
1. Âmbito

Aintervenção nas Antas da Azinheira
e da Fonte da Senhora 11

enquadrou-se no âmbito da
execução das medidas de minimização
do impacte sobre o património
arqueológico (submersão) resultante da
construção da barragem dos Minutos, no
rio Almansor (Montemor-o-Novo). Os
trabalhos, de acordo com as directivas
do Instituto Português de Arqueologia,
visaram a escavação integral dos
sepulcros e foram orientados para os
seguintes objectivos genéricos: avaliar o 

estado de conservação e fazer uma
caracterização estratigráfica e
arquitectónica dos monumentos;
identificar e registar eventuais restos de
contextos funerários preservados;
proporcionar informação que orientasse
as decisões a tomar relativamente à
eventual trasladação ou preservação in
situ dos restos da estrutura tumular. A
metodologia de escavação e registo
utilizada seguiu os pressupostos
metodológicos de Barker (BARKER,
1977) e Harris (HARRIS, 1989).
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3. A Anta da Azinheira

Trata-se de um monumento sob
tumulus (embora deste restem
poucas evidências), de médias

dimensões, com câmara poligonal de
sete esteios e corredor baixo e curto de
seis esteios (3+3), orientado para o
quadrante Este (116º). A câmara
apresenta cerca de 2,70 m de diâmetro e
teria cerca de 2,5 m de altura. Um dos
esteios encontrava-se derrubado para o
interior e os restantes in situ (embora
dois cortados), não se tendo identificado
vestígios do chapéu. Do corredor, que
teria uma extensão máxima que não
ultrapassaria 1,5 m, sobreviveram
apenas os elementos da parede Norte,
embora alguns dos blocos aglomerados
à superfície pudessem pertencer-lhes.
Desse lado, os dois primeiros esteios são
de reduzido tamanho (menos de 1 m),
enquanto que o terceiro apresenta

dimensões intermédias (inferiores às
dos esteios da câmara, mas maiores que
as dos restantes esteios do corredor).
Esta diferença de tamanhos parece
estabelecer uma transição entre o
corredor e a câmara. 

Relativamente à edificação desta
estrutura funerária, a inexistência de
qualquer vestígio de paleossolo sugere
que terá havido um momento prévio de
preparação do terreno para a sua
implantação, nomeadamente, a remoção
de depósitos até ao substracto rochoso.
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2. Localização e enquadramento
geográfico

As Antas da Azinheira e da Fonte
da Senhora 1 localizam-se na
freguesia de Nossa Senhora da

Vila, concelho de Montemor-o-Novo,
distrito de Évora. As suas coordenadas
GAUSS são, respectivamente, M -
203718, P - 187289, Z - 251,05 e M -
203550, P - 187031, Z - 243,6 (CMP,
1:25000, fl. 448).

Do ponto de vista geomorfológico, a
Anta da Azinheira está implantada
numa lomba aplanada que corresponde
à base de uma elevação a NO (Cerro do
Godelo). Esta lomba, alongada no
sentido SO, corresponde a um
interflúvio, com a Ribeira do Matoso a
Este e a Sul, onde curva em cotovelo
para ir desaguar no Rio Almansor, que
corre a Noroeste.

A Anta da Fonte da Senhora 1 situa-se a
cerca de 500 m da anterior, já na
margem esquerda da Ribeira do
Matoso, na base de uma vertente de
suave declive. Em ambos os casos se
observa uma implantação pouco
destacada na paisagem.

A geologia da área integra-se no
complexo migmatítico heterogéneo que,
com uma orientação NO-SE, constitui
uma faixa que se prolonga desde o
Sobralinho (Montemor-o-Novo), até à
área de Évora (CARVALHOSA, 1999).
A zona é caracterizada pela presença de
granitos e gnisses (matéria-prima dos
esteios) e, junto  ao Cerro do Godelo,
por filões anfibolíticos.
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Figura 1
Localização da (1) Anta da Azinheira, (2) Anta da Fonte da Senhora, (3)
Carrascais 2, (4) Monte do Carrascal 1, (5) Azinheira, (6) Cerro do
Godelo 4, (7) Cerro do Godelo 1, (8) Amoreirinha 12 e (9) Amoreirinha
6. (  ) antas e (•) povoados.

Trata-se de um monumento sob
tumulus, de médias dimensões,
com câmara poligonal de sete
esteios e corredor baixo e curto
de seis esteios 

Figura 2
Anta da Azinheira.



Estes sedimentos poderão,
eventualmente, ter sido utilizados na
construção do tumulus. 

Após a preparação do terreno, foi aberta
no substracto rochoso uma única fossa
de contornos irregulares e traçado sub-
circular, para implantação dos esteios
da câmara do monumento. O espaço
entre os esteios e a parede exterior da
fossa foi preenchido por um
enchimento contínuo de blocos de
granito, que funcionou como calço. Pelo
interior, os esteios encostavam
praticamente à face interna da fossa,
sendo a sua implantação reforçada por
alguns calços colocados em cunha. A
não remoção dos esteios da câmara
tornou impossível aferir a sua relação
física com a base da fossa. No entanto,
na escavação da área de implantação do
esteio [8] (esteio que tombou para o
interior da câmara), foi identificada
uma estrutura de assentamento,
constituída por uma série de elementos
pétreos de pequenas dimensões,
fundamentalmente seixos e calhaus de
quartzo, colocada na base da fossa de
implantação. Esta prática arquitectónica
de escavação na rocha de uma fossa
alongada para implantação de vários
esteios encontra paralelos, por exemplo,
na região de Elvas, na Anta do Monte
Ruivo (LAGO e ALBERGARIA, 1998).

