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Anta Grande do Zambujeiro — arquitectura e poder
Intervenção arqueológica do MAEDS, 1985-87
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RESUMO

ABSTRACT

Publica-se, pela primeira vez, a arquitectura da Anta Grande
do Zambujeiro, com base nos levantamentos realizados no
âmbito da intervenção arqueológica do MAEDS, em 1985-87.
Embora o monumento tenha sido escavado na década de 60 do
século XX, por Henrique Leonor Pina, manteve-se em grande
parte inédito até à actualidade. Durante os trabalhos dirigidos
pelos autores, foram identificados: uma ocupação humana
neolítica, de carácter habitacional, anterior à construção do
dólmen, construção atribuível aos finais do IV milénio, transição
para o III, e um depósito votivo secundário, aberto em fossa,
durante o Calcolítico tardio (datação radiocarbónica), no piso do
vestíbulo externo ao corredor, depósito que ilustra o intenso uso
do monumento. Confirmou-se a existência de duas estelas-menires integradas em diferentes momentos na colina tumular:
a da entrada do corredor, muito possivelmente coeva da sepultura propriamente dita, e a da periferia sudeste da mamoa, erguida somente na Idade do Bronze. Finalmente, junta-se uma adenda fotográfica do espólio proveniente das escavações de H. Leonor Pina exposto no Museu de Évora, o qual permite sublinhar o
carácter de prestígio apontado pela arquitectura do monumento.
A perspectiva teórica subjacente enfatiza o papel da arquitectura megalítica enquanto espelho e agente de desigualdade
intra e inter-grupal nas sociedades do Neolítico final/transição
para o Calcolítico.

Anta Grande do Zambujeiro (AGZ), the biggest chambered
megalithic tomb of Alentejo, has been excavated as early as the
60’s of the XX century by H. L. Pina, and not published. This
paper presents the main results of the MAEDS field archaeological work (1985-87) directed by the authors and determined by a
rehabilitation project. The architectural features of the megalithic grave and the discovery of a Neolithic occupation located
underneath the mound are the main contributes of this paper.
This archaeological find also observed in the megalithic tombs
of Vale de Rodrigo 2 and 3 enhanced the strong territoriality and
cultural identity developed by these human groups.
For the first time, the plan and profiles of Anta Grande do
Zambujeiro are published. It was confirmed the existence of two
stela-menhirs: one at the entrance of the corridor and the other at
the SE periphery of the tumulus. The supporting structure of the
later gave Bronze Age ceramics (II millennium BC).
The AGZ tomb might have been built by the end of the IV
millennium cal BC/transition to the III millennium, and was kept
in use until the Bronze Age. A secondary ritual deposit, at the
entrance of the monument, gave a AMS date of the late
Chalcolitic (2480-2290 cal BC, 2 sigma).
The role of the megalithic architecture in creating social
inequality is the main purpose of the present approach.

PROLEGÓMENOS

vação do poder. A arquitectura constitui-se, assim,
como significativo agente de construção de desigualdade social. Arqueologicamente falando, através dos vestígios arquitectónicos do Passado é possível aceder aos discursos do poder que lhes foram subjacentes. Na actualidade, é notório o papel do objecto
arquitectónico na competição entre classes sociais,
empresas, cidades, sistemas económicos.
Os edifícios icónicos (Greub e Greub, 2007),
de que se destacam os de concepção desconstrutivista de Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Frank O.
Gehry, reorientam espaços urbanos e fluxos huma-

Hoje, como no Passado, a arquitectura é um
dos instrumentos mais eficazes de mediação entre
sociedade e natureza e de comunicação intercultural,
mas é acima de tudo a afirmação do objecto/paisagem habitado por tempo e memórias. Correspondendo a uma realidade material intermédia entre a
terra e o frágil corpo humano, a sua competência como referencial cronogeográfico tornam-na particularmente apetecível aos olhos dos grupos hegemónicos, empenhados na conquista e/ou na conser-
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nos, concentram extravagantes quantidades de materiais, de energia, enfim, de capital. Como conciliar
esta realidade com o paradigma da sustentabilidade
ecológica? Alguns autores reclamam a substituição
da actual tecnosfera por uma ecotecnosfera (Rodrigues, 2007). Outros assumem uma visão mais céptica: “Temos de enfrentar o facto de estarmos a assistir
em todo o planeta a uma guerra contra a própria vida […] Estamos a criar uma ampla máquina industrial, não para habitar, mas para morrer” (McDonough, 1996, p. 407).
Durante a maior parte da sua história, os humanos habitaram o planeta segundo fórmulas de sustentabilidade, empiricamente comprovadas. A casa, a
aldeia, o “campo” apagavam-se na paisagem no virar
de cada ciclo e a capacidade de renovação da biosfera permanecia ilesa. No território hoje português, a
arquitectura doméstica só no Calcolítico é definitivamente fixada pela dureza da pedra. Antes, porém,
no decurso do Neolítico médio, ergueram-se as primeiras realizações arquitecturais perenes, com capacidade para recriar o espaço e induzir determinada
consciencialização do mesmo. Estes monumentos
megalíticos, sepulcrais ou meníricos, actores da construção das sociedades camponesas, igualitárias e seg-

mentárias, evoluem para realizações complexas e
monumentais, expressão e agentes da emergente desigualdade, no Neolítico final do Sul de Portugal,
quer à escala intra-grupal, quer inter-grupal. Para
ilustrar a desigualdade inter-grupal ou geográfica
observem-se duas sub-regiões alentejanas – Alentejo
Litoral e Alto Alentejo – e dois monumentos funerários utilizados no final do Neolítico e integráveis
na fase de apogeu do Megalitismo em cada uma das
áreas referidas: o dólmen da Pedra Branca, objecto
de um texto neste volume, e a Anta Grande do
Zambujeiro (AGZ).

