
outros espaços, a descoberto e bem diferenciados, conotados com áreas rituais e de acesso ao interior 
do monumento — corredor intratumular e átrio —, encontrando-se separados entre si por três blocos 
graníticos colocados transversalmente em relação ao eixo longitudinal do monumento. Mais que funcional, 
esta segmentação relacionar-se-á com a demarcação simbólica destas duas áreas distintas, procurando- 
-se diferenciá-las de forma propositada. 

Refira-se que o contraforte não se limitava a contornar a construção dolménica – que nesse caso 
findaria junto aos primeiros esteios do corredor – mas prolongava-se e descaia gradualmente para além 
deste ao longo de três metros, propiciando assim a definição destes novos espaços de acesso cujo piso 
de circulação se apresentava a uma cota mais elevada relativamente à da estrutura interna megalítica.

Assim, desde o início do corredor ortostático desenvolvia-se para o exterior uma outra passagem 
a descoberto, alongada e relativamente estreita — corredor intratumular —, de planta tendencialmente 
sub-rectangular com c. de 3,40 m de comprimento e aproximadamente 1,20 m de largura máxima, 
caracterizando-se por possuir duas estruturas paralelas compostas por blocos e lajes de tamanho médio e 
grande, em granito, descaindo gradualmente de altura (0,60/0,20 m) até atingir o nível das terras originais 
do átrio; estes blocos e lajes encontravam-se parcialmente inclinadas para o exterior, contendo ao mesmo 
tempo o restante contraforte e acompanhando a sua curvatura.
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Nos limites mais exteriores desta nova passagem, foi possível identificar uma fiada de três blocos 
graníticos (0,30 m de largura), algo inclinada para o exterior e disposta transversalmente em relação ao 
eixo longitudinal do monumento. Sem qualquer função de ordem técnica, poderá relacionar-se com a 
intenção dos construtores em demarcarem um espaço mais sagrado e restrito.

Após a disposição destes diferentes elementos (estrutura dolménica, contraforte e corredor 
intratumular), ter-se-á procedido à construção do montículo artificial envolvente, cobrindo-os parcial ou 
totalmente. Contudo, e na área fronteira ao corredor intratumular, o revestimento e fecho pétreo da 
mamoa diminuía gradualmente e interrompia-se. 

Através deste plano arquitectural, os construtores do megálito obtiveram uma nova área de circulação 
(átrio), de configuração tendencialmente ovalada com cerca de 2,70 m de comprimento por 1,50 m de 
largura, cujo acesso, a nascente, era condicionado por uma estrutura frontal disposta horizontalmente 
em arco (c. de 0,90 m de largura) e interrompida lateralmente (c. de 0,90 m de largura) — fecho do átrio.

Foi precisamente nesta zona que se compulsou, num contexto deposicional preciso sob a estrutura 
de condenação, um dos dois machados em pedra polida recolhidos no decurso da presente intervenção. 
A sua localização não será casual mas antes reforça as interpretações destes espaços como áreas rituais 
de excelência.

Fig. 1 — Dólmen de Chão Redondo 2. Aspecto do monumento após a remoção da “estrutura de condenação” 
na área fronteira do monumento, evidenciando-se o “corredor intratumular” e seu limite, o “átrio“ e o 
anel de “fecho do átrio (2.ª fase). Destaca-se o aspecto final das sanjas 1 e 2 após as decapagens finais, 
dando-se destaque ao anel de “fecho do tumulus” – elementos pétreos representados tridimensionalmente 

e escurecidos.



266 GUIA DA VISITA DE ESTUDO

Em suma, o acesso ao interior do sepulcro, descentrado, a descoberto e com cerca de 5,20 m 
de comprimento, far-se-ia através de dois espaços demarcados por uma fiada de blocos dispostos 
transversalmente — átrio e corredor intratumular. Um acesso feito mediante a passagem por espaços bem 
definidos e materializados no terreno pela construção de pequenas estruturas facilmente transponíveis, 
mas inseridas num circuito simbólico/ritual preciso e que provavelmente nem todos percorreriam. 

Parece haver, nesse percurso, toda uma série de constrangimentos, uns de ordem física como a 
própria altura dos esteios do corredor que obrigariam a que quem entrasse se baixasse e o transpusesse 
numa posição algo incómoda e muito flectida, outros simbólicos como o “murete” que fecha o átrio 
pelo exterior e a “separação” entre átrio e corredor intratumular através da disposição transversal de 
uma fiada de blocos. O mesmo é extensivo à diferença de cotas no terreno a que foram posicionadas as 
bases da estrutura dolménica relativamente às ditas estruturas simbólicas. Na verdade, e com base nos 
restos preservados do piso de circulação do corredor intratumular, é possível afirmar-se que a entrada 
no corredor ortostático se fazia através de um plano inclinado, atingindo um desnível com c. de 0,30 m.