Ao contrário do que se registou para a
estruturação da câmara, não foi possível
definir no corredor, de forma clara e
inequívoca, os limites de qualquer fossa
de implantação dos monólitos que o
constituíam. Os que se encontravam
preservados apresentavam, junto à base,
tanto do lado interno como do externo,
uma série de blocos de granito colocados
em cutelo que funcionariam como
calços. Contudo, o afloramento
apresenta nesta zona uma depressão
irregular natural, muito ligeira, que
poderá ter sido intencionalmente
aproveitada na edificação do monumento.

No quadrante Norte do monumento foi
registado o que restava do contraforte.

Este caracterizava-se por um
aglomerado pétreo, essencialmente
composto por blocos de natureza
migmatítica e por alguns blocos de
quartzito e calhaus de quartzo, envolto
num sedimento de cor castanha clara
alaranjada, encostando aos esteios da
câmara e do corredor. A sua remoção
permitiu verificar que tinha sido
directamente estruturado sobre o
substracto geológico, cobrindo o
enchimento exterior da vala de
implantação dos esteios da câmara e os
calços exteriores dos esteios do corredor.
Não se observaram outros vestígios
preservados do tumulus.

Relacionável com utilizações funerárias
pré-históricas restava um depósito
constituído por sedimentos castanho
avermelhados de grão fino (UE 45), que
preenchia a totalidade da câmara e
assentava directamente no substracto
geológico. Neste depósito não existiam
quaisquer vestígios osteológicos
preservados, mas recolheram-se duas
placas de xisto decoradas, fragmentos
cerâmicos pertencentes a uma taça
carenada e a um pequeno pote em
calote, duas pontas de seta, um
fragmento de lâmina e uma conta de
colar. Alguns destes materiais estavam
depositados sobre a interface da rocha
de base. 

Em contextos históricos subsequentes
(após o seu abandono relativamente ao
contexto ideológico e simbólico em que
funcionou durante a Pré-História
Recente), o monumento viria a sofrer
acções de reutilização e destruição.
Assim, e no que respeita às realidades
registadas no interior da câmara,
identificou-se uma primeira
reutilização como maroiço,
provavelmente resultante da limpeza
dos terrenos adjacentes para actividade
agrícola, numa altura em que a tampa
já teria sido removida. Posteriormente,
ocorreu a queda do esteio [8] para o
interior e o consequente desmoronamento
do contraforte. 
Seguiu-se nova reutilização do
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Figura 3
Anta da Azinheira:
Antes da intervenção arqueológica.
Aspecto da escavação.
Pormenor dos calços dos esteios.
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monumento, agora como local de abrigo
provisório, documentada por uma
estrutura de combustão junto de um
dos esteios da câmara, e a sua
exploração como fonte de matéria-
-prima, materializada na fractura
intencional de um dos monólitos da
câmara e possivelmente na remoção dos
esteios do lado Sul do corredor.

No exterior, a destruição e erosão do
tumulus deu origem a depósitos recentes
revolvidos, que se encontravam
directamente assentes sobre os restos
conservados do contraforte e sobre o nível
geológico. Estes depósitos continham
materiais arqueológicos de cronologias
muito distintas, desde os pré-históricos
aos medievais/modernos (núcleo de sílex,
terra sigillata, cerâmica de construção
variada, cerâmicas vidradas, cerâmicas
comuns, a torno e manuais).

Por fim, um momento recente de
destruição deu origem a uma
acumulação caótica de grandes blocos,
resultado da fractura de parte dos
esteios e de restos das tampas,
eventualmente relacionável com o
aprovisionamento de pedra.

4. A Anta da Fonte da Senhora 1

Tal como a Anta da Azinheira, a
Fonte da Senhora 1 corresponde
a um monumento sob tumulus, de

médias dimensões, de câmara poligonal
de sete esteios com entrada axial
diferenciada e um corredor curto, que se
individualiza em planta e alçado,
concebido segundo um esquema
arquitectónico de 4 esteios, organizados
dois a dois, de forma paralela. O
monumento apresenta uma área interna
de cerca de 7 m². Destes, 4,6 m²
correspondem à câmara, com 2,4 m de
diâmetro interno, e 2 m² são ocupados
pelo corredor, o qual atinge um
comprimento máximo de 2,2 m e uma
largura máxima de 1 m. O eixo
longitudinal do monumento atinge os
4,6 m de comprimento máximo interno,

estando orientado a 81º.
Este sepulcro assenta directamente no
substracto rochoso, não se tendo
também observado evidências da
existência de paleossolo. Relativamente
à câmara, não ficou claro se estamos em
presença de uma única vala subcircular
de implantação da maioria dos esteios,
como acontece na Anta da Azinheira, ou
se a estrutura poderá ter sido edificada
sobre uma fossa de planta subcircular
aberta na rocha de base2, definida no
exterior por um interface de corte sub-
-circular e irregular, cuja profundidade
e morfologia não foi possível registar,
uma vez que não se retiraram os esteios
nem as estruturas que lhes serviam de
calço. Assim, poderá ter existido um
primeiro rebaixamento abrangendo
toda a área da câmara e, posteriormente,
no interior desta depressão, a abertura
da vala subcircular especificamente
para a implantação da maioria dos
ortóstatos.