A primeira impressão suscitada pela visão do
esqueleto pétreo da sepultura AGZ, saindo da colina
tumular, não é menos emocionante, fantástica ou
marcante que a proporcionada pelo edifício do
Museu Guggenheim de Bilbau, desenhado por Frank
O. Gehry. Que leitura fariam da Anta Grande do
Zambujeiro os seus contemporâneos? A mesma que
realizamos hoje de qualquer um dos chamados edifícios de referência ou icónicos? Prazer e decadência?
A sensação de estarmos a assistir ao canto do cisne
do nosso paradigma civilizacional?

Fig. 1 - Anta Grande do Zambujeiro vista do quadrante norte. Foto do arquivo MAEDS, anos setenta.
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Trata-se assim, de um processo evolutivo não
linear, mas pendular ou cíclico, modelo explicativo
eficiente para outros períodos históricos3.
Mais tarde, Vera Leisner, na sequência da escavação de Carapito I (Leisner e Ribeiro, 1968) e da
obtenção de datações radiocarbónicas (a partir de
amostras de carvão) para três grandes monumentos
megalíticos, de corredor desenvolvido, de entre Tejo
e Douro (Carapito I, Orca de Castenairos e Orca de
Seixas), chega a considerar a possibilidade dos grandes monumentos megalíticos corresponderem à fase
inicial do Megalitismo funerário (Leisner, 1967).
Baseia-se no facto do espólio exumado no nível inferior da câmara de Carapito I ser constituído somente
por geométricos, contas de mineral verde e machados de pedra polida e de associar a esse contexto artefactual a data de 4850±40 BP (GrN-5110). Também
para a Orca de Castenairos (Vila Nova de Paiva)
obteve datações altas – 5060±50 BP (GrN-4924) e
4610±50 BP (GrN-4925) –, tal como para o grande
dólmen de corredor de Orca de Seixas (Moimenta da
Beira): 4900±40 BP (GrN-5734). Nessa fase da investigação pré-histórica, em que as datações radiométricas eram escassíssimas, não existiam, obviamente, condições para a sua discussão. Actualmente,
sabemos que muitas das datações obtidas para monumentos megalíticos (a partir de amostras de carvão)
correspondem a queimadas que os precederam e cujos carvões foram remobilizados no acto construtivo,
passando a integrar a base da sepultura ou o conteúdo
do tumulus; convém igualmente ter presente a hipótese de esses carvões serem provenientes de ocupações de carácter habitacional anteriores à construção
dos monumentos. No caso da Anta Grande do
Zambujeiro, identificámos um nível de habitat claramente anterior à erecção do monumento. A reduzida
área escavada não nos permitiu a sua plena caracterização. Situação similar foi observada nos monumentos megalíticos eborenses de Vale de Rodrigo 2 (Larson, 2000) e Vale de Rodrigo 3 (Armbruester, 2007).
Neste último, foi identificado um nível de ocupação
(nível 8), pertencente ao Neolítico médio, com cerâmicas decoradas por sulco perimetral imediatamente abaixo do bordo e datado por AMS, a partir de carvão de arbusto, provável ericácea (KIA-31381):
4996±29BP. Este resultado, calibrado a 2 sigma e
atendendo somente ao intervalo com maior potência

3 - Cf. ciclos de desenvolvimento e de crise de Kondratief.
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explicativa (ca 77%), corresponde a uma datação de
3810-3700 cal BC. Em Vale de Rodrigo 2, a datação
do nível de ocupação anterior ao monumento funerário foi obtida através de três determinações radiométricas, que indicaram um lapso de tempo situado entre
5175±70BP e 4905±70BP, estatisticamente equivalente ao obtido para Vale de Rodrigo 3.
A datação directa por AMS de pigmentos de
pinturas de sepulcros megalíticos, sobretudo no NO
peninsular, fornece um contributo interessante (Carrera e Fábregas, 2006), mas que tem de ser discutido
à luz da documentada prática de reutilização de menires e estelas-menires na construção de monumentos
megalíticos. Na datação, de preferência por AMS, de
amostras de ossos humanos, sem dúvida as mais fiáveis em contextos funerários, corre-se o risco de se
datarem apenas as deposições mais recentes, que sobreviveram às condições de jazida, em geral adversas. Infelizmente, a análise sistemática dos ambientes pós-deposicionais a que as amostras datadas foram submetidas encontra-se por fazer em muitos casos e, neste cenário, a utilização do numeroso acervo
de datas radiométricas em textos de síntese pode originar quadros cronológicos muito problemáticos, embora estimulantes pelas interrogações que suscitam,
face aos parâmetros cronológicos fixados no paradigma dominante (Bueno Ramírez et al., 2007, Fig.
48). Escavações relativamente recentes, verdadeiramente de referência como a do Monumento de
Dombate (Bello Diéguez, 1994), vieram confirmar
as propostas evolutivas da fase pioneira do trabalho
do casal Leisner, que também perfilhamos no âmbito de um modelo teórico de arqueologia materialista
histórica, que coloca a esfera funerária na dependência da estrutura económico-social (Soares, 1996,
Soares e Tavares da Silva, 2000). Assim, não é defensável que a Anta Grande do Zambujeiro ou outro
grande monumento megalítico pertençam à fase inicial do Megalitismo, face ao fraco desenvolvimento
das forças produtivas e escasso sobreproduto económico para que apontam as evidências do Neolítico
médio da região em apreço.
A controvérsia suscitada pela questão cronológica possui actualmente alguma pertinência no Megalitismo funerário, mas é particularmente relevante no
Megalitismo não funerário ou menírico, cujos principais estudos se devem a Mário Varela Gomes (1994,

