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Who’s U? 
Um santuário da Idade do Bronze no Cromlech do Arneiro dos  
Pinhais (Lavre/Ciborro-Montemor-o-Novo)

Rui Mataloto1

“Conan: CROM, I have never prayed to you before. I have 
no tongue for it. No one, not even you, will remember 
if we were good men or bad. Why we fought, or why we 
died. All that matters is that two stood against many. 
That’s what’s important! Valor pleases you, CROM... so 
grant me one request. Grant me revenge! And if you do 
not listen, then to HELL with you!!”

Conan, The Barbarian (1982) – The battle of the Mounds.

RESUMO
As intervenções de Manuel Heleno, 
nos anos 30, no megalitismo da 
região Ciborro/Lavre (Montemor-
-o-Novo) apenas agora começam 
a ser objecto de análise aprofun-
dada, no entrecruzar dos dados 
reunidos nos cadernos de campo, 
material fotográfico e conjuntos 
artefactuais. A “anta U” é jus-
tamente um dos casos em que 
apenas a análise aturada de cada 
um destes elementos nos permite 
compreender a complexidade e 
natureza do monumento em estu-
do. Pretende-se aqui defender que 
a dita “anta U” se trata efectiva-
mente de um recinto megalítico 
neolítico que terá sido também 
utilizado como santuário durante 
a Idade do Bronze.

PALAVRAS CHAVE | Megalitismo; Me-
nires; Idade do Bronze; Santuário

ABSTRACT
Manuel Heleno’s interventions in 
the megalithic area of   the Ciborro 
/ Lavre region (Montemor-o-Novo)
in the 1930s are only now begin-
ning to be analyzed in depth, in the 
interlacing of the data gathered in 
the field notebooks, photographic 
material and artifactual sets. The 
“anta U” is just one of the cases 
in which only the careful analysis 
of each of these elements allows 
us to understand the complexity 
and nature of the monument un-
der study. It is intended here to 
defend that the so-called “anta 
U” is indeed a Neolithic megalithic 
enclosure that was also used as a 
sanctuary during the Bronze Age.
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BREVE PRÓLOGO MUITO PESSOAL – AO RUI.

Este trabalho nasceu de uma vontade conjunta, derivada de muitas e longas conversas 
mantidas com Rui Boaventura, das quais surgiram diversos trabalhos, sendo este apenas 
mais um que as Parcas nos impediram de concluir.

Efectivamente, a anta U desde cedo chamou a minha atenção, a partir das transcrições 
dos cadernos de campo de Manuel Heleno por Leonor Rocha, atendendo estarem os mes-
mos indisponíveis na altura. Para quem, como o autor destas linhas, se dedicava, então, 
quase em exclusivo à Idade do Ferro a presença de um possível “caco grego” levantou 
bastante interesse, mas a inacessibilidade dos cadernos e das fotos esmoreceram a mo-
tivação. Todavia, anos mais tarde, quando o Rui se encontrava a rever as fotografias de 
Manuel Heleno, e os cadernos já estavam acessíveis, achámos por bem ver o dito caco, 
acompanhado de outras presenças menos frequentes em “meio megalítico” como “pés 
de ânforas romanas”. A estadia prolongada da colega Catarina Alves no Museu Nacional 
de Arqueologia, enquanto elaborava o estudo para a sua dissertação de doutoramento, 
permitiu que a reputada especialista em cerâmica campaniense nos avançasse a sua 
opinião, colmatando a minha distância e ignorância sobre ditos espécimes.  

Todavia, o “Grego” pouco percebia de “cacos gregos” e afinal parece tratar-se apenas 
de um possível fragmento de “paredes finas” de coloração escurecida (queimada?), a par 
de uns quantos outros fragmentos de época romana, tal como os ditos “pés de ânfora” 
de produção lusitana.

No entanto, o entusiasmo do Rui, que havia pedido o acesso a todo o material da “Anta 
U”, acabou por dar os seus frutos, quando decidiu abrir todas as (muitas) caixas com 
material do dito monumento. Foi então que me telefonou e disse algo semelhante a: 
“isto está cheio daquilo que tu gostas, é só peças carenadas que devem ser do Bronze” 
e pronto, desde logo se começou a desenhar uma forma de estudar o conjunto, o que 
apenas foi possível com o apoio financeiro do Município de Montemor-o-Novo para o 
desenho da maior parte das peças presentes, eximiamente elaborado a carvão por Inês 
Conde, passado a suporte digital pelo autor destas linhas.

Como sempre, as longas conversas telefónicas, e menos vezes presenciais, com o Rui 
eram um verdadeiro fervilhar de ideias e projectos, que pretendíamos encetar ou sim-
plesmente terminar. O Rui, pelo seu conhecimento megalítico enciclopédico, pelo seu 
entusiasmo e movimentação tentacular por entre os acervos dos Museus, era pedra an-
gular desta dinâmica. Resta-me hoje honrar a sua Memória e encontrar forma de pros-
seguir o seu/nosso desígnio.
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1. 1931, MANUEL HELENO NO SIBORRO

A chegada de Manuel Heleno à região de Montemor-o-Novo, e mais em concreto ao Ciborro, 
decorre, como afirmámos recentemente, na esteira de outros (Mataloto, et al. 2016/2017, 
p.45), de um contexto de investigação, quase político, muito concreto. As teses difusionis-
tas de pendor orientalista que então vigoravam, e que se vinham a expandir pela Europa, 
impunham um cariz tardio, primitivo e decadente ao “grandioso” passado megalítico do 
território actualmente português, indo frontalmente contra o pendor nacionalista das pro-
postas dos investigadores portugueses, em particular de Manuel Heleno que, ainda jovem, 
procurava refutar as teses medievalistas da criação de Portugal, principalmente de Hercu-
lano, tentando consolidar a ideia de uma origem remota do “Povo” português. Este facto 
acaba por ser o elemento orientador da sua estratégia de intervenção, procurando desde 
cedo traçar uma linha de continuidade entre as primeiras comunidades aqui estabeleci-
das, e daí os seus trabalhos em Rio Maior, passando pelos resultados de Muge, apesar dos 
dissabores que a impossibilidade de ingerência na zona lhe traria. Na realidade, a chegada 
a Montemor e Coruche em busca dos mais antigos monumentos megalíticos parte, desde 
logo, do preconceito, talvez ainda hoje existente, da progressiva colonização do interior, 
vazio, ainda que nunca dito, pelas comunidades mesolíticas (ditas então “capsenses”) 
originárias da região de Muge, onde Mendes Correa vinha desenvolvendo, por essa altura, 
trabalhos de escavação. Por outro lado, impunha-se uma actuação numa zona contígua à 
trabalhada por um dos detratores do velho Mestre, Vergílio Correia, que havia publicado 
pouco antes, em aberto confronto com J. Leite de Vasconcelos, El Neolítico de Pavia 
(1921). Desta forma, a vinda para o Ciborro era quase imposta, porque situada justamente 
entre a região de Muge e Pavia, colocando-se numa posição fulcral para compreender a 
origem e o expansionismo do Megalitismo Português.

Os trabalhos na região do Ciborro arrancam com grande intensidade em Abril e Maio 
de 1931, focalizados, essencialmente, no designado Vale das Antas, desenvolvendo-se 
escavações nas múltiplas antas do Paço, mas igualmente na Anta Grande da Comenda 
da Igreja, já antes “explorada” por J. Leite de Vasconcelos. Efectivamente, este ano de 
1931 foi de grande actividade, diria mesmo furor, escavando-se em Abril, Maio e Setem-
bro mais de duas dezenas de monumentos. O facto de menos de um ano antes (Agosto 
de 1930) ter obtido a nomeação definitiva como Director do Museu Etnológico (Cardoso, 
2013, p. 133), substituindo o velho Mestre fundador, não será alheio a esta intensa ac-
tividade que, para além dos propósitos científicos orientadores, já mencionados, teria 
certamente como fim “encher” as vitrinas do museu, do qual havia sido Conservador 
desde 1921, com um pequeno interregno em 1928 (Cardoso, 2013, p. 133).

