
1. Enquadramento dos Trabalhos

Após os trabalhos arqueológicos
que António Dias de Deus e
Abel Viana realizaram em

monumentos megalíticos de Elvas,
entre os anos trinta e cinquenta do
século passado, a que se seguiram
outros da responsabilidade do casal
Leisner, no âmbito do seu profundo
inventário e estudo do Megalitismo
peninsular, decorreram perto de trinta
anos até que um novo impulso ocorresse
na investigação das populações que
ocuparam a região no decorrer do 4.º e
3º milénio a.C.

Efectivamente, a partir de 1989,
arrancaram processos de salvaguarda e
valorização daquele conjunto
megalítico3, no sentido da
implementação do actual Circuito
Arqueológico das Antas de Elvas, sob
tutela do IPPAR, e, a partir de 1994,
desencadeámos um projecto de
investigação que decorreu até 19974.
Para além do início do estudo
sistemático e integrado dos dados já
conhecidos, procedeu-se a uma
prospecção exaustiva de áreas
seleccionadas do território em análise,
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1 Arqueólogo. Era-Arqueologia, S.A. miguellago@era-arqueologia.pt.

2 Arqueólogo. Era-Arqueologia, S.A. joaoalbergaria@era-arquologia.pt.

3 Inventário e proposta de circuito turístico das Antas de Elvas;
Prospecções arqueológicas; Levantamento de plantas e alçados de
algumas antas do roteiro turístico; Limpeza das antas do roteiro turístico.

4 Projecto "Megalitismo da região de Elvas – Entre o Caia e o Guadiana",
aprovado pelo IPPAR (PNTA) e financiado pelo IPPAR, Era-Arqueologia,
Lda., Junta de Freguesia de Vila Fernando, Colégio de Vila Fernando,
Governo Civil de Portalegre, C.M. de Elvas. Em 1998, foi elaborado um
novo projecto intitulado "Monumentalização e domesticação da paisagem
na região de Elvas entre o 5.º e 3.º milénio a.C.: entre o Caia e o
Guadiana, exemplos e particularismos na Herdade do Torrão". Apesar de
aprovado (IPA/PNTA – 1988-2001), a sua concretização foi inviabilizada
por total ausência de financiamentos.
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2. O Complexo do Cabeço do Torrão
e o seu contexto envolvente

Aregião de Elvas situa-se no
Nordeste alentejano, na fronteira
com a Estremadura espanhola.

Geograficamente, o território é marcado
por vastas planícies aluviais do Rio
Guadiana, que aqui se alarga e descreve
uma curva, abandonando o seu percurso
Este-Oeste, passando a dirigir-se para
Sul. Neste troço, o Guadiana é bastante
aberto, largo entre margens, de
passagem acessível ou, em certos casos,
muito fácil. As terras aplanadas
prolongam-se até à Serra de S. Mamede,
limite Sudoeste dos Montes de Toledo.
Devido às suas características
geomorfológicas, esta região terá sido,
desde há muito, um importante ponto
de passagem entre o Ocidente
peninsular e o seu interior, motivando o
cruzamento de populações e produtos,
com tudo aquilo que lhe está inerente.

O Sul-Sudoeste da região de Elvas é
geologicamente constituído por xistos.
O terreno vai-se tornando mais
acidentado para Sul, já no actual
concelho do Alandroal, onde a
rugosidade é claramente superior e com
terras potencialmente mais pobres. O
sector Centro-Norte do concelho é
marcado pelos calcários e pelos granitos
que se prolongam para Norte, para lá da
Serra de S. Mamede. Nesta área, as
terras são mais férteis e a agricultura
favorecida. Estes condicionalismos
geológicos forneceram ao homem
diversificadas matérias-primas,
aproveitadas na construção de
monumentos megalíticos, em Elvas,
representados por sepulturas e menires.

Até 1994, ano em que se realizou a
primeira campanha de prospecções
sistemáticas na região de Elvas, a área
da Herdade do Torrão, situada a
Sudeste de Barbacena, apresentava
apenas um monumento relacionado
com o megalitismo da região, a Anta 1
do Torrão, permanecendo praticamente
ausentes do registo arqueológico os

dados referentes ao povoamento que lhe
estaria inerente.

Esta área específica, a Nascente do
grande núcleo megalítico de Vila
Fernando e de Barbacena, marca a
passagem dos terrenos abertos para a
paisagem de Santa Eulália, claramente
caracterizada por um vasto polvilhado
de blocos e afloramentos graníticos.
Face aos dados então disponíveis, a área
da actual Herdade do Torrão seria já
limítrofe àquele núcleo monumental,
hipótese que, em nosso entender,
reflectia sobretudo as limitações dos
anteriores processos de investigação.
Esta questão levou-nos a prestar
particular atenção aos territórios
especialmente vazios de informação,
tendo casos como os observados nesta
Herdade e proximidades confirmado  a
opção tomada, já que foram
identificados,contextos culturais
fundamentais para conhecimento da
ocupação desta zona, coeva do
fenómeno megalítico.
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de que resultou a identificação de
diversos povoados e monumentos
megalíticos ainda desconhecidos. Deste
novo conjunto, destacou-se logo o
complexo arqueológico do Cabeço do
Torrão, porque reunia contextos
diversificados e potenciadores de larga
problematização ao nível da sua
interpretação, já que integravam
elementos de cariz ritual, a par de
outros que sugeriam uma origem
doméstica.

Embora o estudo dos fenómenos
relacionados com o Megalitismo de
Elvas se tenha iniciado no final do
século XIX, ainda conhecemos pouco
sobre a sua génese, evolução,
cronologia, tipos de arquitecturas,
rituais funerários ou enquadramento
cultural dos seus construtores e
utilizadores. Apesar disso e mesmo que
insuficientemente tratados, um vasto
conjunto de dados está disponível: um
alargado inventário de monumentos e
respectivas descrições, um excepcional
conjunto artefactual e algumas notas
pessoais realizadas pelos diversos
investigadores que trabalharam na
região, imprescindíveis para a
recuperação de informação.

Com o tempo, muitos dos sepulcros
megalíticos de Elvas desapareceram e
outros foram completamente pilhados;
no entanto, graças ao esforço de alguns,
particularmente de António Dias de
Deus, Abel Viana, Georg e Vera Leisner,
dispomos de dados arqueológicos
fundamentais. Saliente-se que estes
investigadores realizaram poucas
escavações arqueológicas nos
monumentos, sendo a maioria dos dados
resultantes de intervenções realizadas à
margem da comunidade arqueológica
por António Dias de Deus, funcionário
do Instituto de Vila Fernando e um
apaixonado pela arqueologia. Alguns
anos após o início das suas "explorações"
e estimulado por Abel Viana,
publicaram em conjunto as informações
memorizadas no decorrer das escavações
que Dias de Deus havia realizado.