Os esteios foram encostados à parede
interna da vala subcircular, tendo o
espaço restante sido preenchido por
uma estrutura pétrea anelar, que
envolve a maior parte da câmara, de
forma aparentemente contínua, e
encosta à face externa dos ortóstatos.
No interior da câmara, os interstícios
onde a linha de corte da fossa de
implantação menos se adapta à
morfologia dos esteios foram
colmatados com calços de pequena e
média dimensão. 

Relativamente ao corredor, não foi
possível registar o modo de implantação
do esteio 1, devido à existência de uma
grande quantidade de raízes
pertencentes a uma azinheira, que
cresceu entre este ortóstato e o esteio 2.
Os outros três esteios apresentam
alvéolos individualizados, de forma
elipsoidal, tendo-se recorrido a calços
pétreos de médias e pequenas
dimensões, colocados obliquamente

para colmatar os espaços entre os
monólitos e a parede das fossas de
implantação. Esta opção também parece
ter sido utilizada na edificação do esteio
[8] da câmara, cuja implantação deverá
ter sido individualizada. Para o esteio 1,
um dos ortóstatos do enfiamento Sul do
corredor, não foi possível registar o modo
de implantação, devido à presença de
um tronco e grandes raízes de azinheira.

Do tumulus apenas se conservava um
depósito de sedimentos areno-argilosos
de cor amarela avermelhada (UE 24),
assentando no substracto rochoso e
cobrindo o conjunto de unidades
estruturais de contrafortagem pétrea
relacionadas com a sustentação dos
esteios. Estes ténues restos de tumulus
eram cobertos por uma sequência de
depósitos revolvidos e de formação 

recente, encimados por alguns
amontoados de pedras (pequenos
maroiços) junto aos esteios.
A utilização funerária da Anta da Fonte
da Senhora 1 encontra-se
consubstanciada em três depósitos
sobrepostos (UEs 33, UE 44 e UE 45), os
primeiros dois abrangendo câmara e
corredor e o terceiro apenas a câmara.

Sob os depósitos recentes que entulhavam
a anta, a UE 33 era constituída por areias

Figura 5
Anta da Fonte da Senhora 1.

Corresponde a um monumento
sob tumulus, de médias
dimensões, de câmara poligonal
de sete esteios com entrada axial
diferenciada e um corredor curto

2  Hipótese baseada no facto das cotas internas serem
sempre inferiores às externas em torno de toda a câmara



A recolha de materiais arqueológicos na
UE 33 associáveis a rituais funerários
(placas de xisto decoradas, recipientes
cerâmicos de pequenas dimensões
inteiros, pontas de seta, contas de colar
e geométrico), podem sugerir a
inumação de indivíduos durante a
formação deste depósito, embora não se
tenham registado vestígios osteológicos.
No entanto, a grande quantidade de
fragmentos de cerâmica manual sem
conexão, o elevado grau de
fragmentação das placas de xisto, a
presença de materiais que raramente
aparecem em contextos funerários (peso
de tear e "ídolo de cornos") e a
inexistência de uma disposição
"organizada" dos restantes objectos,
constituem factores que documentam a
existência de perturbações antrópicas
(eventualmente no contexto de
utilização funerária) e naturais. 

Sob a UE 33, definiu-se o depósito UE
44, formado por terras de cor castanha,
relativamente compactadas, e por
pedras de pequenas e médias
dimensões dispersas. Tal como o
anterior, apresentava junto ao esteio de
cabeceira uma potência maior, que ia
diminuindo no sentido da entrada do
monumento. Não apresentando
vestígios osteológicos conservados,
forneceu um número significativo de
materiais arqueológicos (lâmina, placas
de xisto inteiras e fragmentadas,
recipientes cerâmicos de pequenas
dimensões inteiros, pontas de seta),
apresentando também sinais de alguma
perturbação tafonómica, devido às
raízes da azinheira e a intervenções
humanas (provavelmente também no
âmbito das utilizações funerárias). 

Sob a UE 44 foi identificado, na base
da câmara, o depósito UE 45, composto
por terras muito compactas, de cor
castanho-escuro, textura relativamente
fina e com poucos materiais
arqueológicos (mas sem vestígios
osteológicos), eventualmente
correspondendo a restos de um piso de
utilização inicial do monumento.

Esta sequência era coberta por um
conjunto de contextos relacionados com
revolvimentos recentes e com a
reutilização do espaço interior da
câmara e do corredor como maroiços.
Assentando sobre a UE 33, definiu-se o
depósito UE 28, que se apresentava
muito revolvido e continha  materiais
pré-históricos misturados com materiais
modernos, sendo que o número de
fragmentos de cerâmica manual atingia
quase a mesma percentagem da
cerâmica de cronologia mais recente.
Sobre a UE 28 existia um segundo
depósito, igualmente muito revolvido
(UE 21), no qual se registaram vários
fragmentos de recipientes  de cerâmica
manual e a torno e cerâmica de
construção. Junto à entrada do corredor
encostava a uma laje tombada,
eventualmente correspondendo a uma
tampa do corredor. 

Estes depósitos de formação recente
eram encimados por um grande bloco,
muito provavelmente um fragmento do
chapéu, com marcas de cunha e que
terá sido "despejado" recentemente para
o interior da câmara, numa acção que
terá sido responsável por fracturas
recentes que os esteios 2, 3, 4 e 8
apresentam. Em torno deste bloco foi
depois formado um maroiço que
preenchia todo o interior do
monumento.