Um dos últimos momentos deste circuito estaria obrigatoriamente relacionado com o periódico 
arredar da porta de acesso ao interior da câmara. Esta – a avaliar por outros exemplos conhecidos – 
consistiria numa laje delgada disposta numa posição próxima da vertical; entretanto já desaparecida, 
estaria colocada a tapar a entrada do corredor ortostático, impedindo o acesso directo ao interior. Seria 
provavelmente este o último momento de todo um caminho que, reservado apenas a alguns elementos 
da(s) comunidade(s) construtora(s), culminaria na chegada à câmara funerária, repleta de uma complexa 
iconografia de cariz mágico-religioso. 

Do ponto de vista temporal, e tendo em conta o cariz marcadamente arcaizante dos escassos 
materiais exumados bem como o que se conhece do megalitismo do Noroeste peninsular e Beiras, poder- 
-se-á afirmar que o Dólmen 2 de Chão Redondo terá tido um curto período de utilização e uma única fase 
de ocupação ocorrida entre o último quartel do V milénio A.C. e os inícios da primeira metade do milénio 
seguinte.

Filipe João Carvalho dos Santos
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DÓLMEN DA CAPELA DOS MOUROS
(freg. de Talhadas, Sever do Vouga, Aveiro)

 Dólmen da Capela dos Mouros é tembém um monumento de tipo “clássico” constituído por câmara 
e corredor de acesso, na sua construção foi utilizado essencialmente o granito, tendo no entanto sido 
observado na escavação do tumulus a utilização de alguns blocos em quartzo leitoso, ainda que em 
pequenas quantidades.

Numa primeira análise pudemos constatar que as estruturas internas do monumento — câmara 
e corredor —, se encontravam bastante arruinadas, nenhum dos esteios se encontrava na sua posição 
original, como que toda a estrutura a dada altura tivesse cedido.

No interior da câmara encontrava-se tombada a laje de cobertura, esta deveria estar exactamente 
na mesma posição em que foi encontrada, tombada obliquamente ao centro e transversal ao eixo do 
corredor. De referir ainda a presença de outros fragmentos de esteios/tampas no seu interior. 

Não se encontravam presentes nenhum dos esteios que formavam parte da câmara no seu lado sul, 
do lado norte apenas dois ainda se mantinham, tendo um deles sido omitido, como atrás já foi referido, 
das primeiras plantas deste monumento.
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Quer os esteios que compunham a câmara megalítica quer aqueles que faziam parte do corredor, se 
encontravam deslocados das suas posições originais. Mesmo o esteio de cabeceira, que aparentemente se 
encontrava vertical, como teria sido na sua posição primitiva, viemos a verificar que também ele se tinha 
deslocado ligeiramente sobre o seu lado esquerdo, facto esse a que não deverá ser alheio a falta de todos 
os esteios no lado sul da câmara.

Assim, e à data do início dos trabalhos, apenas se encontravam presentes na câmara deste 
monumento o esteio de cabeceira e cinco outros esteios no seu lado Norte, nenhum destes ladeava o 
esteio de cabeceira.

A câmara deste monumento apresentava assim um comprimento total de 3,50 m por 2,00 m de 
largura. A altura desta rondaria, junto ao esteio de cabeceira, os 2,10 m.

Do corredor encontraram-se 5 dos esteios do lado Norte e 6 do lado Sul, trata-se de um corredor 
de médias dimensões, com um comprimento total de 3,90 m. Assimétrico, tem no seu início uma largura 
de 0,80 m atingindo à entrada da câmara a sua largura total, 1,50 m. A sua altura rondaria os 1,60 m.

Um aspecto importante deste monumento é o facto deste não ser diferenciado em alçado. Quer os 
esteios da câmara quer os esteios do corredor, com excepção daqueles que se encontravam fragmentados 
ao nível do topo, encontram-se praticamente à mesma cota. Verifica-se sim, mas aos níveis de base um 
desnível crescente desde a entrada do monumento até ao fundo da câmara megalítica. Esse desnível oscila 
entre os 40 a 60 cm da base dos esteios preservados do corredor para a base do esteio de cabeceira, 
profundamente enterrado no substrato de base.