O trabalho posterior dos Leisner,
integrando escassas intervenções ao
nível da escavação, foi sobretudo
realizado ao nível do inventário, do
levantamento gráfico de monumentos e
do estudo de determinadas colecções de
materiais, globalmente disponibilizando
dados seguros, muito particularmente
no que respeita à localização de sítios e
de desenho de materiais.

Face a este esboço retrospectivo, os
contextos a que se refere o presente texto
ganham significado, já que deles existe
um vasto conjunto de dados
sistematicamente registados a partir da
aplicação de metodologias que reflectem
a forma de abordar problemáticas que
actualmente nos preocupam5. O actual
processo de investigação é fundamental
para o conhecimento do processo de
consolidação das sociedades agrárias no
4.º e 3.º milénios a.C. na Bacia Média do
Guadiana, mais precisamente na área de
Elvas e Campo Maior, enquadrada num
eixo fundamental de circulação entre o
interior peninsular e o seu litoral
ocidental.
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5 Em termos de escavação arqueológica, os trabalhos
assentaram nos pressupostos metodológicos avançados por
Barker (Barker, 1989) e Harris (Harris, 1991), procedendo-se
à remoção dos depósitos por níveis naturais – em situações
específicas por pequenas camadas artificiais – e em área
aberta, de forma a obter uma visão alargada sobre a relação
entre os diferentes contextos a detectar. Simultaneamente,
fez-se um registo de unidades estratigráficas, no qual se
integrou o espólio, comum às diferentes realidades inseridas
no Cabeço do Torrão. O registo incluiu levantamentos
planimétricos e de cortes estratigráficos, para além de
fotografia em negativo a cores e preto e branco.

Embora o estudo dos
fenómenos relacionados com
o Megalitismo de Elvas se
tenha iniciado no final do
século XIX, ainda conhecemos
pouco sobre a sua génese,
evolução, cronologia, tipos de
arquitecturas, rituais
funerários ou enquadramento
cultural dos seus construtores
e utilizadores

Com o tempo, muitos dos
sepulcros megalíticos de Elvas
desapareceram e outros foram
completamente pilhados; 
no entanto, graças ao esforço
de alguns, particularmente 
de António Dias de Deus, Abel
Viana, Georg e Vera Leisner,
dispomos de dados
arqueológicos fundamentais

O actual processo de
investigação é fundamental
para o conhecimento do
processo de consolidação 
das sociedades agrárias 
no 4.º e 3.º milénios a.C. 
na Bacia Média do Guadiana



De facto, as prospecções ali realizadas
permitiram a identificação de quatro
novos monumentos megalíticos,
nomeadamente, um recinto
incorporando diversos menires e três
sepulcros de pequenas dimensões, para
além da descoberta de três locais de
habitat cujos dados superficiais
permitiam, desde logo, sugerir uma
relação cronológica genericamente
compatível com aqueles ambientes. De
forma breve, podemos caracterizar tais
sítios da seguinte maneira:

CCaabbeeççoo ddoo TToorrrrããoo
Elevação pouco destacada na paisagem,
mas com excelente domínio visual da
sua envolvência, particularmente para
Nordeste. É formada por diversas
plataformas, nas quais se incluem a
Anta 2 do Torrão, o recinto megalítico
do Torrão, um núcleo de rochas
gravadas com covinhas e um recinto
cercado por um fosso com indícios de
práticas eventualmente relacionadas
com a vida quotidiana.

AAnnttaa 33 ddoo TToorrrrããoo
Sepultura megalítica de pequenas
dimensões. Situada numa área
ligeiramente sobrelevada na paisagem
que se estende para Norte do Cabeço do
Torrão. São visíveis, superficialmente,
cinco esteios que definem uma câmara
funerária sem corredor de acesso.

AAnnttaa ddaa CCeeggoonnhhaa
Sepultura megalítica de pequenas
dimensões, de que restam quatro esteios
e vestígios da mamoa. Localiza-se numa
área aplanada, na base de diversas
elevações.

PPoovvooaaddoo ddoo CChhããoo ddee PPiiccõõeess
Localizado numa elevação com uma
plataforma alargada e aplanada, situada
a Nordeste do Cabeço do Torrão. A área
de dispersão dos materiais arqueológicos
(elementos de moagem, fragmentos de
cerâmica manual, produtos de
debitagem lítica) é bastante considerável
e cronologicamente pode ser enquadrado
no Neolítico Final – Calcolítico.

PPoovvooaaddoo ddaa SSeerrrraa ddaa MMoouurraa
Localizado numa destacada elevação
situada sobre a Ribeira do Torrão. A
área é coberta por mato, tornando
difícil a detecção de materiais,
recolhidos em pouca quantidade e
incaracterísticos, mas remetendo para
contextos da Pré-História recente.

Estes sítios devem ser enquadrados no
âmbito daqueles que previamente se
conheciam na área envolvente:

AAnnttaa 11 ddoo TToorrrrããoo
Localizada num ponto elevado, não
apresenta vestígios claros de corredor
e mamoa; apresenta uma câmara de
2,60 mX3,00 m, constituída por sete
esteios. Trata-se de um sepulcro de
grandes dimensões e em razoável estado
de conservação que, apesar de nunca
intervencionado arqueologicamente, foi
certamente sujeito de diversos actos de
pilhagem. (Viana e Deus, 1955: 12;
Leisner, 1959: 63).

PPoovvooaaddoo ddee FFoonnttaallvvaa
Identificado por Afonso do Paço, na
sequência da sua afectação por
trabalhos de construção civil,
permanece desde então mal
caracterizado. Apesar da ausência de
dados relacionados com os contextos
arqueológicos, parece-nos que deverá
tratar-se de um povoado enquadrado no
âmbito cronológico correspondente ao
Neolítico Final / Calcolítico (Paço,
Ferreira, Viana, 1957).

AAnnttaa ddoo OOlliivvaall ddoo MMoonnttee VVeellhhoo
Monumento identificado por Afonso do
Paço e que se encontra em mau estado
de conservação. Mal caracterizado,
nunca foi objecto de intervenção
arqueológica programada.

AAnnttaa ddoo PPooççoo PPeerreeiirraa
Monumento de média dimensão,
constituído por uma câmara de dez
esteios, identificado e escavado por
Afonso do Paço. Posteriormente, deverá
ter sido destruído.
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Figura 1
Vista geral do Cabeço do Torrão, a partir de Oeste.
Em primeiro plano, núcleo de rochas gravadas.