2000), na esteira dos trabalhos pioneiros de J. Pires
Gonçalves (1970, 1975).
Os aspectos socio-económicos ganharam relevância, e as questões da sustentabilidade, da desigualdade e do poder dominam a agenda da investigação da Pré-história holocénica. Às actuais temáticas
de estudo não foi alheia a descoberta, tardia embora,
dos contextos domésticos correlativos do Megalitismo funerário (Soares e Tavares da Silva, 1992;
Gonçalves e Sousa, 2000).
Muito depois do casal Leisner, Colin Burgess
(1987)4 deixa-se seduzir pela paisagem megalítica alto-alentejana: “The Évora area is one of the major archaeological region of Portugal. It is particularly
well known for its great concentrations of chambered tombs, which make it one of the most important
megalithic areas in Europe […] Anta Grande do
Zambujeiro, the greatest chambered tomb of
Portugal, has a scale sufficient to rank with the mightiest of Europe”. No final da campanha de prospecção de 1988, da região a ocidente da cidade de Évora,
coordenada por este investigador, tinham sido registadas mais de 60 sepulturas megalíticas, das quais 24
se encontravam inéditas. O autor compara estes resultados com o Megalitismo de regiões britânicas, para melhor apreensão da realidade eborense pelos
seus leitores: “the island of Anglesey, which is normally regarded as an area rich in chambered tombs,
is about two and a half times bigger than a survey
area, and has only sixteen extant tombs”.
Dos estudos mais recentes sobre Megalitismo
funerário da região de Évora, área que aqui nos interessa, importa referir o projecto de investigação em
torno da necrópole de Vale de Rodrigo a que já aludimos, iniciado em 1987, da responsabilidade de P.
Kalb, M. Höck e L. Larsson. Em primeiro lugar, é de
assinalar a preocupação dos autores em integrarem a
necrópole no seu hipotético território e respectivo sistema de povoamento. Desta perspectiva teórica resultou a prospecção da região, com a identificação
de novas sepulturas megalíticas, minas de cobre e o

povoado fortificado calcolítico do Monte da Ponte,
com quatro linhas defensivas (Hock e Kalb, 2000),
que os autores relacionam com uma necrópole de 13
antas, permitindo-lhes afirmar que o cemitério megalítico de Vale de Rodrigo se manteve operacional até
ao pleno Calcolítico. Um dos resultados mais interessantes dos trabalhos realizados por estes arqueólogos, no que concerne à construção das sepulturas
consistiu na identificação dos afloramentos de onde
teria sido extraída a matéria-prima para as de maiores dimensões, afloramentos localizados a 2, 7 e
10Km de distância dos respectivos monumentos. Pelo
contrário, na construção dos pequenos monumentos
da necrópole foram utilizados blocos pétreos, todos
da mesma natureza litológica, existentes nas proximidades das sepulturas. Esta diferenciação terá resultado da dificuldade em encontrar, no local da necrópole, grandes afloramentos rochosos, de preferência
diaclasados, aptos para serem explorados com a tecnologia disponível, de modo a servirem os propósitos
de uma arquitectura dominada pela ideia de gigantismo. Sendo o esqueleto pétreo destes monumentos
ocultado pela mamoa, seria pouco relevante o aspecto físico dos materiais litológicos construtivos.
Como defende Philine Kalb (1996, p. 685): “The
main interest of the constructors must have been the
construction process (or construction-ceremonial) itself rather than the final building […] Nevertheless
we can imagine that the lifting from the subsoil of the
heavy stone plates, their moving, detached from
their natural floors, up and down over streams and
hills, and then their linking together into different architectural shapes, could have been celebrated by
the orderers and felt by the executors as a victory of
technology over nature […] which could have been
exploited for prestige and power purposes. It seems
to me that prehistoriens still are unconscious of, or
underestimate, the excellent technical and scientific
knowledge – in geology, meteorology, astronomy,
and so on – of at least some of the megalith-builders”.