Depreende-se facilmente que este monumento não teria, portanto, qualquer laje de cutelo uma vez 
que não existiria qualquer vão entre a saída do corredor e a entrada da câmara megalítica.

Acreditamos que o corredor pudesse ser constituído por sete esteios de cada lado, a câmara teria, 
muito provavelmente, 15 esteios, o esteio de cabeceira seria assim ladeado, em ambos os lados por sete 
monólitos. A configuração do monumento, quer em planta, quer em alçado aparece-nos bastanta atípica 
tendo em conta a panorâmica das arquitecturas megalíticas do território nacional, aparentando-o quase 
com as famosas áleas cobertas da região bretã.

A cobertura da câmara deste monumento, dadas as suas dimensões, era políptica. Muito 
provavelmente seria composta de três tampas, a maior assentaria no esteio de cabeceira e toda a restante 
cobertura se desenvolveria, com lajes de menores dimensões, até ao fim do corredor. O corredor teria 
igualmente uma cobertura formada por várias lajes, cujo número poderia variar, talvez entre 5 a 6, de 
acordo com as dimensões das mesmas.

Em resumo, a Anta da Capela dos Mouros é um monumento com câmara poligonal alongada (A), 
tendencialmente subtrapezoidal [comp.: 3,50 m, larg: c. 2,00 m, alt.: 2,10 m), com pelo menos 5 esteios 
preservados no lado norte, e corredor de médias dimensões (B) [comp.: 3,90 m, larg.: 0,80/1,50 m, alt.: c. 
1,60 m), talvez com sete esteios de cada lado, ligeiramente diferenciado em planta e com uma altura mais 
ou menos constante relativamente à câmara. O comprimento total é de 7,40 m.

O acesso ao interior do sepulcro, centrado, a descoberto e com cerca de 3,20 m de comprimento, 
far-se-ia através de dois espaços  - “Átrio” (D) (planta alongada tendencialmente ovalada com cerca 
de 2,60 m/0,90 m, demarcado à entrada por uma estrutura pétrea horizontal disposta em arco e com 
passagem parcialmente descentrada relativamente ao eixo longitudinal do monumento – “Fecho do Átrio” 
(E) e “Corredor Intratumular” (C).

Da escavação resultou o achado de espólio arcaico e em número muito reduzido (micrólitos, lâminas, 
machados e fragmentos cerâmicos), em tudo semelhante ao que foi exumado nas escavações do Dólmen 
de Chão Redondo 2.

Filipe João Carvalho dos Santos
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Fig. 2 — Dólmen da Capela dos Mouros.

Planta ao nível de base e respectivos alçados. Localização dos distintos espaços no monumento: A — câmara 
megalítica; B — corredor ortostático; C — corredor intratumular; D — átrio; E — fecho do átrio.
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DÓLMEN DE ANTELAS
(freg. de Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades, Viseu)

O Dólmen de Antelas situa-se na freguesia de Pinheiro de Lafões, concelho de Oliveira de Frades, 
distrito de Viseu. É monumento nacional (Dec.-Lei nº 29/90, “Diário da República”, I série, de 17 de Julho 
de 1990). Foi alvo, em 1993, 1994 e 1995, de trabalhos de escavação arqueológica, consolidação e 
restauro, no âmbito de um projecto promovido pelo Instituto Português do Património Arqueológico e 
Arquitectónico, Câmara Municipal de Oliveira de Frades e Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra.

O dólmen é constituído por uma câmara megalítica, definida por oito esteios, de granito, com 
cerca de 2,5 m de altura, e um corredor ortostático, diferenciado da câmara, em altura e em planta, 
abrindo-se aproximadamente a nascente. Envolvendo a construção propriamente megalítica desenvolvia- 
-se um contraforte, construído com lajes de dimensões médias, ao qual se adossava uma mamoa de terra, 
superficialmente protegida por pedras.

Estas estruturas interrompiam-se a nascente, formando, por um lado, um passagem estreita, 
não coberta — corredor intratumular —, resultante do prolongamento do contraforte para esta área 
do monumento, e um espaço de circulação e acessso — átrio —, de planta ovalada, perifericamente 
delimitada por uma cintura de pedras.

Este último constituirá, certamente, o centro das cerimónias funerário-religiosas que decorreriam 
no exterior do dólmen propriamente dito. De facto, aqui se recolheram, in situ, objectos líticos — lâminas 
de sílex —, correspondendo a oferendas ou depósitos com sentido votivo.