Figura 2
Planta geral do Cabeço do Torrão, com indicação
dos principais contextos identificados.



assinalado por um plano inclinado, de
forma a criar uma ligeira rampa de
acesso ao sepulcro. No seu interior,
identificaram-se quatro esteios,
implantados em alvéolos específicos,
que definiam, grosso modo, os cantos de
uma câmara funerária. O espaço
existente entre os esteios, ou seja, o
restante revestimento pétreo interno da
fossa foi preenchido pela construção de
muretes, integrando blocos de pedra ou
lajes verticalizadas; o processo de
construção implicou a utilização de
calços de apoio e de argamassas de
barro, como ligante, entre os diversos
elementos. A cabeceira da câmara
funerária foi demarcada por um
daqueles muretes que, no entanto, não

2.1 Cabeço do Torrão: Um sítio ou
vários sítios6 ?

A imagem superficial deste local,
verdadeiramente estimulante pelas
diversas facetas que consecutivamente
foram sendo detectadas, condensava,
desde logo, parte dos problemas que o
subsolo encerra. No topo do Cabeço,
foram recolhidas dezenas de elementos
de mós manuais, em associação a
escassos fragmentos de cerâmica de
produção manual e a dois instrumentos
de pedra polida. No lado Sudeste da sua
plataforma de topo, foi identificada
uma concentração de menires,
globalmente de pequenas dimensões. A
sua dispersão abrangia encostas anexas
e uma plataforma secundária, na qual
um estranho conjunto de blocos
sugeriu, desde logo, a possibilidade de
integrarem uma arquitectura funerária
(Albergaria e Lago, 1998). 

Mais a Sul, sensivelmente cinquenta
metros na direcção da Ribeira da
Murteira, já na base do Cabeço e na
sequência da mencionada plataforma,
foi identificado um núcleo de grandes e
salientes blocos de granito, no topo dos
quais se apresentavam diversas
covinhas claramente gravadas por acção
humana. Nas imediações das rochas
gravadas, foram recolhidos, à superfície
do terreno, diversos  fragmentos de
cerâmica de produção manual. Já do
outro lado da Ribeira da Murteira, num
afloramento rochoso, foi identificado
outro conjunto de covinhas gravadas. 

Se, em traços gerais, antes da realização de
trabalhos de escavação arqueológica, esta
era a nossa visão, após a sua realização, a

complexidade inicial multiplicou-se, já
que não só foi confirmada a existência de
uma pequena sepultura, como foi
identificado, no topo da plataforma
principal do sítio, um recinto cercado por
um fosso.

A presença, numa área tão restrita como
a deste cabeço, de contextos remetendo
para espaços e arquitecturas específicas
em que as dimensões do sagrado e do
profano pareciam coexistir, implicou,
desde logo, a sua problematização, em
função da área envolvente e do âmbito
cronológico pouco claro, potenciador de
dúvidas sobre eventuais
contemporaneidades existentes entre si.
Efectivamente, como relacionar as
diferentes facetas de utilização e
vivência do espaço do Cabeço sem
dados seguros sobre a sua articulação?
Quanto tempo teria decorrido entre a
implantação do primeiro e do último
dos espaços? Que significado individual
teriam? E em conjunto, como seriam
encarados? O Cabeço do Torrão é um
sítio acumulador de referências ou são
vários sítios distintos, temporalmente
separados por processos de abandono?

2.1.1 Anta 2 do Torrão
Localizada numa pequena plataforma
secundária do Cabeço, esta sepultura,
que podemos considerar de pequenas
dimensões, foi escavada em 1995 e 1996 

Sem corredor, a sua arquitectura
caracteriza-se pela incorporação de
diversos elementos a uma larga fossa
aberta na rocha. De aproximadamente
2,70 m por 1,70 m, apresenta paredes
verticais em todos os lados excepto no
orientado a Este, cujo limite foi
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A imagem superficial deste local,
verdadeiramente estimulante
pelas diversas facetas que
consecutivamente foram sendo
detectadas, condensava, desde
logo, parte dos problemas que o
subsolo encerra 

A presença, numa área tão
restrita como a deste cabeço,
de contextos remetendo para
espaços e arquitecturas
específicas em que as
dimensões do sagrado e do
profano pareciam coexistir,
implicou desde logo a sua
problematização

Figura 3
Anta 3 do Torrão antes do
início da escavação
arqueológica. Vista de Oeste
para Este.

Figura 4
Alçado interno da cabeceira
da Anta 3 do Torrão.

Figura 5
Anta 3 do Torrão. Vista geral
a partir da cabeceira.

6 O Cabeço do Torrão localiza-se na freguesia de
Barbacena, concelho de Elvas, distrito de Portalegre. As
coordenadas geodésicas de um ponto aproximadamente
central são: M - 274.35 / P- 224.05 (GAUSS) / Z - 335 m
(CMP 1:25 000, folha 399, Santa Eulália – Elvas. Serviços
Cartográficos do Exército, 1966). A realização do
levantamento topográfico revelou que a cota de Z indicada
na carta militar é aproximada, situando-se o ponto mais alto
do cabeço no topo do menir 4, aos 337,52 m.
Geologicamente, o Cabeço do Torrão insere-se num
contexto de granitos rosas alterados, muito friáveis e de
grão grosso, que contaminaram fortemente todos os
sedimentos.



De forma sintética, a escavação desta
pequena anta permitiu o registo de um
enchimento em que predominavam
contextos específicos relacionados com
um entulhamento, ao nível do seu topo,
e integrando dois menires, com
derrubes de elementos pétreos
pertencentes à própria estrutura,
particularmente aos muretes internos e
com a função inicial de deposição
funerária de restos humanos. Os
vestígios de tal utilização, identificados
sob aqueles derrubes e entulhamentos,
surgiam integrados em contextos de
depósitos assentes na base da câmara.

A utilização sepulcral, efectivamente
comprovada pela presença de um só
fragmento de osso longo humano e de
um conjunto artefactual genericamente
coerente do ponto de vista
estratigráfico, pode apontar para uma
só deposição funerária, como, aliás,
pode indiciar a dimensão do espaço
interno da câmara, com menos de 2 m2.

O mobiliário funerário presente
integrava os seguintes elementos:

• fragmento de lâmina de sílex não 
retocada;

• enxó de pedra polida;
• machado de pedra polida;
• geométrico trapezoidal de sílex não 

retocado.

De características arquitectónicas
específicas pouco comuns, mas
enquadrável numa tradição construtiva
de pequenos sepulcros e integrando um
conjunto artefactual que poderemos
considerar de largo espectro
cronológico, apesar de certamente
Neolítico, o conhecimento deste
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foi adossado à parede da fossa, pelo que
a sua presença criou um estreito espaço
ou nicho entre a câmara propriamente
dita e a superfície rochosa da fossa
definidora da cabeceira do sepulcro7.