4 - Coordenador de projecto de arqueologia espacial no sector a oeste da cidade de Évora (Valverde-Almendres). O projecto teve por base campanhas estivais de prospecção arqueológica, de uma área com cerca de 250 Km2, realizadas por extensa equipa de estudantes e arqueólogos, de 1986 a 1988 e pretendia
inventariar as intervenções humanas na paisagem, respeitantes a todos os períodos. No que concerne à Pré-história, viria a identificar alguns dólmenes inéditos e, sobretudo, vários sítios de habitat não fortificados do Neolítico/Calcolítico: “That this was an extensively settled area in the Neolithic and
Chalcolithic is suggested by the abundance of chambered tombs, not to mention cup-marked rocks, stone settings and monoliths and cromlechs. Their ubiquity points up to curious concentration of settlements, as represented by artefact scatters, nearly all in the south-west around São Brissos”. Em relação à
paisagem actual, C. Burgess afirma “ the landscape as it is today seems essentially a product of a recent agriculture, i.e. the last two or three hundred
years”.
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ANTA GRANDE DO ZAMBUJEIRO
LOCALIZAÇÃO

A Anta Grande do Zambujeiro (AGZ) localiza-se em área aplanada, de quartzodioritos e grano-dioritos de grão médio não porfiróide (Carvalhosa,
1969), da margem direita da ribeira de Peramanca,
afluente da ribeira de Valverde5 (concelho de Évora, freguesia de Tourega). A superfície do Maciço Antigo,
modelada sobre granitos e gneisses, mostra-se moderadamente dissecada e é drenada por rede de orientação geral N-S. Situa-se na confluência de três ecossistemas principais de marcado carácter mediterrâneo, associados a tipos de paisagem bem característicos do Alto Alentejo (Barata e Mascarenhas, 2002):
– Peneplanície de montado, tradicionalmente
explorada através de sistema integrado agro-silvo-pastoril; é dominada pelo montado de azinheira e sobreiro, a que se podem associar outros géneros arbóreos como a Olea sp. e o Pinus sp., e pelo grupo dos
cambissolos.“Como sistema de uso múltiplo, esta
unidade é uma das que indubitavelmente gera mais
recursos úteis para o Homem” (Barata e Mascarenhas, 2002, p. 38). Aqui se localiza grande parte
das necrópoles megalíticas;
– Peneplanície cerealífera, planura que se desenvolve para sul da necrópole do Zambujeiro (Fig. 6),
ocupando o interflúvio Sado-Guadiana; aí se encontram os solos com maior aptidão agrícola. Os cereais
constituem a cultura dominante, em geral praticada em
regime de rotação. Concorrendo com a vegetação arbórea e arbustiva, contribuem para criar uma paisagem
agrícola de uso intensivo e de características xéricas.
A sua vocação produtiva devia estar perfeitamente
afirmada no III milénio BC após a introdução do carro e do arado e da força de tracção do gado bovino;
– Serra Baixa, também conhecida por Serra
Pedrosa, corresponde à extremidade sudeste da Serra
de Monfurado e eleva-se a cerca de 100 metros acima da altitude média das unidades de paisagem anteriormente referidas. Formada por relevo pouco vigoroso (pequenos cabeços de formas arredondadas),
possui, em relação às anteriores unidades de paisagem, solos pobres, mas valores mais elevados de humidade, que favorecem os recursos florestais e cinegéticos, com destaque para espécies como o javali, a
que oferece boas condições de refúgio. Nesta uni-

5 - Coordenadas geodésicas: 38º 32` 15” N.; 8º 0`47” W.G.
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Fig. 3 - Localização da Anta Grande do Zambujeiro (círculo
vermelho) no Ocidente da Península Ibérica .

dade localizaram-se os povoados do Castelo do
Giraldo e Coroa do Frade e, bem assim, em posição
culminante, o cromeleque dos Almendres.
Estas três unidades de paisagem são articuladas pela rede hidrográfica, cujos cursos principais
– as ribeiras de Valverde e Peramanca – têm potencialidades para organizar formações florestais ripícolas mais ou menos densas.
Nas unidades de paisagem que integram o território da AGZ domina, pois, o piso termomediterrâneo e mesomediterrâneo, especialmente a norte
de Valverde. A floresta esclerófila climácica e os resistentes bosques secundários, por alterações climáticas e sobretudo por intervenção humana, sofreram
dinâmicas regressivas (Gomes, 1997), de que resultaram matagais, charnecas, e sargaçais, sequências
regressivas fomentadas pelo pastoreio, e arrelvados
terofíticos, associados ao amanho dos mais ou menos permanentes campos de cultivo. Na adequada exploração dos ecossistemas que precederam os actuais, assentou o sucesso e a sustentabilidade das sociedades megalíticas da charneira IV/III milénios
BC. O característico ecossistema artificial de montado parece fundar as suas origens neste período. A escassa informação paleoecológica localmente disponível (ocupação do Neolítico médio, subjacente
ao sepulcro de Vale de Rodrigo 2) dá-nos conta de
uma paisagem vegetal com estrato arbóreo de carvalhos e sub-bosque arbustivo bem desenvolvido
(Larsson, 2000).