A espectaculosidade destas construções, para além da monumentalidade criada pelo relevo artificial 
que envolve o dólmen e sua inserção no espaço geográfico — como é o caso de Antelas —, reside 
fundamentalmente nesta “fachada”, no cerimonial que lhe anda associado e no simbolismo do conjunto 
monumental. A construção propriamente megalítica — dólmen —, que albergará os restos funerários dos 
ancestrais da comunidade construtora, “esconde-se” no montículo artificial.

Este espaço mais interior, certamente de acesso mais restrito, onde apenas alguns membros da 
comunidade podem aceder — por força tanto do carácter reservado como da sua exiguidade —, será 
também palco de importantes cerimónias funerário-religiosas, associadas à preparação e deposição dos 
corpos, reorganização e manipulação dos ossos, etc. É neste sentido que o exterior do monumento, 
aberto aos olhares e à participação de toda a comunidade, é tão importante como o espaço propriamente 
dolménico, inacessível, mas exactamente por isso sempre presente no imaginário colectivo.

A larga divulgação do dólmen de Antelas entre um público especializado é resultado, sobretudo, 
das pinturas que ostenta na superfície dos seus esteios, a vermelho e a preto, por vezes associadas a 
gravuras. As pinturas encontravam-se enterradas, tendo sido expostas pela primeira vez em 1956 através 
de escavações arqueológicas desenvolvidas por L. Albuquerque e Castro, O. da Veiga Ferreira e A. Viana, 
sendo logo depois soterradas, o que permitiu a sua conservação. Os recentes trabalhos arqueológicos 
permitiram a sua observação e a realização de novos estudos, nomeadamente o levantamento das pinturas 
e gravuras, análise química dos pigmentos, etc.

Neste âmbito destaca-se a datação pelo processo de Carbono 14 de material orgânico (madeira 
carbonizada) contido no “pigmento” preto das pinturas, permitindo situá-las entre 3625 e 3140 AC. A 
construção do dólmen terá ocorrido um pouco antes, algures (ou mesmo com posterioridade), entre 4000 
e 3700 AC, como parecem indicar outras três datações de amostras de madeira carbonizada recolhidas nos 
sedimentos existentes no átrio, enquadrando-se, genericamente, no período de apogeu do megalitismo na 
Beira Alta (4000-3600 AC).

As pinturas e, secundariamente, as gravuras de Antelas distribuem-se por cada um dos esteios da 
câmara funerária, funcionando como autênticos painéis. Estão ausentes do corredor.

Trata-se de uma arte à base de figurações geométricas e esquemáticas, por vezes em composição, 
inserta num espaço fechado, não iluminado, reservado. É uma iconografia de carácter enigmático, 
acessível apenas a alguns membros da comunidade, passível de múltiplas “leituras”, de acordo com as 
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circunstâncias de cada momento.
O dólmen de Antelas, guardião de relíquias, centro cerimonial aglutinador dos esforços e interesses 

da sociedade — tal como a generalidade dos monumentos megalíticos, particularmente os de grandes 
dimensões —, constitui-se como um autêntico sepulcro-templo.

De facto, no exterior da construção dolménica de vários monumentos do Noroeste peninsular e 
da Beira Alta — estudados segundo critérios de elevado rigor —, têm sido identificadas estruturas que 
se relacionarão com o funcionamento do conjunto monumental, destacando-se o corredor intratumular 
e o átrio, espaços onde, por outro lado, se assinalam pequenas fogueiras, certamente de carácter ritual, 
depósitos de objectos e peças “idoliformes”, cuja disposição permite suspeitar que ali foram colocadas 
como oferendas, para “proteger” o edifício ou, eventualmente, representar cada um dos mortos.

O próprio encerramento do sepulcro é também motivo de grandes cuidados, com a implantação de 
uma estrutura de pedras (e, por vezes, de entulho), ou de terra e pedras (como ocorria em Antelas), nos 
espaços que permitiam o acesso ao dólmen — estrutura de condenação —, colmatando-o completamente. 
Tratar-se-á de uma última e simbólica cerimónia, por vezes com a deposição de objectos e associada ao 
fogo, selando o monumento para a Posteridade!

Antelas integra-se neste contexto. O “edifício” megalítico, centro cerimonial, implicando a 
participação de “oficiantes” e da totalidade da comunidade a que estava ligado, apontará no sentido 
de sociedades com um comportamento formalizado, centradas no culto dos mortos e dos ancestrais, 
certamente orientadas por princípios de ordem “religiosa”.