5. Os conjuntos artefactuais

Omaterial arqueológico registado
na Anta da Azinheira
documenta a utilização

funerária pré-histórica do monumento,
assim como a sua reutilização sucessiva
como "maroiço" e abrigo temporário em
tempos históricos. Deste modo, estão
presentes artefactos pré-históricos,
cerâmica romana (fragmento de bojo de
terra sigillata) e cerâmicas de cronologia
mais recente (cerâmica de torno rápido
e alguma cerâmica vidrada) e material
de construção sem cronologia
específica. 

Intervenções } As Antas da Azinheira e Fonte da Senhora 1 (Montemor-o-Novo)

73

e argilas castanho-amareladas, de textura
fina e pouco compactadas, com algumas
pedras de pequenas e médias dimensões,
dispersas de forma caótica na câmara.
Apresentava-se relativamente espessa na
área junto ao esteio de cabeceira (cerca de
0,3 m), e bastante mais fina no corredor
(cerca de 0,1 m), onde cobria a fractura do
esteio 11 (lado Sul do corredor). Esta

última observação poderá sugerir que a
formação deste depósito terá sido
contemporânea, ou posterior, à fractura
do esteio. No entanto, é igualmente
possível que o vazio provocado pela
fractura e remoção do esteio tenha sido
preenchido por sedimentos preexistentes,
o que colocaria a formação da UE 33
numa fase anterior àquela acção. 
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Figura 5
Anta da Fonte da Senhora:
Aspecto da escavação.
Estrutura e contraforte.



Na Fonte da Senhora 1, o conjunto
artefactual exumado é mais volumoso.
Relativamente aos recipientes
cerâmicos, registaram-se 7 inteiros ou
quase inteiros e 136 fragmentos, dos
quais 69 são bojos, 29 são bordos, 19 são
fundos e 19 são indeterminados.
Representam um número mínimo de 36
recipientes, 29 dos quais possibilitaram
reconstituir total ou parcialmente as
formas. Morfologicamente, este
conjunto cerâmico caracteriza-se pela
simplicidade e pouca variabilidade e foi
organizado em 7 tipos: 7 taças, 6 tigelas,
5 esféricos, 1 tigela de carena média/baixa,

3 vasos de paredes rectas, 1 "copo"
troncocónico ou cilíndrico e 3 mini-vasos.
A decoração está totalmente ausente. 

A pedra talhada encontra-se
representada por quatro grandes
categorias: produtos brutos de
debitagem, utensílios sobre lasca,
lâmina e lamela, pontas de seta (base
recta e côncava, por vezes com um certo
desenvolvimento de aletas), utensílios
para talhe, peças e fragmentos
inclassificados e esquírolas. No que
concerne aos utensílios, as matérias-
-primas utilizadas são o sílex, o xisto
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No que respeita aos materiais 
pré-históricos, a cerâmica manual
significativa resume-se a seis bordos, 
dos quais cinco deram reconstituição 
de forma: duas taças de bordo simples,
uma tigela, uma taça de bordo espessado
internamente, uma taça carenada de
corpo romboidal, um esférico e um
globular. A indústria lítica de pedra
talhada é composta por núcleos, lascas e
lamelas, segmentos de lâmina e de
lamela, uma ponta de seta de base
ligeiramente côncava e um geométrico
trapézio (sendo as matérias-primas
dominantes o sílex e o quartzo) e ainda

uma bigorna em granito. Em pedra
polida registou-se apenas uma enxó,
localizada na zona de entrada do
corredor.

Como elementos de adorno e elementos
de índole sagrada registaram-se duas
contas de colar discoidais, uma em xisto
e outra em pedra verde, duas placas de
xisto decoradas (inteiras) e mais três
fragmentos, perfazendo um número
mínimo de três placas. As organizações
decorativas das placas (sempre de
gravação unifacial) são à base de
motivos exclusivamente geométricos.
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Figura 4
Anta da Azinheira:
Contas de colar de xisto.
Núcleo geométrico.
Lâminas e ponta de seta
de sílex.
Enxó de anfibolito.
Taça carenada.
Placas de xisto decoradas
com motivos geométricos.

Figura 5
Anta da Fonte da Senhora 1:
Pontas de seta de sílex
Lâminas e Geométrico.
Recipientes cerâmicos inteiros.
Contas de colar de xisto.



jaspóide, o quartzo, o dolorito e o xisto. 
A pedra polida está representada por
uma enxó e por um fragmento lamelar
com polimento, proveniente de uma
aresta de bordo de um outro utensílio,
ambos em anfibolito. Os elementos de
moagem correspondem a 1 movente e 3
dormentes, sendo que um destes se
encontrava integrado na estrutura de
sustentação do esteio 8, não tendo sido
removido. 

Relativamente aos elementos de adorno,
foram registadas 15 contas de colar
discoidais em xisto, todas provenientes

dos depósitos do interior do
monumento. O conjunto de placas de
xisto é composto por 36 registos (dos
quais 2 são exemplares inteiros) que
representam um número mínimo de 7
ou 8 peças. Todos os exemplares
apresentam decoração geométrica
unifacial. Foram ainda registados um
fragmento mesial de um "ídolo de
cornos", o qual apresenta vestígios de
perfuração no tronco da peça, e um
fragmento de artefacto não identificado,
mas cuja morfologia sugere a de um
peso de tear (ambos na UE 33).

Os materiais históricos correspondem a
fragmentos de recipientes a torno,
vidrados ou não, vidros, cartuxos de
caçadeira, uma cavilha de ferro e
cerâmica de construção de época
indeterminada. Estes materiais surgem
tanto no exterior como no interior do
monumento (depósitos superiores), em
contextos resultantes da utilização do
espaço envolvente como área de cultivo
e de caça e da reutilização do interior
da anta como maroiço e como lixeira
ocasional.