A existência de dois buracos de poste
abertos na base da câmara, muito
provavelmente no decorrer do seu
processo de construção, pode ser
relacionada com a necessidade de criar,
durante aqueles trabalhos, apoios para
suster alguns dos elementos estruturais
pétreos.

Os dados arqueológicos referentes ao
mencionado espaço, designado por
nicho, não permitem leituras
conclusivas. Os depósitos de terra que o
preenchiam eram bastante homogéneos,
não tendo sido definido se ali estariam
integrados por acção natural, ou
humana, tal como eram praticamente
estéreis do ponto de vista de elementos
artefactuais, tendo sido apenas
recolhidos, em contexto de base, dois
pequenos fragmentos cerâmicos. Apesar
disso, foram por nós avançadas duas
hipóteses interpretativas, sem que
dados conclusivos permitam por si só
interpretações seguras:

a) espaço criado com vista a facilitar a
implantação de um monólito de
sinalização da estrutura monumental,
eventualmente o menir 11, registado à
superfície a cerca de vinte metros do
sepulcro, de que um segundo segmento,
correspondente a metade da sua
totalidade, foi posteriormente
identificado no seio de um derrube
registado no interior da câmara. De
qualquer forma, estratigraficamente,
nada foi detectado no enchimento do
nicho que permita comprovar esta
hipótese.

b) espaço criado de raiz para colocação
de elementos rituais, particularmente
oferendas que acompanhariam o
indivíduo ou indivíduos sepultados no
local. Nada desse tipo foi efectivamente
detectado, sendo os mencionados

fragmentos de cerâmica um escasso
indício, podendo inclusivamente ali
surgir por integração prévia nas terras
colocadas no nicho.

Da cobertura do monumento nada
conhecemos. Poderia ser constituída por
uma ou várias lajes de pedra, por
elementos de madeira ou de outros
materiais perecíveis de que não
restaram vestígios. Da mesma forma,
nenhum elemento disponível aponta
para a incorporação na arquitectura de
uma mamoa, qualquer que fosse a sua
função. Refira-se, a este propósito, que
as características da construção, de cariz
preponderantemente subterrâneo, não
implicariam a necessidade técnica da
sua existência enquanto elemento de
contrafortagem da estrutura geral,
sendo tal função naturalmente
cumprida pela própria rocha escavada.46

As características
morfológicas desta sepultura
de pequenas dimensões
sugerem um eventual
enquadramento no designado
Proto-Megalitismo, conceito
relativamente ao qual
permanecem dúvidas

Figura 6
Anta 3 do Torrão. Vista geral a partir da entrada.

Figura 7
Vista geral da plataforma de topo do Cabeço do Torrão,
no início da escavação arqueológica.

7 A escavação prévia da fossa de implantação do sepulcro
implicou, desde logo, a demarcação desse espaço
específico pelo aprofundamento da área escavada na zona
da cabeceira, tornando-se, dessa forma, evidente um
desnível na base da rocha; posteriormente, seriam criados
o nicho e a câmara funerária propriamente dita.



preservados, exceptuando os menires 3,
4, e 14, que se apresentam fragmentados.
Do ponto de vista morfológico,
caracterizam-se, globalmente, pelas suas
pequenas dimensões8 e por alguma
diversidade de formas9.

Na plataforma de topo do Cabeço e à
excepção do menir 4, todos os restantes
monólitos foram encontrados tombados
à superfície do terreno e, consequentemente,
deslocados da sua posição original.
Apesar de já ter sido intervencionada
arqueologicamente uma área bastante
significativa (cerca de 460 m2), ainda
não foram identificados alvéolos de
implantação destes menires, nem foram
registados vestígios de outras estruturas
que possam ser claramente relacionadas
com a utilização do recinto megalítico,
definido pela sua disposição no
terreno10. Refira-se que as características
da estratigrafia identificada, integrando
uma camada de terra assente
imediatamente sobre a rocha e com uma
espessura de aproximadamente 30 cm,
não favoreceu a preservação de antigos
depósitos, pelo que as realidades
detectadas sobre a rocha são,
maioritariamente, resultado de
processos de revolvimentos recentes.
A quase ausência de estruturas
associadas aos menires do Torrão não
deve ser considerada como uma situação

insólita, dado que a verticalização dos
pequenos monólitos poderia não implicar
a construção de verdadeiras estruturas de
implantação e de sustentação, mas
apenas a sua colocação em pequenas
covas abertas na terra, de que
dificilmente teriam restado vestígios
passíveis de registo arqueológico.

De todos os menires identificados,
apenas o menir 4 permanecia erguido11,
aparentemente em associação contextual
aos restos de uma estrutura12 formada por
blocos pétreos, dispostos horizontalmente
e assentes sobre uma concavidade aberta
na rocha. Tal como no Menir 9 do Padrão
(Gomes, 1997a: 166) ou no Menir 5 dos
Perdigões (Gomes, 1994: 327-329), a
existência de uma estrutura pétrea junto
a este menir do Torrão pode  demonstrar
a intenção de criar um ambiente
individualizado para a prática de certo
tipo de rituais.

A ausência de materiais associados e de
dados sobre a localização original da
quase totalidade dos menires
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monumento funerário desenquadrado
de datações absolutas não fornece
respostas a inúmeras questões relativas
ao megalitismo da região, nem pode
esclarecer os problemas suscitados pelo
seu enquadramento espacial com outras
realidades arqueológicas com que
poderá ter estado articulado nesta área.

Por outro lado, e apesar das dúvidas
relativas ao âmbito cronológico
específico dos contextos e arquitectura
detectados e as incertezas que
continuam a pautar os nossos
conhecimentos relativos à emergência e
evolução do Megalitismo no nosso
território, devemos assinalar que as
características morfológicas desta
sepultura de pequenas dimensões
sugerem um eventual enquadramento
no designado Proto-Megalitismo,
conceito relativamente ao qual
permanecem dúvidas, sendo o próprio
conjunto artefactual detectado
compatível com tal proposta.
Infelizmente, o registo arqueológico
disponível para este caso não nos
permite contribuir para o
esclarecimento destas questões, já que
as incertezas não nos permitem um
enquadramento temporal seguro.