Fig. 4 - Mapa geológico levantado à escala 1:50 000, do Instituto Geológico e Mineiro (extracto da folha 40A). Reúne-se informação de P.
Kalb e M. Höck (1995) e de Burgess e Maddison (1987). No complexo funerário da Anta Grande do Zambujeiro (A) agregaram-se as
sepulturas das Herdades do Zambujeiro, Mitra, Álamo e Barrocal. Os dois complexos funerários abrangidos pelo mapa – Zambujeiro e
Vale de Rodrigo (B) são estruturados por duas grandes sepulturas, respectivamente a Anta Grande do Zambujeiro e o dólmen de falsa
cúpula de Vale de Rodrigo 1. Estes complexos são fisicamente separados pela Ribeira de Valverde. O sítio mágico-religioso do
cromeleque dos Almendres (C), por hipótese comum aos dois territórios funerários, gera áreas de influência mais dilatadas (oval a
tracejado), de acordo com uma estrutura social segmentária: a esta escala de observação, provável existência de dois clãs (registo
funerário) pertencentes à mesma tribo. No caso do território funerário da Anta Grande do Zambujeiro, assinalam-se os povoados
fortificados do Calcolítico (Castelo do Giraldo) e da Idade do Bronze (Coroa do Frade). Os sítios da Pré-história recente, não fortificados,
concentram-se no exterior das duas grandes manchas megalíticas.
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Fig. 5 - Complexo funerário megalítico do Zambujeiro em mapa
hipsométrico. Base cartográfica seg. Barata e Mascarenhas (2002).
1 - AGZ; 2 - Castelo do Giraldo; 3 - Coroa do Frade. Atenda-se à
posição dominante da Anta Grande do Zambujeiro (AGZ) face à
principal linha de água do território e à opção dos povoados
fortificados pela unidade ecológica de relevo mais vigoroso.
- sepultura megalítica.

Fig. 6 - Complexo funerário megalítico do Zambujeiro em mapa
com os principais tipos de paisagem actualmente observáveis.
Base cartográfica adap. de Batista et al, 1996, in Barata e Mascarenhas (2002). 1 - AGZ; 2 - Castelo do Giraldo; 3 - Coroa do Frade.
- sepultura megalítica.

Fig. 7 - Localização do complexo
funerário megalítico do Zambujeiro em mapa com o coberto
vegetal actual. Base cartográfica
segundo Barata e Mascarenhas
(2002). 1 - Anta Grande do Zambujeiro; 2 - Castelo do Giraldo; 3
- Coroa do Frade. A actual paisagem vegetal é seguramente bastante diferente da pré-histórica.
A campanha do trigo, dos anos
trinta do século XX, e o mais recente plantio de eucaliptos descaracterizaram a paisagem tradicional.
- sepultura megalítica.

INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS

A AGZ foi identificada e escavada, de 1964 a
1968, por Henrique Leonor Pina. A mamoa encontrava-se completa e tinha o aspecto de uma colina com
cerca de 9m de altura. A única peça publicada foi um
90

vaso com decoração oculada encontrado à entrada do
corredor (Pina, 1971). A informação estratigráfica de
que dispomos terá sido relatada a Vera Leisner pelo
seu escavador e publicada por Philine Kalb (1987, p.
106): “ A este respeito [dólmen de Carapito 1] existe
um outro importante contexto estratigráfico seme-

Fig. 8 - Levantamento topográfico da Anta Grande do Zambujeiro realizado em Junho de 1985, sob orientação dos signatários.
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Fig. 9 - Levantamento fotogramétrico da Anta Grande do Zambujeiro realizado pela
empresa Estereofoto (Lisboa), em Agosto de 1983, sob orientação dos signatários.
Em cima, alçado sul. Em baixo, alçado norte. Altitudes referidas ao zero do I.G.C.

Fig. 10 - Levantamento fotogramétrico da Anta Grande do Zambujeiro realizado
pela empresa Estereofoto (Lisboa), em Agosto de 1983. Alçado nascente. Altitudes
referidas ao zero do I.G.C.

lhante no Alentejo, de que Vera Leisner ainda teve conhecimento, mas que não chegou a considerar e que,
infelizmente, ainda não foi publicado: trata-se da
Anta Grande do Zambujeiro, Valverde, concelho de
Évora. Este monumento megalítico é o maior de
Portugal, tendo apresentado resultados estratigráficos semelhantes ao Carapito: numa camada inferior, perfeitamente separada da camada superior
através de um esteio caído, encontraram-se micrólitos, machados de pedra polida, e contas, enquanto
a cerâmica também só aparece nas camadas superiores situadas por cima do esteio caído da câmara,
juntamente com pontas de seta, placas de xisto, etc.”
A escavação de H. Leonor Pina removeu o conteúdo da sepultura e desmontou grande parte da mamoa. A Anta foi classificada como Monumento
Nacional pelo Decreto 516/71 DG 274 de 22-11-1974.
Em 1983, face ao avançado estado de degradação do monumento, foi decidido pelo Serviço
Regional de Arqueologia da Zona Sul, sob a direcção
de Caetano de Mello Beirão, implementar medidas
de protecção, que foram iniciadas com uma intervenção arqueológica cujos objectivos se centraram
no estudo da arquitectura. Esta intervenção iniciou-se com o levantamento topográfico e fotogramétrico
do monumento, na escala 1:10, por nós acompanhado, e prosseguiu com a realização de sondagens,
em 1985 e 1987, sob a direcção dos signatários, e
com o apoio logístico do MAEDS. Realizaram-se sondagens no interior da sepultura propriamente dita,
junto do grande monólito tombado à entrada do corredor, e na periferia sudeste da colina tumular, em torno de outro grande monólito igualmente tombado.
Estas intervenções permitiram obter informação sobre a arquitectura e a técnica de construção do monumento, bem como caracterizar, de um ponto de vista
funcional, os grandes monólitos tombados no exterior da sepultura e identificar um nível de ocupação,
de carácter habitacional, anterior ao dólmen.