6. As Antas da Azinheira e Fonte da
Senhora 1 no quadro do megalitismo
da região de Évora

Dentro da geografia do
megalitismo da região de
Évora, a zona de Montemor

assume uma importância de relevo.
Correspondendo à franja ocidental da
grande mancha megalítica que abrange
o distrito de Évora e se estende para
Norte pelo distrito de Portalegre,
constitui-se como área de contacto com
as bacias estuarinas do Tejo e Sado.

O interesse pelo megalitismo funerário
da região remonta ao século XVIII, ao
inventário do padre Afonso Madre de
Deus Guerreiro (1734) e ao estudo de
Martinho Mendonça de Pina (1733).
Seria, contudo, no final do século XIX,
início do século XX, com Gabriel
Pereira, Pereira da Costa, Filipe Simões

e Leite de Vasconcelos que o estudo do
megalitismo alentejano sofreria o seu
primeiro grande incremento. Em
Montemor, Leite de Vasconcelos e Júlio
Garcia escavam várias antas em S.
Geraldo (Carreira, 1995-96). Na década
de trinta, é a vez de Manuel Heleno
intervencionar vários monumentos no
concelho. Os dados registados, contudo,
nunca foram publicados, estando muitos
deles inacessíveis à investigação actual. 

Na mesma altura, e prolongando-se pela
década de quarenta, o casal Leisner
produz a primeira grande
sistematização sobre o megalitismo
regional, resultado de um inventário
geral e do estudo de inúmeros sepulcros
(Leisner e Leisner, 1959). Já na década
de sessenta, as intervenções na Gruta e
no Tholos do Escoural  (Santos, 1967;
Santos e Ferreira, 1969) correspondem
às últimas intervenções em contextos
funerários do 4.º e 3.º milénios do
concelho. De então para cá, e para além
da revisão dos contextos funerários da
gruta do Escoural (ARAÚJO e
LEJEUNE, 1995), a investigação
arqueológica em Montemor-o-Novo tem
incidido sobretudo no megalitismo não
funerário, com trabalhos de Mário
Varela Gomes e Manuel Calado.

Em trabalho recente (LOPES, 1999)
verificou-se que, mais de uma centena
de monumentos referenciados em
bibliografia, já só 77 antas e 1 tholos
foram identificados e relocalizados,
revelando mais de duas dezenas de
destruições.

A informação disponível para o
megalitismo funerário na área de

Montemor-o-Novo é, assim, limitada e o
registo arqueológico de fraca qualidade,
restando a sua integração nos esquemas
interpretativos realizados com base em
trabalhos efectuados em áreas periféricas.

No quadro dos modelos interpretativos
que têm vindo a ser propostos para o
megalitismo funerário alentejano, a
área de Montemor, apesar das referidas
insuficiências, tem sido frequentemente
debatida, nomeadamente no que se
refere à questão do protomegalitismo e
da origem do fenómeno megalítico
funerário na região.

Recentemente recolocada e reavaliada
em texto de síntese (SOARES e SILVA,
2000), a questão do protomegalitismo
do Sudoeste aparece já bem
estabelecida por Vera Leisner, em
meados da década de sessenta
(LEISNER, 1983), no faseamento que
estabelece para o Neolítico português.
Leisner baseou-se, sobretudo, nos
trabalhos, nunca publicados, que
Manuel Heleno desenvolveu em
inúmeras sepulturas nos concelhos de
Montemor, Arraiolos, Mora, Estremoz e
Coruche, e em algumas intervenções
suas na área de Reguengos. Savory
assume igualmente esta fase inicial,
relacionando com ela as necrópoles de
Monchique e outras sepulturas na
região de Lisboa e vale do Guadiana
(SAVORY, 1985). Já nas décadas de
oitenta e noventa, a partir dos seus
trabalhos no litoral alentejano e na zona
de Reguengos de Monsaraz, Joaquina
Soares e Carlos Tavares da Silva têm
vindo a reafirmar e a caracterizar, em
sucessivas publicações, esta realidade
funerária como correspondendo à
génese do megalitismo no Sudoeste
peninsular e de toda uma nova atitude
perante a morte (SILVA e SOARES,
1983; SOARES e SILVA, 1992 e 2000;
SILVA, 1997), que relacionam com uma
fase evolucionada do Neolítico Antigo e
centram nos meados do 5.º milénio a.C.

Genérica e globalmente, o
protomegalitismo corresponde a
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Figura 5
Anta da Fonte da Senhora 1:
Placas de xisto decoradas com motivos
geométricos.

As Antas da Azinheira e da
Fonte da Senhora 1 poderão
ser referenciadas já num
momento de apogeu do
fenómeno, enquadrando-se 
nos últimos séculos do 4.º
milénio ou inícios do 3.º



fragmentos). A pedra polida está
representada por enxós e machados,
agora preponderantemente de secção
rectangular ou quadrangular, sendo o
seu número bem mais reduzido.
Contudo, a par dos grandes
monumentos, continuam em
funcionamento as antas de médio e
pequeno porte, quer através de
reutilizações, quer de novas
construções, com espólios igualmente
variados, embora nem sempre tão ricos.