2.1.2 Os menires e o Recinto Megalítico 
do Torrão
No Cabeço do Torrão foram
identificados quinze menires. Doze
deles encontram-se dispersos pelo sector
Sul da plataforma de topo e pelas suas
vertentes nascente e poente, enquanto
que os restantes três foram identificados
à superfície, nas proximidades da
sepultura ou em contextos integrados
no seu enchimento interior (Albergaria,
Lago: 1995: 55; Lago, Albergaria, 1996) .
Todos estes menires foram obtidos a
partir de rochas granitóides,
encontrando-se relativamente bem

48

A quase ausência de
estruturas associadas aos
menires do Torrão não deve
ser considerada como uma
situação insólita, dado que a
verticalização dos pequenos
monólitos poderia não implicar
a construção de verdadeiras
estruturas de implantação e de
sustentação

8 Os menires 9 e 10 distinguem-se do conjunto pela sua
maior dimensão (o menir 9 mede 1,02 m de comprimento e
tem 0,5 m de largura máxima, enquanto que o menir 10
mede 1,63 m de comprimento e 0,68 m de largura máxima).
Os restantes menires variam em comprimento entre os 0,82 m
do menir 15 e os 1,22 m do menir 1; a largura da base
oscila entre os 0,28 m do menir 8 e os 0,54 m do menir 6.
O menir 11, provavelmente por estar associado à sepultura,
distingue-se de todos os outros por ter 1,50 m de
comprimento e uma largura média de 0,30 m.

9 No conjunto do Torrão existem três grupos de menires: de
forma subcilíndrica (menires 1, 8 e 11); de forma ovóide
(menires 7, 9, 10 e 12); de forma subparalelipipédica
(menires 2, 5 e 6).

10 Contudo, não podemos deixar de referir a existência de
duas concavidades, localizadas no exterior do recinto
cercado pelo fosso (fossas 7 e 9), que, devido às suas
reduzidas dimensões podem ser interpretadas como sendo
o fundo de alvéolos de implantação de menires. No entanto,
perante o tipo de contextos arqueológicos identificados, não
é possível comprovar esta hipótese, nem valorizá-la em
detrimento de outras leituras.

11A existência de uma grande laje de granito encostada a
uma das faces do menir pode ter contribuído para impedir a
circulação de máquinas agrícolas junto ao bloco erguido,
contribuindo para a sua preservação in situ.

12 Por dois motivos, não nos parece que o menir tenha tido
uma coroa pétrea de apoio à sua sustentação: 1) as pedras
não estavam dispostas de forma a funcionarem como
calços; 2) as pedras só preenchiam um dos lados da fossa.
Quanto à funcionalidade da concavidade, não nos parece
ter servido como alvéolo de implantação, já que os seus
limites ultrapassavam largamente as dimensões da base do
menir. Refira-se que, nos depósitos associados a esta
estrutura, não foram identificados materiais arqueológicos.

Figura 8
Menir 4, durante o processo
de escavação.

A ausência de materiais
associados e de dados sobre 
a localização original da
quase totalidade dos menires
relacionados com o recinto
megalítico, por deslocação
dos menires e pela ausência
dos respectivos  alvéolos de
implantação, impossibilita a
reconstituição da sua planta
ou a definição de diferentes
momentos relacionados com 
a sua construção e utilização
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relacionados com o recinto megalítico,
por deslocação dos menires e pela
ausência dos respectivos  alvéolos de
implantação, impossibilita a
reconstituição da sua planta ou a
definição de diferentes momentos
relacionados com a sua construção e
utilização. Dessa forma, são reduzidas
as possibilidades de definir e
reconstituir eventuais acções que ali
tenham decorrido13.

No entanto, devem ser realçados dois
factos que podem ser particularmente
significativos:

—  a actual disposição dos menires,
localizados no exterior do recinto
cercado pelo fosso, sugerindo a
existência de dois ambientes bem
delimitados espacialmente (o recinto
megalítico e o recinto cercado);

—  a dispersão dos menires ao longo de
um eixo global Noroeste-Sudeste,
compatível com a orientação central
verificada em outros monumentos
megalíticos alentejanos, como, por
exemplo, o Cromeleque dos Almendres
(Gomes, 1994: 335), o Cromeleque da
Portela de Mogos (Gomes, 1997b: 36),
ou mesmo com um número significativo
de sepulcros (Calado, 1993: 297;
(Hoskin, 1998).

No que diz respeito aos dois menires
encontrados à superfície, junto da
sepultura do Torrão, e ao menir
recolhido durante a escavação do seu
interior, as questões que se colocam são
em maior número que as respostas.
Qual a razão de ser dos menires aqui
identificados? Terão sido arrastados
desde o topo da elevação principal? Será
que estavam implantados na estrutura
da sepultura, hipótese já avançada para
o caso do menir 11, ou estariam a ela
associados de forma a materializar
relações intencionais com o próprio
recinto megalítico?

Foram identificados dois
segmentos de vala escavada 
na rocha, localizados
sensivelmente a meio da
plataforma principal do Cabeço,
para lá da qual foram
identificadas outras realidades,
entre as quais quatro fossas

Figura 9
Planta da plataforma de topo do Cabeço do Torrão, incluindo 
os principais elementos estruturais do recinto megalítico 
e do recinto cercado por fosso.

Figura 10
Vista geral de troço de fosso, durante os trabalhos de escavação.

13 Contrariamente, nas áreas espacialmente associadas ao
recinto cercado pelo fosso, registou-se uma maior densidade
de materiais arqueológicos nos depósitos superficiais.

O facto de a sepultura edificada
numa plataforma secundária
surgir em associação a menires 
pode implicar a presença 
de dispositivos de teor simbólico



Face aos dados disponíveis, é
inequívoca a existência de vestígios de
um recinto de carácter ritual,
originalmente demarcado por um
conjunto de menires implantados de
forma planificada num sector específico
do topo do Cabeço. O facto de a
sepultura edificada numa plataforma
secundária surgir em associação a
menires pode implicar a presença de
dispositivos de teor simbólico, cuja
especificidade ainda não é possível
determinar.

2.1.3 O recinto cercado
Quando os menires do Torrão foram
descobertos, recolheram-se à superfície
materiais arqueológicos que nos levaram
a colocar a hipótese da existência de
vestígios de um povoado neolítico no
Cabeço: um conjunto de 12 fragmentos
de mó, alguns fragmentos de cerâmica
manual e dois artefactos de pedra polida
(Albergaria, Lago, 1995: 54).

A primeira campanha de escavações,
realizada em 1995, tinha como principais
objectivos "detectar os contextos de
fundação e utilização do recinto;
perceber o significado da presença
abundante de elementos de dormente
(...)" (Lago, Albergaria, 1996: 4), pelo
que foi com alguma surpresa que,
durante a escavação da área que poderia
constituir o limite Nordeste do núcleo
central do recinto megalítico, foram
identificados dois segmentos de vala
escavada na rocha, localizados
sensivelmente a meio da plataforma
principal do Cabeço, para lá da qual
foram identificadas outras realidades,
entre as quais quatro fossas igualmente
escavadas na rocha.

No final da última campanha de
escavações arqueológicos14, a informação
acumulada relativamente a esta área do
Cabeço do Torrão fora substancialmente
enriquecida, potenciando leituras de
maior interesse. Efectivamente, a
continuação dos trabalhos permitiu
estabelecer a ligação entre os dois
segmentos de vala, identificar dois

novos troços do que parece ser a mesma
estrutura (um situado a meio da
vertente Nascente e o outro localizado
no limite superior da encosta Nordeste),
bem como detectar catorze fossas, dez
delas escavadas no interior do cercado.