ARQUITECTURA E CONTEXTOS ESTRATIGRÁFICOS

A AGZ conserva, além da sepultura propriamente dita (câmara funerária e corredor), grande parte da colina tumular. Na periferia desta, jazem dois
grandes monólitos: estela-menir I, situada junto da entrada do corredor (lado norte), e estela-menir II, na periferia sudeste da mamoa. Foi ainda identificada uma
área de circulação vestibular, a céu aberto, de acesso
à sepultura, no prolongamento externo do corredor,

atravessando o anel perimetral da colina tumular.
A AGZ inscreve-se em um tipo arquitectónico
bem representado no Alto Alentejo, com paralelos,
entre outros, na Anta da Comenda da Igreja (Montemor-o-Novo) (Leisner e Leisner, 1959) e na Anta
Grande do Olival da Pega (Reguengos de Monsaraz)
(Leisner e Leisner, 1951).
Sepultura
A sepultura é constituída por câmara funerária
de planta poligonal e elevada altura, e por corredor
baixo e longo. Atinge internamente o comprimento total de 14,5m; o seu eixo longitudinal, partindo do centro do esteio de cabeceira e terminando no centro da
entrada externa do corredor, está orientado no sentido do nascer do sol nos equinócios (108,5º). As matérias-primas utilizadas foram exploradas a partir de
afloramentos granitóides (granito ou quartzo-diorito),
em alguns casos em avançado grau de alteração. Diferenciam-se macroscopicamente três variedades petrográficas, de que destacamos, pela raridade (um esteio), a porfiróide, da qual existem afloramentos assinalados a ca. 9Km, em Barroco (Carvalhosa, 1969).
Câmara funerária

A cripta funerária apresenta planta poligonal,
com o comprimento máximo de 5,70m e a largura
Fig. 11 - Câmara funerária da Anta Grande do Zambujeiro, vista do
quadrante oeste. Foto do arquivo MAEDS, anos setenta do séc. XX.

Quadro I - Anta Grande do Zambujeiro. Esteios da câmara funerária.

Esteios

Alt. máx. Larg. máx.

Obs.

A (ou de
cabeceira)

5,05m

3,30m

Aproximadamente na vertical; implantado em alvéolo escavado no substrato rochoso,
com profundidade superior a 0,40m, colmatado por blocos pequenos e médios de
rochas granitóides.

B
C

4,98m
5,15m

1,50m
2,50m

Muito inclinado para o interior (comprimento acima do piso da sepultura = 5,24m).

D

4,75m

2m

Muito inclinado para o interior (comprimento acima do piso da sepultura = 5,22m).

E

5,02m

2,30m

Muito inclinado para o interior (comprimento acima do piso da sepultura = 5,70m).

F

4,76m

4,98m

G

4,50m

2,60m

Na última fase de utilização da câmara, o acesso a esta tornou-se possível pela
fragmentação transversal deste esteio. Henrique Leonor Pina procedeu ao seu
restauro, uma vez que o fragmento inferior manteve a implantação basal original.
Aproximadamente na vertical; implantado em alvéolo escavado na rocha com mais de
0,50m de profundidade.

máxima de 5,50m (medidas internas ao nível do solo). A altura é de cerca de 5m, contrastando com a do
corredor, que corresponde a 1/5 da mesma. Foi construída com 7 esteios, e pedra de padieira, que se encontram inclinados para o interior.
Além dos esteios descritos no Quadro I, há ainda a referir a pedra de padieira, esteio muito particular, que assenta sobre a primeira laje de cobertura do
corredor. Possui o comprimento máximo de 3,40m,
mas pelo facto de estar sobrelevado em relação ao piso da sepultura, o seu topo atinge a altura máxima de
4,78m; l. máx. = 2,80m. A solução para vencer o acentuado desnível entre a câmara e o corredor constituía
uma fragilidade da estrutura. No caso vertente, esse
problema foi resolvido com sucesso. A pedra de padieira descarrega o seu peso sobre a primeira laje de
cobertura do corredor, assente sobre os esteios I, J,
K, e ainda sobre 4 pilares do interior do corredor.