Assim, depois de dia 21 de Setembro de 1931 ter iniciado a “exploração” da Anta T, 
Pimpolho ou Arneiro das Pedras, arrancará a 25 seguinte para o Arneiro dos Pinhais, para 
depois regressar às antas do Paço.

Fig. 1 – Manuel Heleno no Arneiro 
dos Pinhais, durante a visita aos 
trabalhos. Arquivo fotográfico 
Manuel Heleno, MNA.
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2. A “ANTA U”, NOS ARNEIROS DOS PINHAIS – DE “ANTA” A “CROMLECH”, LEITURAS A 
PARTIR DAS IMPRESSÕES DE CAMPO.

O caderno de campo do director do Museu é, desde logo, bastante lacónico, ao assumir 
que o monumento estava completamente desmantelado, insurgindo-se contra o “van-
dalismo” de que teria sido objecto. Manuel Heleno julga, então, reconhecer que teria 
sofrido diversos momentos de remeximento dada a presença de material romano, do 
qual recolheu diversos fundos de ânforas lusitanas, alguma cerâmica fina, uma delas 
com um engobe negro que o induz em erro a supor a presença de cerâmica grega, além 
de diversas moedas, que poderiam ter constituído um pequeno “tesouro” ao terem, 
aparentemente, surgido sequencialmente e muito próximas, como se deduz da múltipla 
menção a “mais outra e mais outra” …

Apesar da escassez de informação temos hoje dados sólidos, cremos, para propor que 
efectivamente a “Anta U” não se tratava de um monumento funerário pré-histórico, 
nem se encontrava irremediavelmente desmantelada, como se propôs, apesar de nos 
serem fornecidas informações claras que confirmam o contrário.

Desde logo, e ainda que se mencione que a abundante cerâmica foi “partida, destruída”, 
é certo que foram recolhidos diversos recipientes completos, e muitos outros passíveis 
de total reconstituição gráfica. Aliás, muitos deles continuam ainda hoje exactamente 
como chegaram do campo, preenchidos com terra e atados com fio por forma a evitar a 
sua separação2. Assim sendo, cremos duvidosa uma acção contundente de destruição e 
desmantelamento que permitisse a manutenção de cerâmica em tão bom estado de con-
servação. Por outro lado, é com alguma segurança que o grande monólito “central” se 
encontrava em posição primária, ao verificar, e bem, Manuel Heleno que se encontrava 
tombado sobre calços muito bem trabalhados, situação bem documentada actualmente 
em outros grandes menires. 

Os monólitos, cujo número exacto nunca nos é comunicado, mas que, com base nas 
poucas fotografias disponíveis podemos supor serem sete, dispunham-se formando um 
“rectângulo” com 5m x 6m, estando o grande monólito em posição de alguma forma 
central, sem que tal seja claro nas imagens disponíveis. 

As imagens permitem compreender que os monólitos apresentavam principalmente for-
ma romboide, estando tombados, ou inclinados, quase todos para o mesmo lado, apa-
rentemente no sentido inverso da ligeira pendente, situação relativamente comum nos 
menires regionais, derivado da sua estrutura de fundação, usualmente em rampa com 
calços em apenas um dos lados, o qual normalmente cedia (Calado, 2004). A presença 
de um grande monólito central constitui, igualmente, uma das características dos con-
juntos meníricos regionais.

Fig. 2 – Recipientes do Arneiro dos 
Pinhais, ainda tal como saíram do 
campo (2015)

Fig. 3 – A anta “U” ou o monumento 
do Arneiro dos Pinhais, fotografado 
em 1931. Arquivo fotográfico Manuel 
Heleno, MNA.
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Por todas estas razões, estamos em crer que a “Anta U” não terá sido um monumento 
funerário, mas sim um recinto megalítico constituído por um pequeno conjunto meníri-
co, tal como outros conhecidos na região, caso de São Sebastião (Calado, 2004), Cuncos 
(Gomes, 1986), Fontainhas (Calado et. al. 2007), Sideral (Alvim, 2009), Alto da Cruz 
(Alvim e Rocha, 2011), entre outros (Calado, 2004).

Efectivamente cremos que Manuel Heleno se apercebeu da diferenciação do monumento, 
ao destacar não apenas a posição central e dimensões do grande monólito, mas também a 
sua decoração com “jotas”3. Este elemento decorativo, claramente associável aos conhe-
cidos “báculos” usuais nos menires da região (Calado, 2004), é mais um forte argumento 
para o entendimento deste conjunto como um recinto megalítico. Não sendo de descartar 
totalmente, achamos improvável a proposta titubeante de estarmos perante uma anta 
na qual se teria reaproveitado um menir, como acontece em diversos outros monumentos 
(Rocha, 2005, p. 126), tendo em conta os argumentos apresentados. A própria autora as-
sume a estranheza do monumento, sem nunca avançar com qualquer outra possibilidade.

Esta autora, tal como nós, como veremos, não conseguiu relocalizar o monumento, 
assumindo-se a sua destruição.

3. O “CROMLECH” DO ARNEIRO DOS PINHAIS, NO QUADRO DO MEGALITISMO MENÍRICO 
A OESTE DE ÉVORA

Em Março de 2016 efectuámos uma batida de campo na companhia de Manuel Calado, 
em busca do monumento, apesar de conhecermos que não havia sido identificado por 
Leonor Rocha. Seguimos genericamente as indicações de Manuel Heleno, que nos leva-
ram para Nordeste do Monte dos Arneiros, nas imediações do Monte da Bica, aparente-
mente inexistente aquando dos trabalhos de escavação.

As indicações do Director do então Museu Etnológico são, por vezes, vagas, mas é impor-
tante reconhecer que nos anos 30 não estavam ainda disponíveis os levantamentos de 
1:25 000, pelo que as indicações de que se situava 1200m a SSE do monte do Pimpolho e 
500m do tanque dos Arneiros de Cima são razoavelmente precisas.

A paisagem, marcada pelo leve ondular das areias Miocénicas, por vezes mais vincado 
nas margens dos ribeiros, parece não ter conhecido grandes alterações, em geral, desde 
a passagem de Manuel Heleno, dada a presença de velhos sobreiros e grandes pinhei-
ros, provavelmente aqueles que deram nome à região. Todavia, a presença pontual de 
eucaliptos e de obras hidráulicas, associadas à construção do monte da Bica, podem ter 
introduzido alterações suficientes que levaram à desaparição do monumento menírico, 
pela utilização de pedra, num território onde esta é escassa. 

Fig. 5 – Reprodução da página 18 do 
Caderno de campo nº 8 de Manuel 
Heleno, Setembro de 1931; original 
à esquerda. 

Fig. 4 – Vista geral da “Anta U” 
durante os trabalhos. Ao centro 
Manuel Heleno, com acompanhantes 
à esquerda; à direita o grande 
monólito “central”. Arquivo 
fotográfico Manuel Heleno, MNA.
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Na batida de campo registámos a presença de cerâmica manual e a torno, bastante 
fragmentada, além de vários percutores, na vertente virada a Nascente, muito próximo 
do topo, de uma muito ligeira elevação, justamente na área onde, genericamente, o 
conjunto menírico dos Arneiros dos Pinhais se devia situar4. Deste modo, cremos que 
esta é a melhor hipótese de localização do monumento, entretanto desaparecido, que, 
tal como Manuel Calado assinalou na visita, e dada a sua longa experiência, assumiria 
uma implantação similar ao usual nos recintos megalíticos da região.

O cromlech dos Arneiros dos Pinhais implantou-se, assim, cremos, na vertente virada a 
Sudeste da ligeira elevação de areias miocénicas, afastado quase 2km, para Poente, da 
área megalítica associada ao maciço granítico da envolvente do Ciborro.