No topo do Cabeço, a nossa intervenção
revelou uma camada de aterro sobre a
rocha, com escassa presença de
materiais arqueológicos, enquanto que,
nos depósitos associados ao topo do
enchimento de estruturas escavadas, foi

registada uma maior abundância de
materiais. Nos contextos associados a
essas estruturas, recolheu-se uma
grande quantidade de fragmentos de
cerâmica de construção, por vezes, com
claríssimas marcas de caules e com as
superfícies contrárias alisadas, algumas
pedras de pequenas e médias dimensões
espalhadas ao longo do topo dos
depósitos, um elevado número de
fragmentos de recipientes cerâmicos, de
que se destacam as formas esféricas, por
vezes mamiladas, as taças de bordo

espessado e as taças carenadas, os pesos
de tear de secção sub-rectangular, os
fragmentos de mós e elementos de
micro-utensilagem lítica.

Do ponto de vista arquitectónico, a
plataforma de topo do Cabeço do Torrão
é marcada pela presença de duas
realidades concretas, especificamente
concebidas e espacialmente concretizadas:
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14 A segunda e terceira campanha realizaram-se em 1996 e
1997, respectivamente.

Figura 11 a / b
Corte estratigráfico do fosso delimitador do recinto cercado do
Torrão.

Figura 12
Vista geral de fossas do interior do recinto cercado do Torrão.

Figura 13
Fossas do interior do recinto cercado do Torrão.



na sua metade Sudeste, um recinto
megalítico definido por menires, e na
sua metade Nordeste, um recinto
cercado por um fosso que corta
transversalmente a plataforma,
dividindo-a no centro e que se prolonga
pelas vertentes Norte e Nascente da
elevação.

Este fosso tem uma morfologia muito
própria, com um perfil de interface de
corte da rocha genericamente em V, uma
profundidade15 máxima de 1 m e largura
máxima 1,5 m, distinguindo-se de casos
similares pelas suas reduzidas dimensões.
De facto, em outros recintos cercados
existentes no Sudoeste Peninsular, como
Perdigões (Lago et alli, 1998: 71),
St.ª Vitória (Dias, 1996), Papa Uvas
(Martin de la Cruz, 1985), ou mesmo
Juromenha 1 (Calado, 2000a), os fossos
delimitadores de recintos apresentam
outra amplitude, por vezes monumental.

A recolha de blocos de rocha integrados
nos depósitos removidos do fosso e a
elevada granulosidade dos sedimentos
acumulados no seu fundo permitem
sugerir a hipótese dos construtores do
cercado terem erguido, ao longo do topo
da parede do fosso, uma lomba
resultante da acumulação de terra e
rocha removidas durante a sua prévia
escavação. No entanto,  tais
características do registo arqueológico
podem resultar de processos de erosão

local, nomeadamente, da desagregação
progressiva das paredes das estruturas
escavadas, com a consequente
concentração de grão de rocha no seu
interior, e da acumulação de terras
sedimentadas no interior de estruturas,
muito particularmente das que
permanecessem expostas ao ar. De
facto, no Cabeço do Torrão, as terras
que constituem o nível de aterro sobre a
rocha16 apresentam uma constituição
fortemente arenosa, com incorporação
muito abundante de elementos
resultantes da alteração e desagregação
da rocha local. Foi, aliás, este facto que
facilitou a escavação das estruturas
negativas e terá potenciado processos
tendencialmente rápidos de
sedimentação no interior das estruturas. 

A constituição dos depósitos
identificados nos troços de fosso parece
demonstrar que terá ocorrido um
processo de enchimento progressivo. 

Devido à sua reduzida dimensão, é de
supor que tal processo, pelo menos em
momentos finais do seu uso, pode ter
decorrido de forma relativamente
rápida, eventualmente, durante alguns
anos. Tal dimensão também deve ter
conduzido à necessidade de realizar,
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Figura 14
Principais formas de recipientes cerâmicos
presentes na Fossa 1.

15 Este valor é calculado a partir do topo da rocha até ao
limite inferior da área escavada.

16 Este aterro apresenta uma espessura média de 30 cm.



frequentes, mas muito fragmentados, e
enquadrando-se em depósitos que
também incorporavam grande
quantidade de pedras, entre as quais
alguns elementos de moagem.

A diversidade verificada na composição
dos contextos acumulados no interior das
fossas parece reflectir diferentes
processos de formação e pode demonstrar
a multifuncionalidade destas estruturas.
Em determinados casos, em cujo interior
foram encontrados recipientes quase
completos, estamos perante depósitos
primários; noutros casos, em que os

contextos revelam fragmentos de
materiais ou potenciais indícios de
entulhamentos ou derrubes, estamos face
a depósitos secundários. Ou seja, em
determinados casos, registam-se vestígios
de uma utilização específica e intencional,
nomeadamente a colocação de vasos,
enquanto noutros casos são notórios os
vestígios de ocorrências pós-utilização,
relativos ao preenchimento natural ou
intencionalmente de espaços vazios.
O recinto cercado do Torrão parece ter
tido uma ocupação contínua até ao seu
abandono, provavelmente no Neolítico
Final. A progressiva sedimentação das
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com alguma regularidade, limpezas nas
estruturas, particularmente do fosso; até
ao momento, não foram registados
indícios de tais acções, provavelmente
porque a estratigrafia é constituída por
elementos muito homogéneos.

Conforme já mencionado, este sítio é
ainda composto por fossas escavadas,
predominantemente, na rocha.
Globalmente, as catorze unidades
identificadas até ao momento
apresentam dimensões muito variadas,
embora nenhuma delas ultrapasse 0,70 m
de profundidade e 1,40 m de diâmetro

máximo. Assim, podemos considerar
dois grupos, um de concavidades de
tamanho reduzido e outro enquadrando
elementos com dimensões médias.

Os depósitos que preenchiam estas fossas
apresentavam características muito
diferentes entre si. Em certos casos, os
contextos identificados integravam
recipientes cerâmicos praticamente
completos; noutros casos, registou-se a
presença de escassos vestígios de
materiais arqueológicos, muito
fragmentados, existindo ainda situações
em que os materiais presentes eram
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Figura 15
Artefactos polidos recolhidos no
recinto cercado do Torrão.

Figura 16
Pontas de seta e fragmentos de
lâminas recolhidos no recinto cercado
do Torrão.



estruturas escavadas, particularmente do
fosso, paralelamente à permanência do
uso do espaço cercado, está bem patente
numa fossa aberta nas terras que
colmatavam parcialmente o fosso e num
derrube, que a cobria, formando uma
grande quantidade de cerâmica de
construção, por vezes com marcas de
caules. Estes dois elementos conjugados
demonstram que, num espaço em
readaptação, ocorreu uma sucessiva
edificação de estruturas.