Esta desce de oeste para este. No Q. 98/101 e parte do
Q. 99/101, a C.1 repousava sobre enchimento de blocos pequenos e médios (C.2);
C. 2- Enchimento de blocos irregulares, cujas
dimensões máximas se encontravam compreendidas
entre 0,10 e 0,40m, mas cujo comprimento médio era
de 0,25m, embalados por areia argilosa castanha.
Destinou-se a regularizar as depressões da superfície
do substrato rochoso de forma a estruturar o piso do
monumento, nos Qs. 98-99/101. Arqueologicamente
estéril. Esp. máx. 0,25m;
C. 3- Substrato granítico muito alterado e de
superfície irregular. Nele foram escavados os alvéolos para implantação dos esteios. Aqueles foram preenchidos por blocos, por vezes dispostos de cutelo,

Sondagem A

Com 2x2m e perpendicular ao esteio de cabeceira, a Sond. A (Qs. 98-99/100-101) revelou a seguinte sequência estratigráfica (de cima para baixo):
2

C. 1- Areia argilosa castanho-amarelada, compactada, com manchas acinzentadas e pequenos carvões irregularmente disseminados. Corresponde ao
piso original da sepultura; o conteúdo funerário sobre ele depositado foi integralmente recolhido pelas
escavações de H. Leonor Pina. Esp. 0,04-0,15m. Nos
Qs. 98/100, 99/100 e parte do 99/101, assentava directamente sobre a rocha, de superfície irregular.
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1

Fig. 12 - Anta Grande do Zambujeiro. Sondagem A, na câmara
funerária, junto do esteio de cabeceira, vendo-se enchimento de
blocos (1) para regularização do piso e septo (2), constituído por
esteio de xisto, que dividia, com outros já destruídos, a câmara
em sectores radiais. Foto do arquivo MAEDS, 1985.
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Fig. 13 - Anta Grande do Zambujeiro, Junho de 1985.
Levantamento topográfico da sepultura propriamente
dita. Atenda-se também à presença da estela-menir I e do
anel perimetral da base da mamoa que se interrompe na
direcção do corredor. O septo longitudinal que divide parcialmente o corredor encontra-se representado pelos pilares a, c, d e pelos esteios (e, f, g) lajiformes, deslocados
para sul pela queda de dois esteios da parede norte do corredor (L, M). De referir também a presença de um elemento de mó manual no corredor, que pode ter aí entrado
juntamente com terras da mamoa, por acção da queda dos
dois esteios (L, M) da parede norte do corredor.

Fig. 14 - Anta Grande do Zambujeiro. Aspectos do corredor, vistos do quadrante este. Foto do arquivo MAEDS, anos setenta do séc. XX.

destinados a “travar” os esteios. O comprimento dos
alvéolos excedia a largura da face interna dos esteios
em cerca de 0,20-0,25m; por razões de segurança, a
escavação não atingiu as suas bases.
Observou-se a existência de um esteio de xisto
com 2,05x0,20x0,05m, implantado em ligeira de-

pressão aberta na rocha e disposto radialmente, desde a extremidade SW do esteio de cabeceira, em direcção ao centro da câmara. Trata-se de um típico septo que, com outros já destruídos, dividia a câmara em
sectores, à semelhança do que se observou no dólmen da Pedra Branca (Melides).

Quadro II - Anta Grande do Zambujeiro. Esteios do corredor.

Esteios
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Altura
máx.

Larg.
máx.

Esp.
máx.

Obs.

H

1,90m

0,60m

0,55m

I

2,15m

1,70m

0,40m

Suporta a primeira laje de cobertura do corredor.

J

2,05m

1,40m

0,45m

Suporta a primeira laje de cobertura do corredor.

K

2m

0,60m

0,15m

Suporta a segunda laje de cobertura do corredor.

L

1,60m

0,90m

―

Tombado para sul, no interior do corredor.

M

1,60m

1,40m

―

Tombado para sul, no interior do corredor.

N

1,50m

1,20m

―

O

1,70m

―

0,30m

Suporta a última laje de cobertura do corredor.

P

1,10m

1,30m

0,30m

Suporta a última laje de cobertura do corredor.

Q

0,86m

0,80m

―

R

1,40m

1,10m

―

S

1,40m

1,70m

―

T

1,75m

1,20m

0,60m

U

1,85m

1,35m

―

Possui duas covinhas, gravadas na face interna, a 1,67m do topo.

V

1,65m

1,65m

―

Suporta a segunda laje de cobertura do corredor.

X

1,70m

0,80m

―

Suportou a primeira laje de cobertura do corredor. Actualmente, sem
funções estruturais por se encontrar inclinado para o interior.

Suporta a última laje de cobertura do corredor.

Corredor

Delimitado por 16 esteios, possui o comprimento máximo de 8,8m, a largura máxima de 2,8m, e
a mínima de 1,7m (entrada externa). Diferencia-se nitidamente da câmara, com uma largura duas vezes
menor. É, porém, na diferença de alturas que reside o
maior contraste entre as duas subunidades arquitectónicas da sepultura. A altura da câmara funerária
é quase 6x a da altura da entrada exterior do corredor.
Este era coberto por lajes dispostas transversalmente, conservando-se, in situ, apenas três. Possui
um septo longitudinal, parcialmente conservado em
cerca de 6m de extensão. No primeiro troço, a partir
da entrada da câmara, em um percurso de 2,80m, os
elementos desta divisória são três pilares (2x0,35x0,24m;
2,05x0,42x0,26m; 1,78x0,32x0,22m), de morfologia subcilíndrica, que acumulavam funções de suporte da cobertura. Nos restantes 3,20m do septo, utilizaram-se esteios lajiformes, nitidamente mais baixos que os do corredor e presentemente tombados.
Junto da parede norte, foi implantado um pilar de reforço, similar aos do septo, mas exclusivamente com
funções de suporte da cobertura.
À face externa dos esteios do corredor, em especial no seu lado norte, adossou-se uma cintura de
blocos da colina tumular. É possível que o elemento
de mó que se encontrava no interior do corredor, tal
como outros blocos soltos tenham pertencido à estrutura tumular. Essa deslocação terá acompanhado a
queda para o interior do corredor dos esteios L e M.