A diversidade das práticas funerárias no
Alentejo torna-se agora mais evidente.
Uma vez mais em Montemor-o-Novo, os
trabalhos recentes realizados sobre os
contextos funerários da Gruta do
Escoural (ARAÚJO e LEJEUNE, 1995)
colocam na segunda metade do 4.º
milénio a.C. enterramentos associados a
cerâmicas lisas (por vezes almagradas),
de morfologia esferoide, machados de
pedra polida de secção circular, enxó e
goiva, geométricos, espólio funerário
tradicionalmente considerado como
representativo dos rituais fúnebres de
uma fase média do Neolítico. As
alternativas explicativas para esta
contemporaneidade de procedimentos
rituais mais arcaicos com o apogeu do
fenómeno megalítico, já num momento
de génese do Calcolítico do Sudoeste,
poderão ser várias: desde
conservadorismo ao nível do subsistema
mágico-religioso, a sintoma de arritmia
nos processos de transformação social,
passando pelas insuficiências ainda
existentes no registo arqueológico e nos
métodos de datação que, ao obrigarem-
-nos a funcionar com períodos
demasiados latos, dificultam a seriação
cronológica.  Situações paralelizáveis
têm vindo igualmente a ser
evidenciadas na Estremadura.

Mas interessa, sobretudo, aqui realçar
que, durante a segunda metade do 4.º
milénio a.C., o culto dos mortos
desempenha um papel central na vida
das comunidades do interior alentejano
e que, à imagem do que se observa
noutras áreas do Ocidente peninsular

(como na Estremadura, onde, a par dos
tradicionais enterramentos em gruta, se
constroem agora sepulturas megalíticas
e grutas artificiais), os rituais que lhe
estão associados se tornam mais
diversificados.

Este processo prolonga-se pelo 3.º
milénio a.C. Continuando a
construção/reutilização de monumentos
de câmara e corredor ortostáticos sob
tumulus, surgem agora sepulcros que,
enquadrando-se nos esquemas mentais
globais que presidem ao megalitismo,
apresentam soluções arquitectónicas
novas e, também elas, bastante variadas:
trata-se do conjunto variado de
monumentos que tem sido
tradicionalmente designado por Tholoi.
A sua variedade levou recentemente a
que se questionasse a validade desta
designação (que implica uma solução
arquitectónica específica, a falsa cúpula,
nem sempre documentada) para todo o
conjunto (VALERA, et. al., 2000). As
plantas apresentam câmaras circulares e
corredores de extensão que varia entre o
muito curto e o longo, podendo estes ser
compartimentados (como do caso do
Monumento 7 de Alcalar, Portimão).
Noutras situações, um curto corredor é
antecedido por um pequeno átrio
circular ou ovalado (Sepulcros 1 e 2 da
necrópole dos Perdigões). As soluções
arquitectónicas são variadas e podem
recorrer exclusivamente à pedra seca,
ou a um misto ortostático e de pedra
seca, com os espaços parcialmente
escavados na rocha ou não, sendo
totalmente cobertos ou não (veja-se o
caso dos Perdigões), recorrendo a
coberturas em falsa cúpula ou outras,
ainda mal caracterizadas, apresentando
ou não evidências de tumulus.

Os espólios dos monumentos
alentejanos apresentam igualmente
alterações significativas. A pedra polida
(com excepção da Folha da
Amendoeira) é rara ou inexistente, o
mesmo acontecendo com as lamelas e
geométricos. Pelo contrário, as lâminas
longas e as pontas de seta são muito
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sepulturas de câmara de pequenas
dimensões, sob tumulus, apresentando
planta oval ou rectangular delimitada
por blocos ou pequenos esteios e por
vezes parcialmente escavadas na rocha.
Seriam destinadas a inumações
individuais (revelando, contudo,
reutilizações) e apresentam-se
agrupadas em necrópoles ou isoladas,
contendo espólios simples e em
quantidades reduzidas: lâminas e
lamelas não retocadas, geométricos
(trapézios e crescentes), machados de
pedra polida, sendo a cerâmica rara
(pequenos fragmentos) ou inexistente.
Serão representativas desta fase inicial
do megalitismo do Sul de Portugal as
sepulturas escavadas por Manuel
Heleno (sendo o exemplo mais citado o
de Azinhal 3 – LEISNER e LEISNER,
1959), algumas sepulturas das
necrópoles de Monchique,
nomeadamente da Palmeira e Buço
Preto (FORMOSINHO, FERREIRA e
VIANA, 1953), a sepultura do Marco
Branco, em Santiago do Cacém (SILVA
e SOARES, 1983), a sepultura do Torrão
(LAGO e ALBERGARIA, 1995) ou as
sepulturas das Falcoeiras e de Areias 10,
em Reguengos de Monsaraz (LEISNER
e LEISNER, 1995).

Esta concepção de uma fase
protomegalítica, em que se agrupariam
os monumentos com as características
acima descritas, tem vindo a ser
questionada, sobretudo no quadro das
críticas a um evolucionismo arquitectónico
linear, do simples para o complexo,
aplicado ao megalitismo. A tónica tem
sido colocada no facto de os esquemas
evolutivos prestarem pouca atenção à
diversidade da existência humana e ao
polimorfismo das suas realizações,
assim como à ausência (com excepção
de algumas áreas, como as da costa
Sudoeste e Reguengos de Monsaraz) de
verdadeiros estudos sistemáticos de
redes de povoamento, onde se
procedesse a uma efectiva correlação
entre sepulcros megalíticos e espaços
habitacionais e fossem evidenciadas as
suas pluralidades (JORGE, 1990:119). 