O monumento dos Arneiros dos Pinhais integrar-se-ia, então, na paisagem megalítica a 
Ocidente de Évora, marcada pela presença de recintos megalíticos, com natural desta-
que, pela sua dimensão, para o conjunto dos Almendres, ainda que a maioria apresente 
proporções mais modestas. 

A informação sobre os monólitos do monumento aqui em estudo é escassa, com excep-
ção do menir central, o qual, de forma ovoide, apresenta dimensões bastante maiores 
que os demais, Comp. 3m,20 x Larg. 1m,60 x Esp. 1m,20. Os restantes seis, atendendo às 
duas imagens de que dispomos, seriam igualmente de forma ovoide, apresentando cerca 
de metade, ou algo mais, que a altura do maior, dispondo-se aparentemente em arco 
de círculo para Poente do maior. Todos eles parecem estar tombados para Poente, no 
sentido contrário da pendente, devendo estar próximos da sua posição original, tendo 
eventualmente basculado ligeiramente sobre a base, posicionando-se com alguma incli-
nação, como se depreende das imagens obtidas. Nestas fica igualmente patente que di-
versos monólitos estavam quase integralmente cobertos, e que se processou a escavação 
de uma espessa estratigrafia, especialmente a Poente.

O recinto do Arneiros dos Pinhais, ainda que fosse, dos conhecidos, um dos mais a Poente, 
localiza-se entre duas importantes concentrações de monumentos meníricos a Oeste de 
Évora, com a área de Pavia/Mora a Norte e Montemor a Sul. Apesar da escassez de infor-
mação cremos que o recinto deverá ter apresentado uma arquitectura muito similar ao 
recentemente publicado Sector 1 do recinto das Fontainhas (Calado, et. al, 2007, p. 80), 
situado pouco mais de 20km a NE, com um menir central de grandes dimensões, e oito na 
sua envolvente Poente, dos que restam apenas cinco. Com um diâmetro de cerca de 8m, 
não se afasta muito do possível diâmetro de 6,1m atribuído por Manuel Heleno à “Anta U” 
(Heleno, 1931, p. 19). No mesmo sentido parecem seguir as semelhanças com o conjunto 
megalítico do Alto da Cruz, situado cerca de 18km também a ENE, em posição elevada 
(Alvim e Rocha, 2011, p. 42). Este conjunto, ainda não intervencionado, apresenta igual-
mente um cariz arquitectónico ligeiramente distinto dos restantes, pelo menos atendendo 

Fig. 6 – Vista da área de Arneiro dos 
Pinhais, onde se pode constatar que 
se manteve, em grande medida, 
inalterada. 

Fig. 7 – Implantação provável do 
monumento do Arneiro dos Pinhais, na 
área onde se documentaram vestígios 
arqueológicos com cerâmica manual 
e a torno. 

Fig. 8 – Distribuição dos recintos 
megalíticos e menires isolados no 
Alentejo Central (adaptado de Alvim, 
2009) . 
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às observações superficiais. Os seis monólitos, relativamente pequenos, mas igualmente 
ovóides, do qual sobressai apenas um ligeiramente maior, em posição, digamos, “central”, 
perfazem um grosseiro cruciforme, eventualmente na origem do topómino. No seu eixo 
maior apresentam não mais de 9m, próximo portanto ao Arneiros dos Pinhais.

Se estes conjuntos são os que mais se assemelham ao caso aqui em estudo, até porque 
dos mais próximos, é certo que podemos encontrar, igualmente, traços comuns em ou-
tros recintos de maiores dimensões e com maior número de monólitos, nomeadamente a 
concentração destes junto à área mais ocidental, usualmente a mais elevada, dispondo-
-se em torno de um menir de maiores dimensões, como fica bem patente tanto em mo-
numentos mais extensos, como a Portela de Mogos, na região de Évora (Gomes, 1997), 
como noutros mais modestos, caso do Tojal (Montemor-o-Novo) (Calado, 2004, II, p.34). 

Cremos deste modo ficar bem patente não apenas a sua arquitectura menírica, mas tam-
bém na sua evidente integração numa tradição arquitectónica fortemente implantada 
na região. 

A “anta U” corresponde, então, a mais um pequeno recinto menírico, muito caracte-
rístico do território a Ocidente de Évora, partilhando, assim, o território das primeiras 
sociedades neolíticas do interior alentejano.

4. “U” ESPAÇO SIMBÓLICO NA IDADE DO BRONZE: 
PERSPECTIVA GLOBAL DAS DEPOSIÇÕES CERÂMICAS

O monumento, segundo Manuel Heleno, notabilizava-se pela enorme quantidade de cerâ-
mica recolhida, correspondendo esmagadoramente a formas manuais, de pequena dimen-
são, para além de escassos fragmentos de cerâmica romana, caso de um bico fundeiro de 
ânfora romana de produção lusitana, e escassas outras de fabrico fino, sem bordo e difícil 
caracterização. Foi igualmente documentado um pequeno “tesouro” de oito moedas ro-
manas, bastante degradadas e com enorme desgaste de circulação, sendo aparentemente 
de um momento tardio do Império, carecendo ainda de um trabalho de pormenor.

Como afirmámos acima, toda a cerâmica foi trabalhada sem ser lavada5, pelo que optá-
mos por uma não inventariação detalhada, trabalho que importa ainda realizar, após a 
limpeza de toda a cerâmica.

O conjunto é realmente muito extenso, todavia, cremos que, ao invés de Manuel He-
leno, o estado de conservação do conjunto era bastante razoável, com a possibilidade 
de reconstituição da maioria das formas, existindo grande número de peças comple-
tas, além de algumas aparentemente fracturadas in situ, dado os fragmentos estarem 
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reunidos, e não existirem indícios de rolamento. Estes factos parecem-nos essenciais 
para refutarmos a ideia de um profundo remeximento do conjunto, o que não obsta a 
que, obviamente, e decorrente do próprio uso, tenha existido alguma remobilização 
do material que, claro, terá sido igualmente afectado pelo uso romano. Várias peças 
encontram-se ainda hoje completas, tal como saíram do campo, atadas com um fio de 
cerdas vegetais, em cruz, ou em “gomos”, por forma a manter a peça unida, e ainda 
com o seu conteúdo. Este facto permitirá uma correcta análise dos eventuais conteúdos, 
assim se reúnam condições.

O conjunto seria composto por um NMI de 148, mas que estamos certos poder ser algo 
superior. Destes, cerca de uma dezena foi recolhida completa, e muitos mais permitem 
reconstruir totalmente a forma, sendo que um aturado trabalho de limpeza e colagem 
autorizaria a reconstituição de um elevado número de peças.

Estas correspondem, na sua maioria, 104 das desenhadas, a formas carenadas, de perfil 
variado, com a parte superior em tronco de cone, hiperboloide ou, em menor número, 
romboide. São essencialmente recipientes pequenos, pouco profundos, com diâmetros 
entre os 7 e os 12cm, sendo o diâmetro médio dos registados 8,8cm. Na sua maioria cor-
respondem a formas fechadas ou de paredes rectas, estando as abertas representadas em 
número reduzido. As carenas são usualmente médias a baixas, estando bem representadas 
pequenas asas, em semicírculo, entre a carena e a parte inferior do lábio, nunca o sobre-
pondo. Estes são usualmente simples, mas com alguma frequência apresentam ligeira ex-
troversão, ou espessamento externo. Os pequenos apliques de tipo “mamilo”, não sendo 
frequentes, estão representados, tanto nas formas carenadas, como nas formas simples. 