Existem dados que demonstram a
evolução da organização arquitectónica
do cercado, mas os materiais
arqueológicos recolhidos, essencialmente
no interior das estruturas negativas, têm
uma homogeneidade que, pelo menos de
momento, não nos permite distinguir
conjuntos específicos que caracterizem
diferentes fases culturais. Perante os
dados disponíveis, a cultura material
presente em contextos relacionados com
o cercado pode ser perfeitamente
enquadrada nos ambientes conhecidos
para o Neolítico Final, devido à presença
claramente dominante de recipientes
cerâmicos, como as taças carenadas, as
taças em calote, os globulares ou
esféricos, bem como a presença de
outros elementos, como pesos de tear do
tipo placa com secção rectangular,
elementos de moagem (81 exemplares
de  mós manuais), ou artefactos em
pedra polida (a maioria das peças
recolhidas consistia em machados ou
em enxós reutilizados como percutores),
pontas de seta em quartzo leitoso ou em
xisto, de base recta ou côncava,
fragmentos de lâmina ou geométricos.
Este conjunto material tem
semelhanças com os conjuntos
recolhidos em locais como Sala n.º1
(Gonçalves, 1987), Torre do Esporão
(Gonçalves, 1991), Vale Pincel II (Silva;
Soares, 1981), Caramujeira (Gomes;
Monteiro; Serrão, 1978), ou Foz do
Enxoé (Dinis, 1999), ou seja, em
contextos relacionados com locais de
habitat, tradicionalmente integrados no
Neolítico Final.

3. Conclusões

No actual momento do processo
de investigação relativo ao
povoamento entre o 4.º e 3.º

milénio a.C. na região de Elvas, muito
particularmente no espaço envolvente à
actual Herdade do Torrão, é sobretudo
possível disponibilizar alguns dados
objectivos, colocar problemas, suscitar
dúvidas e propor modelos passíveis de
verificação posterior.

Os dados disponíveis relativamente ao
espaço tratado neste texto, assente em
informações muito genéricas, de
superfície ou provenientes de trabalhos
antigos, claramente insuficientes face às
actuais exigências, são actualmente
complementados por elementos
recentemente recolhidos a partir de um
projecto implementado de forma
sistemática.

Tais dados, provenientes essencialmente
de contextos específicos detectados em
escavação e de uma análise parcial dos
materiais arqueológicos neles
integrados, apresentam, desde logo, uma
insuficiência significativa, já que não é
possível dispor de datações absolutas e
os dados passíveis de fornecer
enquadramentos temporais relativos são
de uma abrangência excessiva, apesar de
claramente Neolítica. As leituras
interpretativas, referentes à estruturação
do povoamento e à contemporaneidade
hipotética entre os diversos elementos
detectados na área, quer ao nível
específico do Cabeço do Torrão, quer ao
nível das realidades envolventes que
com ele interactuaram, não são assim
suficientemente seguras.

Relativamente ao Cabeço do Torrão, que
poderemos encarar como um cenário
importante no seio de uma paisagem
mais alargada, e no qual se
desenrolaram múltiplas acções humanas
ao longo de um período que terá
decorrido, muito genericamente, até ao
Neolítico Final, como interpretar os
vestígios de que dispomos, distribuídos

por diversas arquitecturas funerárias,
religiosas e hipoteticamente domésticas,
associadas neste espaço restrito a
dispositivos de carácter simbólico ou
sagrado como são as rochas gravadas
com covinhas?

É, precisamente, a complexidade
resultante da multiplicidade de
contextos, com diversos significados e
enquadrados num espaço tão restrito,
que torna este sítio muito particular
enquanto elemento representativo de
um determinado processo de
transformações na organização cultural
das territorialidades, durante o Neolítico
no Sul de Portugal.

Este lugar condensa um conjunto de
elementos que manifestam uma clara
fixação num espaço específico de que
nos chegaram alguns indícios
arquitectónicos relevantes. Este facto
tem que ser destacado, já que parece
denunciar especificidades no
relacionamento com o território que
motivou, tanto quanto sabemos, para
esta região, de forma inédita,
necessidades de edificação
multifuncionais num espaço tão
limitado como é este cabeço.

Apesar das inúmeras lacunas de
investigação que persistem para esta
região e para a generalidade do Sul de
Portugal, no que respeita aos contextos
do 4.º milénio a.C., os dados apontam
para a consolidação de sociedades
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É, precisamente, a
complexidade resultante da
multiplicidade de contextos
com diversos significados e
enquadrados num espaço tão
restrito, que torna este sítio
muito particular enquanto
elemento representativo de um
determinado processo de
transformações na
organização cultural das
territorialidades,durante o
Neolítico no Sul de Portugal

Numa certa fase da história
deste pedaço de paisagem
natural e social, parece-nos
que foram realizadas e
posteriormente reproduzidas
acções que remetem para a
identidade de uma comunidade
e para a sua relação ou
relações concretas com tal
pedaço



ausentes do registo disponível.
Numa certa fase da história deste
pedaço de paisagem natural e social,
parece-nos que foram realizadas e
posteriormente reproduzidas acções que
remetem para a identidade de uma
comunidade e para a sua relação ou
relações concretas com tal pedaço.
Neste caso do Torrão, a inter-relação
entre a comunidade, o local e os
antepassados deverá ser considerada, já
que, face ao peso dos contextos rituais, a
carga simbólica seria marcante na
revisitação ao sítio, que seriam
sucessivos sítios, ou então um
palimpsesto expresso na globalidade  do
Cabeço do Torrão.

Os processos de identificação e
conhecimento de ambos os tipos de
recintos identificados neste local são
relativamente recentes em Portugal. No
caso dos recintos megalíticos,
globalmente identificados a partir dos
anos sessenta do século passado,
assinalam-se avanços na investigação e
problematização dos contextos
detectados, a partir de escavações
recentes (Calado, 2000b; Gomes, 2000).
No entanto, em nossa opinião, os dados
de que dispomos relativamente a eles e
aos contextos culturais em que se
enquadrariam continuam a ser
excessivamente inconclusivos,
permanecendo por esclarecer questões
essenciais relativas aos processos que
conduziram à sua emergência e ao
quadro temporal em que se inseriram.
Dessa forma, os modelos explicativos
propostos (Gomes, 1994; Calado, 1997)

deverão continuar a ser testados,
podendo o Torrão, apesar das limitações
já enunciadas, contribuir para a
problematização de determinados
aspectos, nomeadamente no que toca à
relação entre espaços deste tipo e outros
de cariz funerário, ritual ou doméstico.