A concordância de opiniões é maior no
que respeita aos primeiros sepulcros
megalíticos de inumação
inequivocamente colectiva na região.
Nesta fase iniciar-se-ia a afirmação do
fenómeno, caracterizada por
monumentos sob tumulus, com câmara
poligonal e corredor curto, mais ou
menos diferenciado, quer em planta,
quer em alçado (LEISNER, 1983;
JORGE, 1990; SOARES e SILVA, 1992).
Os espólios são genericamente
compostos por geométricos
(dominantemente trapezoidais),
lâminas e lamelas (quase sempre não
retocadas), enxós, machados e goivas
polidas de secção preponderantemente
ovalada ou subcircular e cerâmica lisa,
de morfologia essencialmente esferoide.
A área onde este momento parece
melhor individualizado é Reguengos de
Monsaraz, nos monumentos de Poço da
Gateira 1, Gorginos 2, Vidigueiras 1 e 2
ou Piornal 2 (LEISNER, 1983; JORGE,
1990; SOARES e SILVA, 1992;
GONÇALVES, 1992 e 1999).

Durante a segunda metade do 4.º
milénio a.C. o megalitismo regional terá
atingido a sua fase de apogeu. É a altura
em que terão sido construídos os grande
monumentos sob tumulus, com grandes
câmaras poligonais ou subcirculares e
corredores longos bem diferenciados em
planta e alçado, de que são exemplo a
Anta Grande da Comenda da Igreja, em
Montemor-o-Novo, Anta Grande do
Zambujeiro, em Valverde, Évora, as
duas grandes antas do Olival da Pega,
em Reguengos de Monsaraz, ou a Anta
do Tapadão, no Crato. Os espólios são
agora bem mais diversificados:
persistem os geométricos, fazendo o seu
aparecimento as pontas de seta de base
recta e côncava, lâminas e lamelas
alongadas e retocadas, contas de xisto
discoidais, placas e báculos de xisto,
esculturas zoomórficas, alfinetes de
cabeça em osso. Entre a cerâmica, para
além dos recipientes esferoides, surgem
agora outras morfologias, como as taças
em calote, taças carenadas e pratos
(normalmente representados apenas por
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resumem-se ao povoado fortificado
calcolítico do Escoural (GOMES, 1991).
Contudo, junto às Antas da Azinheira e
Fonte da Senhora 1 são conhecidos
alguns sítios. A cerca de 500 m NE da
Anta da Azinheira localiza-se o Cerro
do Godelo 4, correspondendo a um
cabeço destacado na paisagem, entre a
Ribeira do Matoso e o Rio Almansor, no
sopé do qual se situa a anta. No topo do
cabeço foram registados vestígios à
superfície que documentam a existência
de uma ocupação neolítica e/ou
calcolítica. 

Um pouco mais a SE, também a cerca
de 500 m daquela anta e já na margem
esquerda da Ribeira do Matoso,
localiza-se o sítio do Cerro do Godelo 1,
implantado numa pequena colina
sobranceira à ribeira. Foi sondado no
âmbito dos trabalhos de minimização
do impacto da barragem dos Minutos,
tendo-se confirmado uma ocupação
pré-histórica, mas ainda mal
caracterizada (ALDANA, s/d).
A sul da Anta da Azinheira, e mais
próximos da Anta do Fonte da Senhora
1, foram detectados dois sítios com
vestígios materiais pré-históricos,
Amoreirinha 12 e 6, o último dos quais
foi sondado no âmbito da minimização
de impactes (ALDANA, s/d). Contudo,
em ambos os sítios, os vestígios de
ocupação pré-histórica são ténues e
pouco conclusivos. O mesmo se pode
dizer relativamente à intervenção no
sítio da Fonte da Senhora 5, a escassos
metros da Anta da Fonte da Senhora 1,
onde surgiram fragmentos de
recipientes cerâmicos manuais.

Deste modo, é ainda prematura a
tentativa de relacionar os contextos
megalíticos agora escavados com os
contextos habitacionais vizinhos,
embora a proximidade de um povoado
da altura, no Cerro do Godelo, e de
pequenas ocupações, eventualmente
satélites, sejam sugestivas. Estas
insuficiências, contudo, só poderão ser
ultrapassadas com a realização de novas
sondagens no Cerro do Godelo 1 (já

previstas no âmbito das minimizações
do impacto da barragem) e escavação do
Cerro do Godelo 4. Poder-se-ia, assim,
começar a caracterizar uma rede de
povoamento à escala local onde se
relacionassem habitats e necrópoles.

7. Reutilizações tardias

Tal como sucede com muitos outros
monumentos megalíticos, as Antas da
Azinheira e da Fonte da Senhora 1
foram alvo de diversas reutilizações, em
períodos históricos posteriores ao
"encerramento" do quadro
superestrutural que lhes deu origem e
lhes conferiu os seus primeiros
significados. Embora não se possa
assegurar em definitivo a inexistência
de uma associação destas estruturas ao
mundo dos mortos por parte das
comunidades que as reutilizaram em
tempos históricos, parece inequívoca a
ideia de que a sua funcionalidade,
enquanto monumento funerário, não
terá ultrapassado a primeira metade do
3º. milénio a.C.

Assim, do ponto de vista estritamente
funcional e com base no registo
efectuado, a estes monumentos podem
ser associadas três tipos de reutilizações
tardias: como maroiço de limpeza dos
terrenos envolventes, como abrigo
temporário e como local de obtenção de
matéria-prima. Para além destas,
poderemos supor outras
funcionalidades, não directamente
atestadas, que poderão ter ocorrido, ao
longo do tempo, alternadamente ou em
simultâneo: a marcação de limite
territorial ou propriedade, a marcação
de itinerários diversos, a utilização
como ponto de referência em códigos de
sucessivas paisagens locais, etc.