As formas simples, 47 das representadas (v. Fig. 10, 16 e 17), constituem apenas cerca 
de metade do conjunto anterior, ainda que mais possam existir, atendendo à maior difi-
culdade em isolar diferentes recipientes. Todavia, cremos que o número destas formas 
seria efectivamente inferior ao das formas carenadas. Correspondem, na esmagadora 
maioria, a pequenos recipientes com base na esfera, com um diâmetro entre os 8 e 
os 11cm, fechadas, com o bordo bastante inclinado para o interior, integrando-se por 
completo nos designados “cuencos de borde entrante” reconhecidos em todo o Sul pe-
ninsular, e bem representados em estratigrafias icónicas do Bronze do Sudoeste, como 
no caso extremenho do Castillo de Alanje, onde surgem em maior número na Fase So-
lana II/Umbría I, situada entre os finais do Iº quartel e meados do IIº milénio aC (Pavón, 
1998, p. 48). Para além destes mais característicos são igualmente frequentes formas 
mais simples, hemisféricas, fechadas, e mais raramente abertas. Apenas pontualmente 
apresentam um pequeno mamilo próximo do bordo, e nunca asa.

Apenas uma peça, e bastante incompleta, composta por um fragmento, parece fugir, 
dentro do conjunto das cerâmicas manuais, a estes dois tipos. Trata-se efectivamente 
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Fig. 9 – Conjunto de taças carenadas do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 10 – “Garrafa de gomos”; conjunto de taças simples e carenadas do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 11 – Conjunto de taças carenadas do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 12 – Conjunto de taças carenadas do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 13 – Conjunto de taças carenadas do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 14 – Conjunto de taças carenadas do Arneiro dos Pinhais 
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de um fragmento de bojo de uma característica “garrafa” com decoração em “gomos”, 
bem conhecida nas necrópoles de cistas e hipogeicas do Bronze do Sudoeste (v. Fig. 10). 
No fragmento recolhido são visíveis três nervuras verticais romboidais, que arrancam de 
um pequeno ombro, as quais parecem estar delimitadas por linhas brunidas, que delimi-
tam a decoração galonada.

Em termos cronológicos, o conjunto cerâmico analisado parece integrar-se, sem qualquer 
margem de problema, na Idade do Bronze do Sudoeste, atendendo à presença das formas 
mais típicas deste período, principalmente as taças de tipo “Atalaia”, ou mesmo, mais 
pontualmente, as taças tipo “Odivelas”, para além dos “cuencos de borde entrante” e 
a “garrafa galonada”. Nenhum outro material passível de ser atribuído exclusivamente 
a fases mais antigas foi documentado, com a excepção de escassas pequenas lascas de 
sílex. Estamos em crer que este conjunto patenteia, com toda a clareza, a típica baixela 
funerária/ritual da primeira metade do IIº milénio aC no Sul do território actualmente 
português (Schubart, 1975), que se encontra igualmente bem representada em usos tar-
dios nos monumentos megalíticos da região, especialmente em todo o Alto Alentejo. De 
há muito que vimos defendendo que os monumentos megalíticos alto alentejanos teriam 
sido intensamente utilizados, reintegrados e reconceptualizados durante a Idade do Bron-
ze, principalmente durante o designado Bronze Antigo/Médio (Mataloto, 2005, p.122). 
Ao invés do assinalado neste trabalho, não estamos hoje certos até que ponto os rituais 
presentes nos monumentos megalíticos seriam, principalmente, funerários, crendo hoje 
que uma diversidade bem maior de situações deveria ter decorrido, certamente associada 
a encenações e performances variadas, como comentaremos.

Recentemente, esta ideia foi posta em causa, defendendo-se com argumentos que con-
sideramos pouco convincentes a impossibilidade dos monumentos megalíticos terem 
sido palco frequente de utilizações durante a Idade do Bronze (Andrade, 2016, p. 112), 
como nos indicam, segundo cremos, presenças cerâmicas similares às recolhidas no Ar-
neiros dos Pinhais.

Entremos, pois, na questão dos designados recipientes de “Tipo Crato/Nisa”. Recente-
mente, Marco António Andrade (2016) deu substância a este conceito tipológico lançado 
há mais de 30 anos de modo vago. Com uma análise que nos parece em geral correcta 
e abrangente, aos estabelecer parâmetros e tipos, apresenta uma base de trabalho in-
teressante para o conhecimento destas formas (v. Fig. 18). Todavia, discordamos, desde 
logo, da designação do tipo, dada a sua distribuição bastante mais ampla que a inerente 
ao conceito tipológico, como aliás é reconhecido pelo autor na sequência de exemplos 
que recolhe (Andrade, 2016, p. 110). Ainda que supostamente mais presente naquela 
área do Norte alentejano, não cremos ser argumento para adoptarmos uma designação 
com escassa implantação até ao momento, e que tem subjacente à partida um pre-
conceito geográfico. Na realidade, cremos que as diversas variantes se integram, sem 
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Fig. 15 – Conjunto de taças simples e carenadas do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 16 – Conjunto de taças simples e carenadas, dotadas de asas e mamilos, do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 17 – Conjunto de taças simples do Arneiro dos Pinhais 
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Fig. 18 – Variantes das pequenas taças carenadas do dito Tipo Crato/Nisa (seg. Andrade, 2016) 

problemas de maior, nas taças tipo Atalaia, há muito estabelecidas por H. Schubart. 
Depois, a questão cronológica. Esta é, aparentemente, mais complexa de analisar, es-
sencialmente pela dificuldade havida em romper preconceitos inerentes à tradição de 
investigação do Megalitismo peninsular.

Em primeiro lugar, cremos ficar patente a absoluta correspondência entre as formas reco-
lhidas no Arneiro dos Pinhais e os subtipos definidos para o dito “tipo Crato/Nisa” (cf. com 
Fig. 18). Não apenas as formas são as mesmas, como também as dimensões e proporções 
métricas, não havendo argumentos para a sua diferenciação. Assim, o simples facto de es-
tar ausente do Arneiro dos Pinhais qualquer outro artefacto típico dos conjuntos funerários 
dos finais do IVº milénio aC e inícios do seguinte, deve deixar-nos de sobreaviso na análise 
e atribuição cronológica dos conjuntos dentro dos monumentos megalíticos funerários. 
Enquanto estes parecem acumular longas diacronias de utilização, sendo difícil, por ra-
zões tafonómicas, mas também da qualidade do registo, separar os diversos momentos de 
uso, no caso do Arneiros dos Pinhais isso não acontece, ao resultar aparentemente de um 
momento único de uso, dada a grande homogeneidade do conjunto. Neste aspecto julga-
mos importante assinalar que os cerca de 60 exemplares analisados pelo citado autor do 
estudo de múltiplos monumentos, e atribuídos ao “Tipo Crato/Nisa”, correspondem a um 
conjunto menor que a centena de recipientes carenados recolhidos apenas no Arneiro dos 
Pinhais. A separação do que o autor menciona como “taças tipo Atalaia”, baseada apenas 
em elementos concretos da sua tipologia (carena mais vincada), pasta e acabamentos 
resulta, por isso mesmo, num argumento circular, justamente porque se instituíram esses 
critérios para integrar os exemplares correspondentes, sem que se possa assinalar que 
foram esses os critérios definidos pelo criador do tipo (Schubart, 1975). Um breve repasso 
pelos recipientes de tipo “taça Atalaia” recolhidos nas cistas do Sudoeste deixa-nos claro 
como, de todo, estamos longe da uniformidade de acabamentos e formas como a propos-
ta. Por outro lado, importa assinalar que podem, e devem, ter existido pequenas diferen-
ciações regionais nas morfologias carenadas típicas desta fase da Idade do Bronze, e que 
não será de esperar, dado o cariz artesanal, essa correspondência absoluta.
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Fig. 19 – Conjuntos de formas identificadas em necrópoles de cistas alentejanas (A e AA) e exemplares 
recolhidos em monumentos funerários colectivos alentejanos (B e BB) e da Estremadura (BB) (adaptado 
de Spindler e Veiga Ferreira, 1974) 

Na realidade, já há muito que K. Spindler e O. Da Veiga Ferreira (1974) assinalaram 
a atribuição de muitas destas formas a momentos da Idade do Bronze, pela simples 
comparação com os recipientes típicos do Bronze do Sudoeste, algo que vimos também 
assinalando desde há alguns anos (Mataloto, 2005; 2007) (v. Fig. 19). 