O processo de conhecimento do
fenómeno dos recintos cercados por
fossos integrados em cronologias do 4.º
e 3.º milénio a.C. no território português,
iniciou-se a partir de 1986, com a
identificação no sítio de St.a Vitória, em
Campo Maior, de um complexo sistema
estrutural, centrado num recinto com
apenas uma entrada e no qual foram
registadas diversas estruturas em fossa
(Dias, 1996). Desde então outros locais
foram identificados, sendo o caso dos
Perdigões, em Reguengos de Monsaraz
(Lago, et alli, 1998), o mais
paradigmático.

Em ambos os tipos de recintos é
evidente o seu enquadramento no seio
de processos de grande abrangência
espacial, já que se dispersam pelo
registo arqueológico de vastas áreas
europeias, sendo este facto
particularmente evidente no caso dos
recintos cercados por fossos (Burgess,
1988; Thomas, 2001). Esta abrangência
aponta para fenómenos de diversos
tipos, em que os contactos entre
comunidades e a circulação de ideias se
espraiam por domínios que vão da
mentalidade profana ou religiosa às
meras soluções técnicas de construção.
Monumentos megalíticos e recintos
cercados com fossos ou estruturas de
alvenaria incorporam concepções que
denunciam importantes tradições
construtivas e necessidades
fundamentais da organização social dos
indivíduos.

As semelhanças nas técnicas de
construção e nas arquitecturas dos
recintos cercados tem vindo a ser
demonstrada ao longo do processo de
conhecimento dessa realidade
abrangente e afinal tão diversificada de
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agrárias empenhando-se
significativamente na construção de
monumentos megalíticos dispersos por
territórios específicos. Neste âmbito, a
associação entre espaços funerários e
rituais, como seriam os recintos
megalíticos definidos e delimitados por
menires, é muito significativa, tal
como a sua relação com um cercado
delimitado por um fosso complexifica
o contexto global de forma relevante.

Não sendo objectivas as relações entre
os diversos ambientes detectados, desde
as rochas gravadas ao recinto cercado,
nenhum elemento se sobrepõe
espacialmente, existindo uma
continuidade de realidades, desde a
base até ao topo do Cabeço do Torrão,
que em conjunto nos possibilitam
diversificadas interpretações. Este
aspecto é fundamental; os contextos
detectados, independentemente da sua
natureza arquitectónica ou sedimentar,
permitem leituras diversificadas, pelo
facto de existirem espacialmente
associados. A natureza tendencialmente
simbólica ou religiosa das rochas
gravadas, da sepultura e do recinto
megalítico, é inegável; o recinto cercado,
pela ligação espacial aos restantes
elementos, adquire outros contornos
interpretativos que, sem essa relação,
não nos ocorreriam (Edmonds, 1993).

Numa leitura tradicional dos dados
objectivos disponíveis para o recinto
cercado, e considerando a acumulação
de indícios relacionáveis com antigas
actividades quotidianas de natureza
doméstica, seria pacífica a sua
interpretação como povoado. Contudo,
pela relação que se estabelece
espacialmente entre este cercado e o
recinto megalítico, esses mesmos
contextos específicos e essas mesmas
realidades materiais assumem
diferenciadas potencialidades, podendo
conduzir a distintas interpretações.
Aqui, os problemas relativos às
dimensões diacrónica e sincrónica,
óbvios nas aproximações às paisagens
humanizadas ao longo do tempo,

acrescentam factores de perturbação
limitadores: o que existiu antes e o que
se seguiu depois? o que é que sendo
anterior perdurou de forma evidente e
significativamente? como pensar
vestígios de um santuário em associação
a vestígios de um habitat?

Sendo as primeiras questões
actualmente de resposta impossível,
atendamos às seguintes hipóteses
relativas à última delas:

• existência de um povoado, definido 
por um recinto cercado por um fosso,
contemporâneo de um recinto 
sagrado megalítico; ou seja, espaços 
doméstico e religioso convivendo 
espacial e temporalmente;

• existência de um povoado no topo do 
Cabeço em que antes existira um 
recinto sagrado do qual restavam os 
menires; face à ausência de 
sobreposição de contextos, a 
organização deste habitat teria 
respeitado a memória desse espaço 
anterior;

• existência simultânea de um recinto 
sagrado megalítico e de um espaço 
complementar, um recinto cercado 
por um fosso, no qual decorreriam 
acções que condensariam no registo 
arqueológico vestígios potencialmente
associáveis a um habitat.

Ou seja, e assumindo-o com clareza,
parece-nos que o processo interpretativo
do Cabeço do Torrão atingiu um
impasse porque no actual momento dos
nossos conhecimentos não é possível,
com seriedade, optar por uma daquelas
hipóteses. A acumulação de contextos
sem relação física directa e a
impossibilidade de desenhar um quadro
do processo diacrónico no local, não nos
impede de considerar uma
complementaridade ou, pelo menos,
uma progressiva incorporação de
significados inter-relacionáveis. Os
indícios de rupturas ou destruições
estão, pelo menos até ao momento,
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soluções e abundantemente dispersa
pela Europa, a partir do Neolítico
(Burgess, 1988; Whittle, 1996), sendo na
faixa atlântica que mais recentemente
têm surgido dados inovadores. 

Com a consolidação do modo de vida
das sociedades Neolíticas, a questão da
necessidade de demarcar espaços e
lugares parece ser central à questão da
sua criação numa paisagem
categorizada, sendo também clara a
diversidade de significados que lhes são
inerentes, face às especificidades de
diferentes soluções obtidas (Burgess,
1988; Joussaume, 1989; Whittle, 1996;
Darvill, 2001). A estruturação dos
lugares nasce da materialização física
de espaços mentais gerados em relações
sociais, pelo que, "(...) o espaço é
percebido através da transformação de
áreas físicas indiferenciadas em lugares, que
correspondem à categorização e
conceptualizacão do meio físico envolvente
e aos quais é possível associar nomes e
histórias que dão aos locais sentidos,
tornando-os depósitos de memórias e
significados.(...)" (Valera, 2000: 114).
Neste sentido, continuará a ser
explorada futuramente a questão dos
recintos cercados; no caso do Torrão em
particular, enquanto não for possível
prosseguir processos de investigação
relativos ao local e ao seu contexto
envolvente, integrando nas estruturas
de povoamento os diversos sítios que as
referenciariam, ao nível da organização
dos territórios, desde habitats a
monumentos megalíticos, dificilmente
será possível avançar nas temáticas que
nos preocupam, particularmente na
devida compreensão das motivações que
condicionaram a emergência do lugar.
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O recinto cercado do Torrão
parece ter tido uma ocupação
contínua até ao seu abandono,
provavelmente no Neolítico
Final