As reutilizações atestadas podem
correlacionar-se, ainda que num plano
meramente hipotético, com ocupações
de época romana, medieval, moderna e
contemporânea do vale, representadas
por uma série de outros sítios localizados
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vulgares, assim como as contas de colar
de várias tipologias. As placas de xisto
tanto podem ocorrer em grande número
(como, por exemplo, no tholos do
Escoural), como estar totalmente
ausentes em muitos monumentos.
Ídolos falange, ídolos antropomorfos e
zoomorfos ocorrem nos sepulcros da
área de Reguengos, nomeadamente
Olival da Pega 2b e nos sepulcros 1 e 2
dos Perdigões. Nestes últimos,
revelando um inequívoco contacto com
a Estremadura, surgem inúmeros
recipientes de calcário e ídolos
cilíndricos, pentes e copos decorados
em osso, assim como conchas Pecten e
Patellas (a primeira das quais é comum
em contextos funerários desde o
Neolítico Final). Os metais ocorrem
também, mas sempre em quantidade
reduzida. A cerâmica é comum e de
morfologia muito variada.

Este quadro evolutivo do megalitismo
da região de Évora, entre meados do 5.º
e finais do 3.º milénios a.C., apesar das
críticas e matizações a que tem estado
sujeito, tem sido aceite nas suas linhas
gerais. Nele, as Antas da Azinheira e da
Fonte da Senhora 1 poderão ser
referenciadas já num momento de
apogeu do fenómeno, enquadrando-se
nos últimos séculos do 4.º milénio ou
inícios do 3.º. Se a tipologia da sua
arquitectura as aproxima dos primeiros
monumentos de clara inumação
colectiva (planta poligonal, corredor
curto e baixo, diferenciado), o espólio
que forneceram nos contextos de base,
apesar das afectações sofridas, parece
integrar-se no que globalmente se
conhece para a fase de apogeu da
construção destes sepulcros. 

Na Azinheira, a presença de um núcleo
para lamelas em sílex, três lamelas, sete
lascas, um geométrico trapézio e duas
contas de colar discoidais representam
uma presença artefactual em
continuidade com os contextos mais
antigos (situação que se verifica pelo 3.º
milénio adentro), mas a ocorrência de
uma taça carenada fragmentada in situ

sobre o substracto rochoso da câmara,
de uma ponta de seta de base
ligeiramente côncava, de duas placas de
xisto inteiras e mais três fragmentos
com decoração geométrica e de um
único artefacto de pedra polida de
secção sub-rectangular, sugerem um
enquadramento no Neolítico Final ou
mesmo num momento de génese do
Calcolítico do Sudoeste. Situação
idêntica se coloca relativamente à Fonte
da Senhora 1: às lamelas, lascas, um
geométrico trapézio e contas de colar
discoidais, juntam-se as pontas de seta
de base plana e côncava, duas placas de
xisto inteiras e vários fragmentos de
outras, com decoração geométrica, e um
único artefacto de pedra polida, de
secção sub-rectangular. 

Acresce a inusitada presença de um
fragmento de Ídolo de Cornos. 
No Ocidente peninsular estes artefactos
ideotécnicos ocorrem, normalmente, em
contextos domésticos de Calcolítico
inicial e pleno, sendo conhecidos em
inúmeros povoados da Estremadura,
Alentejo e Algarve. Recentemente,
foram igualmente documentados num
contexto doméstico de Neolítico Final,
na Foz do Enxoé (DINIZ, 1999). Porém,
não eram conhecidos nos inventários
alentejanos de contextos megalíticos, o
que tornou esta ocorrência singular.
Sendo peças aparentemente excluídas
das prescrições rituais relacionadas com
as oferendas funerárias, cabe
questionar, no caso vertente, se esta
peça se relaciona com os rituais da
morte praticados na Anta da Fonte da
Senhora 1 ou se a sua inclusão naquele
contexto é tardia, numa fase em que o
sepulcro estaria já desactivado e com
significados eventualmente distintos,
não relacionados com a gestão da morte.
A sua posição estratigráfica na UE 33
poderá sugerir esta última hipótese.

Quanto ao povoamento do
Neolítico/Calcolítico, na área de
Montemor-o-Novo, o conhecimento
actual é bastante limitado. Os sítios
intervencionados e publicados
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nas proximidades, que permitem
começar a vislumbrar, na diacronia, a
ocupação humana desta área dos vales da
Ribeira do Matoso e do Rio Almansor.
De destacar os sítios de cronologia
romana (lembremos a presença de
materiais desta cronologia na Anta da
Azinheira) que foram reconhecidos nas
imediações: Monte do Carrascal 2, do
Cerro do Godelo 3, da Fonte da Senhora
4, Ribeira do Matoso 2 , Minutos 6,
Minutos 9, Minutos 11, Azinheirinha 13
e Fonte da Senhora 7 (os últimos seis
escavados ou sondados pela ERA-
Arqueologia), sendo curioso o facto de,
na Fonte da Senhora 7, uma necrópole
dos finais do século III / século IV, ter
surgido uma lamela de sílex. 

8. Medidas de protecção

No final das escavações, e por
decisão do IPA, procedeu-se ao
aterro das duas antas com terra

e brita, depois de se ter coberto a
câmara e corredor com manga plástica.
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Figura 6
Anta da Fonte da
Senhora 1: Protecção
do monumento com
terra e brita.

As Antas da Azinheira e da
Fonte da Senhora 1 foram alvo
de diversas reutilizações em
períodos históricos posteriores
ao "encerramento" do quadro
superestrutural que lhes deu
origem 