O conjunto cerâmico do Arneiros dos Pinhais pode ajudar a contextualizar de modo dis-
tinto um dos argumentos utilizados para datar os recipientes carenados de “tipo Crato/
Nisa”. O autor da recente caracterização deste tipo assinala como um tipo decorativo 
concreto, os designados cordões plásticos curvilíneos, possíveis representações de ar-
cadas supraciliares salientes, sobrancelhas ou báculos opósitos, ratificam a cronologia 
Neolítica destas formas (Andrade, 2016, p. 114). Efectivamente, e ainda que estejamos 
a tratar de menos de uma dezena de casos, surge-nos como uma proposta tentadora. 
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Contudo, o conjunto cerâmico do Arneiros dos Pinhais, onde não foi documentado qual-
quer caso desta decoração, mas onde se registou, cremos, um santuário, quase uma 
verdadeira favissa, no centro de um conjunto menírico onde realça um monólito de 
grande dimensão com evidentes decorações em “J”, deixa claro que, durante a Idade 
do Bronze, este mesmo ícone estaria presente em locais de elevado sentido ritual. Por 
outro lado, o uso frequente de monumentos antigos levaria à identificação dos mesmos 
materializados em artefactos dos antepassados, caso dos báculos, bem representados na 
região de Montemor-o-Novo. Deste modo, cremos ser bastante plausível a sua utilização 
num contexto social e cultural distinto daquele em que cremos terem sido insculpidos 
nos menires, provavelmente, aliás, eles mesmos, decorrentes de um processo de reinte-
gração dos recintos megalíticos nos discursos paisagísticos das comunidades do final do 
Neolítico (Gomes, 2011, p. 22). 

Entendeu-se ser abusivo assumir que a constante presença dos pequenos vasos “tipo Cra-
to/Nisa” em monumentos megalíticos pudesse corresponder a reutilizações da Idade do 
Bronze (Andrade, 2016, p. 114). Mesmo com matizações, segundo cremos, este argumento 
pouco colhe se considerarmos o que se conhece num contexto mais amplo do megalitismo, 
ainda que cada região conheça as suas próprias dinâmicas. Em primeiro lugar, cremos ser 
abusivo apontar que todos os monumentos acolheram recipientes carenados deste tipo. 
Efectivamente, 60 exemplares, em que muitos são provenientes do mesmo monumento, 
é manifestamente menos que as muitas centenas de antas escavadas no Alto Alentejo 
nos últimos 100 anos. Ainda assim, e como há 10 anos assinalámos (Mataloto, 2007), cre-
mos que a presença de usos da Idade do Bronze deve ter sido bastante frequente, quase 
uma constante em certas áreas, como aliás as datações de ossos humanos provenientes 
de escavações antigas nos últimos anos nos vêm provando, mesmo quando os conjuntos 
materiais tal não assinalavam (Rocha e Duarte, 2009). O célebre caso europeu estudado 
por C. Holtorf (1998) sobre uma região com longa tradição de investigação em Megali-
tismo, como o Mecklenburg-Vorpommern, na Alemanha, demonstra como cerca de 1/3 
dos monumentos apresentam reutilizações de épocas posteriores a 1200 aC, sendo que a 
percentagem aumenta quando estamos perante dados resultantes de trabalhos recentes 
(Holtorf, 1998, p. 28). Por outro lado, e ainda mais expressivo se apresenta o recente es-
tudo sobre a necrópole de El Barranquete (Almería), na qual um importante conjunto de 
enterramentos da Idade do Bronze foi documentado nos diversos monumentos, de que há 
a destacar em particular o 9 onde, num NMI de 17, 14 enterramentos foram datados, sendo 
todos à excepção de um posteriores ao terceiro quartel do IIIº milénio aC (Aranda et al., 
2017, p. 10). No Sudeste há muito que esta situação havia sido assinalada, considerando as 
utilizações de monumentos megalíticos durante a Idade do Bronze como habituais (Lorrio 
e Montero, 2004, p. 102). Perante um cenário peninsular e europeu em que o fenómeno é 
usual, não vemos porque seria abusivo assumir um processo de intensidade semelhante no 
Sudoeste peninsular, em particular no território alentejano.
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O conjunto cerâmico do Arneiros do Pinhais deve, em nosso entender, integrar-se, en-
tão, num momento ainda impreciso da Idade do Bronze, mas provavelmente na primeira 
metade do IIª milénio aC, enquadrado numa ampla dinâmica de reincorporação dos an-
tigos monumentos megalíticos em novos contextos sociais e identitários, eventualmente 
como “palcos” ou cenários de intrincadas e complexas cerimónias e performances. Efec-
tivamente acreditamos que nem todas as utilizações de antigos monumentos megalíticos 
funerários tenham que estar adstritas a enterramentos da Idade do Bronze, sendo pro-
vavelmente a realidade bem mais complexa. Esta consideração traz-nos, de novo, à co-
lação o dito “tipo Crato/Nisa”, que teria nos contextos da anta da Horta (Alter do Chão) 
elementos cronológicos axiomáticos da sua atribuição ao final do Neolítico. Aqui, estas 
formas, em particular as presentes no início do corredor, estariam associadas a conjun-
tos artefactuais compostos por placas de xisto gravadas e placas de grés, pedra polida, 
lâminas e pontas de seta, a par de ossos humanos, nomeadamente um crânio deposto 
sobre um calcâneo, virado ao interior do monumento, do qual se teria obtido uma data-
ção entre meados do 1º e meados do 2º quartel do IIIº milénio aC, que deveria enquadrar 
o “contexto” de deposição (Andrade, 2016, p. 116). Curiosamente o autor dos trabalhos 
menciona que toda a disposição dos conjuntos artefactuais se deveria relacionar com 
actos rituais, dada a sua concentração no exterior, e com uma peculiar “arrumação” 
(Oliveira, 2006, p. 109), no que estamos totalmente de acordo. Discordamos, contudo, 
de ambos considerando que, efectivamente, e atendendo ao conjunto artefactual onde 
pontuam recipientes carenados, os ditos rituais, de manipulação e exibição dos restos 
mortais antigos, com verdadeiras encenações e novas deposições, se deveriam associar 
já à Idade do Bronze, momento em que por toda a Europa são frequentes actos seme-
lhantes (Bradley, 1998, p. 101; 2002). Na realidade, cremos que numa anta, sem recurso 
a conjuntos imperturbados de deposições, com conexões anatómicas claras, e disposição 
coerente dos depósitos funerários dificilmente teremos “contextos axiomáticos”, dado o 
enorme dinamismo que um monumento deste género impõe, em particular se utilizado 
por gerações sucessivas, mesmo que pontualmente. Assim, e não havendo qualquer co-
nexão anatómica, mas evidente manipulação de conjuntos artefactuais e restos ósseos 
humanos antigos, cremos que o caso da anta da Horta deverá ser emblemático dos usos 
e performances decorridas nestes monumentos antigos durante a Idade do Bronze, sem 
que tal imponha um uso funerário, mas sim todo um ritual, provavelmente público, de 
interacção com os vestígios de putativos antepassados, quer em actos de legitimação 
identitária, quer de rememoração da coesão do grupo (v. Fig. 20). 