        
Domingos Cruz
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CANTINHOS (BENFEITAS)
(freg. de Destriz, Oliveira de Frades, Viseu)

Por oposição à maioria das rochas insculturadas conhecidas nesta região, Cantinhos não se encontra 
em zona de orografia acidentada, mas no flanco superior de um vale aberto, cercado por férteis terrenos 
agrícolas, bem irrigados pelas abundantes linhas de águas subsidiárias do rio Carregal. A topografia 
suave confere-lhe um atributo de corredor natural de passagem no sentido poente-nascente, ladeado 
pelas abruptas encostas das faldas da Serra do Ladário. Aliás, nas imediações de Cantinhos confluem 
dois caminhos velhos com marcas de rodados sulcadas no afloramento de base, um dos quais passa 
precisamente em frente da rocha decorada. Numa zona mais alta da encosta, conserva-se o troço de uma 
via romana. 

Cantinhos ocupa então uma posição pouco destacada na paisagem, sobre uma ampla plataforma em 
encosta suave que permite um domínio visual alargado sobre o vale, a nascente. O próprio afloramento 
tem uma implantação discreta, algo diluída na paisagem, já que aproveita uma superfície horizontal que é 
apenas visível a curta distância.

Sobre a superfície superior da rocha surge uma profusão de motivos entre os quais se destacam as 
figurações de ‘palettes’, termo convencionalmente utilizado para caracterizar motivos subquadrangulares, 
sub-rectangulares ou subtrapezoidais, providos ou não de apêndice linear, que ocorrem com alguma 
frequência no contexto da arte rupestre peninsular, mas também um pouco por toda a Europa, com 
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especial incidência no complexo de Valcamonica (Itália). A par das ‘palettes’ foram ainda aqui gravados 
motivos em forma de ferradura, halteriformes (duas covinhas unidas por sulco), covinhas, uma figura em 
forma de «gancho», linhas angulares e outros de difícil atribuição. Alguns destes motivos afiguram-se-nos 
ser de cronologia mais recente que as ‘palettes’, nomeadamente o «gancho» que apresenta uma gravação 
mais profunda provavelmente devido a acção de re-gravação recente e ainda os signos em ferradura que, 
embora ocorram em contextos antigos, foram recorrentemente utilizados, em época histórica, como 
sinais apotropaicos.

O sítio de Cantinhos foi dado à estampa por Amorim Girão na sua obra «Antiguidades Pré-históricas 
de Lafões»1 de 1921 e referida posteriormente no artigo «Arte rupestre da Beira Alta»2. Por ocasião de 
uma das suas primeiras incursões arqueológicas à região, realizou um levantamento sumário da rocha de 
Cantinhos através de desenho “à vista” da rocha decorada. Nos anos de 1999 e 2000, procedeu-se a um 
novo registo gráfico das gravuras, no âmbito do projecto de investigação plurianual «Levantamento da 
Arte Rupestre da Bacia Hidrográfica do Rio Vouga».

Fig. 3 — Levantamento gráfico da Pedras dos Cantinhos.

No início do século, Amorim Girão terá certamente tido conhecimento da existência de gravuras 
neste local através de referências orais. Como o próprio afirma, «Diz o povo que estão ali representados 
moinhos de vento, e vários instrumentos agrícolas como pás, enxadas, gadanhas, etc.» (1925: 84). Com 

1  Amorim Girão, A. de. 1921, Antiguidades Pré-históricas de Lafões. Contribuição para o estudo da arqueologia de Portugal. Imprensa da 
Universidade. Coimbra.

2  Amorim Girão, A. de. 1925, Arte rupestre em Portugal (Beira Alta). Biblos, vol.I. Coimbra: 81-95.
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efeito, as figurações de ‘palettes’ vêm sendo interpretadas por analogia com elementos materiais, como 
pás, espelhos ou martelos, difíceis de identificar criteriosamente no registo arqueológico. E. Anati, principal 
investigador do complexo de Valcamonica, atribui-lhe o valor de símbolo mágico que, embora possa ter tido 
origem na representação esquemática de um objecto, foi adquirindo o estatuto de símbolo multifuncional, 
com função de talismã propiciador de abundância, fertilidade e fecundidade. Esta é apenas uma das 
interpretações desta enigmática figura dominante na rocha de Cantinhos. Aqui surge em associação 
com grafias de difícil atribuição cronológica, contudo, noutros contextos insere-se em cenas narrativas 
datáveis, pelo que, embora possa surgir em época anteriores, é um elemento gráfico que comummente se 
associa à Idade do Ferro / época romana.

Lara Bacelar Alves