Seria, então, neste contexto, que deveria ter decorrido a deposição das cerâmicas do-
cumentadas no monumento do Arneiros dos Pinhais, durante um momento incerto da 
primeira metade do IIº milénio aC, acompanhando, aliás, uma tendência mais vasta, 
como assinala R. Bradley para o caso das ilhas britânicas, onde a maioria dos artefactos 
recolhidos nos “stone circles” é efectivamente da Idade do Bronze (Bradley, 1998, p. 
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Fig. 20 – Planta e cerâmica da Idade do Bronze do “depósito votivo” da Anta 2 da Horta (Alter do Chão) ( 
Adaptado de Oliveira, 2006)

128). Na realidade, o caso da anta 3ª do Barrocal das Freiras, situada apenas 5km a SE 
do recinto do Arneiros dos Pinhais, é particularmente interessante para o presente de-
bate, na justa medida em que apresenta um nutrido conjunto artefactual “megalítico” 
(placas de xisto, pontas de seta, lâminas, etc), mas também diversas formas certamente 
da Idade do Bronze, que M. Heleno apelida de “argárica(s)” (v. Heleno, 1935, Cad. 27, p. 
32), sendo a utilização funerária deste período comprovada por uma datação enquadra-
da no segundo quartel do IIº milénio aC, bastante compatível com o conjunto cerâmico, 
apesar das autoras o não reconhecerem (Rocha e Duarte, 2009, p. 772). Atendendo às 
descrições efectuadas por Manuel Heleno, é bastante plausível, em nosso entender, que 
o conjunto cerâmico do sepulcro do Barrocal das Freiras seja tipologicamente aproxima-
do ao recolhido no monumento aqui em estudo. Deste modo, não cremos ser totalmente 
desprovido de sentido supor que este processo de reactivação e reintegração simbólica 
dos antigos monumentos megalíticos tenha ocorrido algures durante o intervalo de tem-
po obtido para a datação radiocarbono do indivíduo sepultado na anta6.
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5. O PASSADO ANCESTRAL, RITUALIDADE E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NA IDADE 
DO BRONZE

O que é o Passado? Quando começou a existir e quando se começou a ter consciência social 
do Passado? Estas questões entroncam em outras fundamentais como o que é a Memória e 
a Identidade? Tema amplo que seria impossível de comentar devidamente aqui, mas que se 
encontra no cerne da análise da biografia de um monumento como o Arneiro dos Pinhais.

O trecho de “Conan- the Barbarian” designado “Battle of the mounds”, com que abri-
mos este texto, faz passar um momento crucial da acção num amplo conjunto megalí-
tico onde o herói procura a protecção divina, a proximidade com os Deuses antigos, os 
mesmos que as novas religiões estão a perverter e a colocar em causa (v. Fig. 21). Em 
nosso entender serve de perfeita metáfora cinéfila para o processo que terá dado origem 
ao santuário do recinto do Arneiros dos Pinhais, num momento onde, como se sabe, a 
imagética guerreira e das armas começava a emergir e disseminar-se em todo o espaço 
peninsular. 

As longas biografias de recintos e construções megalíticas, e do modo como contribuíram 
para a construção de uma ideia de Passado, tanto durante o Neolítico como também 
na Idade do Bronze, encontram-se bem analisadas e documentadas por todo o espaço 
europeu, particularmente nas ilhas britânicas, como de há muito R. Bradley (1998;2002) 
nos vem transmitindo, sendo importante reflectir sobre este processo tanto a nível local, 
como também na sua vertente transeuropeia.

O Passado deve ter começado, cremos, justamente por ser a construção mítica sobre a 
origem divina, na qual se transfiguraria a própria Identidade das comunidades. Normal-
mente, as visões do Passado são as de tempos gloriosos, a Idade de Ouro, antecedente 
de que degenerou a sociedade que o constrói através de mitos. Nestes, com frequência, 
as edificações megalíticas acabam por se tornar, pela sua perenidade, na materialização 
desse Passado grandioso, num processo de criação e consolidação identitária, que se 
renova, reconstrói e transforma ao longo do Tempo. As longas biografias de muitos des-
tes monumentos demonstram como se tornaram verdadeiros Axis Mundi para as comu-
nidades envolventes, num processo identitário de estruturação simbólica da Paisagem 
que impunha a sua renovação e confirmação através de actos e performances rituais, 
ciclicamente repetidas, como o parece transmitir o monótono conjunto de oferendas 
depositadas no santuário do Arneiros dos Pinhais. 

Deste modo, atendendo à quantidade, estado de conservação e aspecto “padronizado” 
do conjunto cerâmico recolhido, cremos estar no Arneiro dos Pinhais perante uma acu-
mulação de fundo ritual, cuja diacronia de formação é complexa de apurar, ainda que 
a grande proximidade formal deixe entender um período não muito prolongado de uso, 
mas que se poderá reportar a várias gerações.

Fig. 21 – Frame de Conan, The 
Barbarian (1982), em The battle 
of the Mounds, onde fica patente a 
Paisagem menírica.
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Apesar da escassez de informação veiculada por Manuel Heleno, cremos poder entender 
da análise das suas observações, imagens e do conjunto cerâmico, que o acto ritual 
associável à utilização do monumento deveria impor a deposição, numa área generi-
camente central, de um pequeno recipiente, contendo eventualmente algum líquido, 
dado tratarem-se quase sempre de recipientes fechados. Em que medida esta seria 
uma celebração individual ou de grupo, é mais complexo de descortinar. Contudo, a sua 
associação a um espaço monumental, cénico, de cariz, digamos, ancestral, deve indi-
ciar uma celebração pública grupal, tal como o poderiam ser os rituais levados a efeito 
nos monumentos megalíticos funerários que, em conjugação com a deposição de novos 
féretros, ou em simples celebração dos antepassados, se procederia à manipulação e 
eventual exibição dos mesmos, como o caso já citado da Anta da Horta poderia indiciar.

Com o final do IIIº milénio aC parece ocorrer uma profunda transformação no sistema de 
crenças e rituais que as exprimem, alterando-se igualmente as representações do sagrado, 
num processo que tem vindo a ser apresentado como o fim da cosmogonia neolítica (Va-
lera, 2015). Face à multiplicidade de representações do sagrado, mais ou menos antropo-
morfas, ao longo do IIIº milénio aC, opõe-se uma Idade do Bronze quase iconoclasta, onde 
a representação de entidade divinas desaparece dos contextos quotidianos e funerários, 
concentrando-se, unicamente em estelas e alguma, escassa, arte rupestre, em particular 
a partir de momentos mais avançados do IIº milénio aC, onde nos surgem representados 
elementos de prestígio e mais tarde verdadeiras narrativas de fundo heróico, como as 
que patenteiam algumas estelas de tipo “Extremenho”, por vezes insculpidas em antigos 
menires (Celestino, 2001; Guardamino, 2010). No entanto, julgamos bastante relevante 
verificar como antigos espaços sagrados são agora reincorporados como tal, lançando-nos 
uma vaga luz sobre a transição das antigas cosmogonias para as novas ritualidades através 
da integração de marcas de perenidade e de um Passado, mais mítico que real, na nova 
cosmovisão. Cremos que este processo, mais que uma representação de actos de resistên-
cia e “involução” às profundas transformações ocorridas ou em curso, como se tem vindo 
a propor para outros contextos peninsulares (Aranda, 2015; Aranda et al., 2017), deriva no 
Ocidente da completa desagregação da realidade anterior, que conduziu ao estilhaçar das 
comunidades calcolíticas e da sua cosmovisão. Este facto impôs novas formas de agrega-
ção que geraram novos actos colectivos de reforço do sentido identitário de pertença, que 
se traduzirão, provavelmente, quer na integração de monumentos antigos, como legitima-
dores de uma construção mítica de antepassados comuns, quer na constituição de espaços 
sagrados que carecem de uma utilização cíclica aparentemente padronizada, necessária à 
formação desse sentido de pertença. Por outro lado, o enterramento de alguns membros 
das comunidades em antigos sepulcros megalíticos será a expressão máxima dessa neces-
sidade de aproximação aos antepassados efectivos.

Numa envolvente alargada do monumento do Arneiro dos Pinhais, em particular na área 
do Ciborro/São Geraldo, e ainda a carecer de uma avaliação detalhada, parece existir 

Fig. 22 – Vista geral das “campas” do 
Barrocal das Freiras, intervencionadas 
por Manuel Heleno em Maio de 1935. 
Arquivo fotográfico Manuel Heleno, 
MNA.
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um amplo conjunto de utilizações de antigos monumentos funerários megalíticos duran-
te a Idade do Bronze, como indiciam as múltiplas menções de Manuel Heleno a formas de 
carena bem vincada, ou dotadas de asa, que por vezes se designa de “loiça argárica” (v. 
Heleno, 1935, Cad. 27, p. 32). Para além destas existe um rol de utilizações funerárias 
hoje impossível de rastrear, dada a ausência de elementos artefactuais típicos, como 
parece acontecer na deposição funerária de um dos indivíduos da anta 4ª do Zambu-
jeiro (v. Heleno, 1933, Cad. 18, p. 28), efectuada num momento avançado da Idade do 
Bronze (Rocha e Duarte, 2009, p. 764). Importa ainda trazer aqui à colação o exemplo 
das “Campas do Barrocal das Freiras” (v. Fig. 22), situadas sensivelmente à mesma dis-
tância que a anta anterior face ao monumento aqui em estudo, e que se assume como 
a mais setentrional necrópole de cistas da Idade do Bronze dotada de tumuli de pedras 
fincadas, em muito semelhante aos conhecidos na área de Sines (Silva e Soares, 1981), 
mas da qual apenas se escavaram 3 sepulturas. Estes exemplos patenteiam, de modo 
claro, a densa carga simbólica desta Paisagem durante um momento antigo da Idade do 
Bronze, integrando e reconceptualizando ritualmente antigos monumentos megalíticos, 
com gestos funerários ou não, sem deixar de integrar novos hábitos ou mesmo novas 
comunidades, que acabam por introduzir arquitecturas sepulcrais distintas das usuais na 
região, caso das necrópoles tumulares de cistas.

O caso de Arneiro dos Pinhais vem, na realidade, consolidar leituras já efectuadas em 
outros locais onde, igualmente junto de conjuntos meníricos, se documentaram ocupa-
ções da Idade do Bronze, caso dos menires de São Sebastião (Calado, 2004) e do recinto 
megalítico da Portela de Mogos (Gomes, 1997), situados a menos de 30 quilómetros a 
sudeste, na envolvente de Évora. 

O caso de São Sebastião é, na realidade, o melhor paralelo, tendo sido intervencionado 
por Manuel Calado que documentou dois menires, e uma utilização da Idade do Bronze e 
romana no espaço entre eles (Calado, 2004). A utilização da Idade do Bronze reflete por 
completo a situação documentada no Arneiro dos Pinhais, com a presença de dezenas de 
pequenos recipientes esféricos e taças carenadas, completas, ou que permitem recons-
tituição do perfil, dispostas nas imediações dos menires, devendo, então, corresponder, 
como o próprio autor do estudo propõe (Calado, 2004, p. 95), a um espaço ritual, seme-
lhante e contemporâneo do sítio aqui em estudo que, todavia, nos surge num contexto 
topográfico bastante distinto (v. Fig. 24).

O recinto megalítico da Portela de Mogos (v. Fig. 23), situado nos contrafortes da serra 
de Monfurado, ao invés do anterior que se implanta num topo desta, surge-nos como um 
monumento bastante mais amplo que os anteriores, com 40 menires, entre os quais um 
de grande dimensões, em posição central, à semelhança do que parece acontecer, ainda 
que com proporções distintas, no Arneiro dos Pinhais. Na intervenção levada a efeito 
em meados da década de 90 do séc. XX, ainda não extensamente publicada, o autor dos 
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Fig. 23 – Planta dos principais recintos megalíticos a Poente de Évora (adaptado de Alvim, 2009) .

trabalhos descreve cabalmente uma situação que parece repetir a documentada nos 
dois sítios anteriores, atendendo à presença de abundante material cerâmico, nomeada-
mente taças carenadas, algumas quase completas, realçando, “algumas com decoração 
impressa e incisa” (Gomes, 1997, p. 38), que o autor considera indicadores, pelas suas 
afinidades com os conjuntos funerários, do “primeiro «santuário» ao ar livre claramente 
atribuível à Idade do Bronze do Sudoeste” (Gomes, 1997, p. 38). 
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Este recinto apresenta cerca de uma dezena de menires decorados, dos quais seis se 
integram, segundo o autor do estudo, no que designa de estátua-menir, ao apresenta-
rem características de antropomorfização, quer através da inscultura de feições huma-
nas, além de outros atributos, quer através do afeiçoamento morfológico dos mesmos, 
devendo estas resultar de um momento de reutilização e readaptação de um espaço 
ritual e sagrado anterior, durante o Neolítico Final (Gomes, 1997; 2011). Este facto 
leva, então, a entender, segundo o autor, que este processo de reutilização de espaços 
rituais antigos nos finais do Neolítico corresponderia à criação conceptual de entidades 
vivas, que corporizassem através da adaptação de antigos blocos meníricos antepassados 
divinizados, com propriedades apotropaicas mas igualmente legitimadoras das elites e 
grupos emergentes (Gomes, 2011, p. 27). Esta proposta vem reforçar a capacidade mí-
tica destes espaços durante a Pré-História, e as suas longas biografias de enraizamento 
identitário, que os leva a serem ciclicamente reintegrados no discurso das comunidades, 
especialmente em momentos de profunda transformação, onde a necessidade de cria-
ção de Passado, enquanto elemento não apenas legitimador, mas igualmente agregador, 
impõe o regresso aos mais perenes símbolos de antiguidade, corporizadores de toda uma 
imagética mítica e cosmológica. Neste sentido, não deixa de ser de particular interesse a 
reintegração de vários destes monumentos nas construções das Paisagens Sacras durante 
uma fase aparentemente recuada da Idade do Bronze, eventualmente lançando ou reto-
mando, justamente a partir das representações antropomorfizadas das estátuas-menires 
ou dos simples menires, uma tradição de representação e materialização dos antepas-
sados míticos ou reais em suportes pétreos verticais, como bem se sabe ser apanágio de 
momentos mais avançados da Idade do Bronze em todo o Sudoeste peninsular, mas que 
certamente se alarga, noutros moldes, para além dele. Na realidade, os dados reunidos 
em sítios como o Arneiro dos Pinhais, Portela de Mogos ou São Sebastião, enquanto espa-
ços sacros constituídos junto de antigos monumentos meníricos, vem de certo modo ao 
encontro da proposta avançada há muito por Primitiva Bueno e colaboradores, em como 
as composições das estelas da Idade do Bronze assentavam as suas raízes nas referências 
ancestrais das tradições de representação megalíticas (Bueno, 2011, p. 39). No mesmo 
sentido não deixam de apontar os diversos menires pré-históricos reutilizados enquanto 
suportes de estelas de tipo “Extremeño”, caso de São Matinho II, Cancho Roano e Maga-
cela, entre outras (Celestíno, 2001, p. 83; Guardamino, 2010, p. 371).

Os menires continuariam a ser, então, representação de um espaço sagrado mitificado, 
onde o Passado se funde com o Presente e se tornam arenas de agregação identitária das 
comunidades. Tal como em Conan, seriam um espaço dos Deuses e da protecção divina, 
mas igualmente dos antepassados míticos, altamente propiciatórios, que perpassariam 
pelos milénios perenes nos monólitos erguidos.

Redondo, Agosto/Setembro de 2017
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Fig. 24 – Conjunto de taças simples e carenadas de São Sebastião (Évora) (adaptado de Calado, 2004) .
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NOTAS

1 Município de Redondo. rmataloto@gmail.com

2 O total das peças foi desenhado sem que tenha sofrido qualquer processo de trata-
mento de limpeza, vedado no MNA a técnicos não especializados. Consideramos que, à 
margem dos exemplares completos, que poderiam carecer de outro tratamento, este 
procedimento é desadequado dificultando ou impossibilitando a acção dos investiga-
dores sobre estas colecções. Sabendo da falta de capacidade de resposta das equipas 
técnicas do museu para a lavagem de peças, pois cremos que estarão assoberbadas de 
trabalhos bastante mais urgentes e pertinentes, e na justa medida em que, por dia, são 
lavados muitos milhares de fragmentos cerâmicos de escavações recentes, sem que tal 
constitua um problema para a tutela, cremos absolutamente injustificada esta posição, 
resultante meramente do “lobby” conservacionista, sendo totalmente desadequada.

3 Leonor Rocha, no seu estudo sobre os cadernos de campo de Manuel Heleno, transcre-
ve erroneamente esta palavra como “gotas” (Rocha, 2005, p. 231), falhando completa-
mente o seu entendimento sobre o motivo, ainda que questione estarmos na presença 
de um menir.

4  38°47’34.47”N   8°19’7.64”W

5 V. nota 2.

6 WK- 17086 - 3355+35 BP - 1740-1530 cal BC 2s (Rocha e Duarte, 2009, p. 772)
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Apêndice 1

Transcrição do caderno de campo de Manuel Heleno referente aos trabalhos na “anta U”.

Heleno, M. (1931) – Antas dos arredores do Siborro, 2ª Campanha, Cad. 8, Set. 1931; Ar-
neiro dos Pinhais (U). Arquivo Manuel Heleno. Manuscrito. Disponível no Museu Nacional 
de Arqueologia, p. 11-19.

[Página 11] Anta dos Arneiros dos Pinhais//Arneiros de Cima (Anta U)

Começou a ser explorada a 25 de Setembro. Apresentava-se com-//pletamente destruí-
da, as pedras// espalhadas em virtude de escava//ções feitas por amadores em       .//

Essas escavações foram verda//deiros vandalismos. A cerâmi//ca da anta, que era ri-
quíssima,// foi partida, destruída. //

Da anta fazia parte um gigan//te monólito que estava deitado. //

A anta está situada a// 1200 [m] a SSE do monte do Pimpolho ________________, e// 
uns 500m a poente do Tanque// dos Arneiros de Cima. //

Parece que a anta foi várias// vezes remexida. Julgo ter en//contrado cerâmica romana.

[Página 12]

Apareceram:

nº476 –Fragmento de vaso com//asa[sic] de tipo moderno e bordo. //carena

 nº477 – vaso completo com fractura// e um mamilo (olho?) C[?]//

nº 478 – Aza[sic] de vaso//

nº 479 – meio vaso com fundo//esférico

nº480 – vaso já quebrado, mas// com resto de aza de tipo actual.//Fundo esférico, colo 
cónico. //

nº 481, 482 – Dois fragmentos de// vasos de fundo esférico e colo cilíndrico//

nº 483 – Parte de vaso fundo chato, // colo cilíndri[co] //
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nº 484 – Dois fragmentos dum vaso// de fundo chato e colo cónico. // Quasi [sic] intei-
ro//

nº 485 – Fragmento de vaso com// dois mamilos//

nº 486 Parte de vaso com bordo// esférico e colo cónico

[Página 13]

487 – Parte de vaso de fundo esférico// e colo abaulado. //

488 – Outra parte de vaso parecida//

489 – Parte de vaso de fundo plano// e colo cilíndrico. //

490 – Tigela já partida Camara//

491 – Parte de vaso de fundo chato// e colo cilíndrico estrangulado// ao meio//

492 – outro frag. De vaso de fundo// esférico e colo cilíndrico

493 – Parte de vaso de fundo chato// e colo cilíndrico. //

494 – Duas partes dum vaso de fun//do chato e colo arqueado. //

495 – Fragmento de vaso com aza moderna. //

 496 – outro fragmento de vaso//

497 – Frag. De vaso de colo cilíncrico// e fundo plano//

498 – Parte de vaso//

499 – Parte de vaso//

[Página 14]

500 – Loiça romana//

501 – Parte de vaso de forma curiosa//

Dia 26 Set. 31

502 – Um vaso completo, mas em// bocados. Tinha aza e um bura//co no fundo//

502[sic] – meio vaso semi-esférico//Importante. A anta tinha sido re//mexida pelos 
romanos. Apareceram duas moedas, uma romana, outra// cheia de zebre. Mais duas. 
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Mais duas//

503 – Vaso quasi inteiro, fundo plano//e colo cilíndrico. //

504 – Vaso completo, espécie de chá-//vena com aza, fundo esférico e colo cónico. //

505 – Meio vaso de forma //

506 – meio vaso//

507 – meio vaso//

508 – 509 – Frag. de vaso. //

510 – Vaso quasi completo. //

511 – Vaso inteiro, perfeito   – Inteiro

512 – Vaso fundo esférico e colo// cónico. Inteiro//

513 – Vaso de tipo do antecedente// Inteiro//

[Página 15]

 514 – Vaso de forma de calote esférica. //Inteiro//

515 – Frag. (fundo) de loiça arretina. //

516 – Frag de tigelinha com aza//

517 – Frag. de vaso com espécie de gomos//

518 – Frag. de vaso com aza, fundo chato, //colo cilíndrico. //

519 – Frag. vasos//

520 – Vaso de fundo esférico e colo cilíndrico quasi inteiro//

521 – Azas e frag. de vaso//
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522 – Frag. de vaso de fundo chato//

523 – Frag. de vaso//

524 – Vaso elegante com aza de// chávena, de fundo esférico e colo cónico. //

525 – Vasinho de fundo levemente // curvo e colo bicónico. //

526 – Vaso completo, fundo esférico e// colo pequeno e cilíndrico.//

527 – Frag. de vidro romano//

528 – Vaso inteiro. Fundo curvo, colo// cilíndrico. //

530 – Vaso inteiro. Fundo curvo// colo cónico//

[Página 16]

nº 530 – Vaso partido. Fundo cur//vo, colo cilíndrico//

nº 531 – Cacos de vaso//

nº 532 – Caco grego? //

nº 533 – Vaso inteiro. Fundo esférico, colo// cilíndrico. //

nº 534 – Vaso em três fragmentos. //

nº 535 – Vaso partido. Existem dois bocados//

nº 536 – Pé de ânfora romana//

nº 537 – Pé de ânfora romana//

nº 538 – Aza de vaso.//

nº 539 – 544 – Partes de vasos valiosas. //

nº 545 – 548 – Bocados de vasos valiosas. //

nº 545 – 550 – Metade de vasos semi-//esférico com um umbigo no fundo// e parte de 
outro vaso com mamilo//

551 – 554 – Partes de vaso de vidro//

555 – Cacos valiosos//
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556 – 561 – Cacos valiosos//

562 – 568 – Cacos valiosos//

569 – Frag. de vaso//

570 – 575 – Cacos de valor//

576 – 581 – meio vaso e outros//cacos de valor. // (vide no verso)// 

[Página 16v.]

- 582 – 590 – Cacos de vaso//

590[sic] – 600 – Cacos de vasos//

[Página 17]

Impressão geral

O monumento do Arneiro dos// Pinhais notabilizou-se pela abun//dancia de cerâmica 
na sua maio//ria destruída pelos que a remexeram.// A cerâmica embora sem orna-
menta//ção é de grande riqueza de formas,//havendo vasos com azas. //

Encontraram-se nela vestígios romanos// e talvez gregos (cacos e moedas?). //

A forma do monumento era// quadrado retangular tendo os esteios// caídos. No centro 
um grande// monólito deitado, assente sobre cal//ços, mto bem trabalhado. Nele// há 
na parte superior uma espécie de// jotas de que se dá uma// reprodução na página// 
seguinte:

[Página 18]

Imagem

[Página 19]

Dimensão: Larg. 5m, Comp. 6m,10

Monólito – Comp. 3m,20x1m,60, Esp. 1m,20