Sondagem B

Com 1,5x1m e perpendicular aos esteios N, O
e P do corredor, a Sond. B revelou a seguinte sequência estratigráfica (a partir da superfície actual):
C. 1- Provável lajeado, do qual se conservavam apenas algum elementos que em média possuem 0,35x0,30x0,10m;
C. 2- Areia argilosa acinzentada. Arqueologicamente estéril. Esp. máx. 0,04m;
C. 3- Enchimento de blocos irregulares, que
travam os esteios, no interior dos respectivos alvéolos;
C. 4- Substrato granítico aplanado e rebaixado
em caixa longitudinal, limitada lateralmente por rele-

vos em cordão, sobrelevados em cerca de 0,15m e
com a largura máxima de 0,30m. Estes cordões limitam as respectivas valas de implantação dos esteios,
cortadas na rocha.

Colina tumular

De planta subcircular, o tumulus possui actualmente cerca de 30m de raio e 9m de altura. Quase toda a área que contactava com a infra-estrutura pétrea
da sepultura propriamente dita (excepto no esteio de
cabeceira) foi desmontada por H. Leonor Pina. A
nossa intervenção, com a extensão de 23m2 (Sond.
C1), abrangeu a base da colina tumular; a parte superior da mesma já havia sido removida pelas escavações anteriores, no sector nordeste, contíguo ao acesso à sepultura. Foi posta a descoberto a base de um
anel perimetral, com cerca de 6m de largura, formado por blocos, cuja máxima dimensão era em média
de 0,35m. Este anel, exterior ao corredor, interrompia-se à entrada do mesmo, dando lugar a área vestibular, a céu aberto, de acesso ao monumento (Fig. 13).

Sondagem C1

Esta extensa sondagem ocupou os quadrados:
100-101/120; 100-102/121; 100-104/122-126. Revelou a seguinte sequência estratigráfica (de cima para baixo):
C. 1A- Areia argilosa pouco compacta, castanho-amarelada média (Munsell 10YR 5/4, quando
húmida), com raro espólio. Esp. ca. 0,10-0,20m.
Poderia ter-se formado em resultado de terraplenagem realizada por H. Leonor Pina;
C. 1B- Areia argilosa, castanho-amarelada escura (10YR 3/2, quando húmida), com abundante cerâmica pós-romana, designadamente numerosos
fragmentos de telhas curvas. Esp. ca. 0,10-0,12m;
C. 2- Nesta camada, definiram-se os restos de
uma estrutura pétrea, com cerca de 6m de largura,
que constituiu o anel perimetral da base da mamoa e
que assentava no topo da C.3. Os blocos desta estrutura, cuja dimensão máxima era em média de 0,35m,
encontravam-se ligados por argila castanho-amarelada escura (10YR 4/4, quando húmida).
Entre os mesmos blocos da base da mamoa, surgiram
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fragmentos de cerâmica pré-histórica (sendo de destacar um fragmento com bordo de taça carenada de
grande diâmetro – AGZ55), resíduos de talhe em
quartzo e cristal de rocha e uma placa de xisto gravada (AGZ2). No exterior do referido anel de contenção da mamoa, na área da via de acesso ao corredor
da sepultura, a C.2 era constituída por areia argilosa
castanho-amarelada média (Munsell 10YR 5/4, quando húmida), com manchas acinzentadas, pequenos
carvões e fragmentos de cerâmica pré-histórica, em
geral rolados. A estela-menir I estava tombada sobre
o topo desta camada. Esp. ca. 0,20m;
C. 3- Areia argilosa, castanho-amarelada escura (10 YR 4/2, quando húmida), com fragmentos
de cerâmica pré-histórica de carácter doméstico.
Continha pequenos carvões irregularmente disseminados. As pedras da estrutura da base da mamoa
assentavam sobre esta camada. Esp. ca. 0,20m;
C. 4- Areia argilosa castanho-amarelada média (10YR 5/4, quando húmida), com abundantes calhaus sub-angulosos e angulosos de quartzo. Esp. ca
0,08m. Arqueologicamente estéril. Assenta directamente sobre a rocha;
C. 5- Substrato rochoso granítico, cuja superfície desce de oeste para este.

Área vestibular de acesso à sepultura e depósito secundário

A área vestibular de acesso à sepultura foi identificada através de piso de argila compactada, com algum material arqueológico aí depositado, e pela interrupção do anel perimetral de contenção da mamoa; situa-se no prolongamento externo do corredor. Desconhecemos a sua extensão. Uma sondagem

Fig. 15 - Anta Grande do Zambujeiro. Sondagem C2, com a
delimitação do depósito votivo. Foto do arquivo MAEDS, 1985.

(Sond. C2) aí realizada revelou a existência do referido piso (C. 2A) e de um depósito votivo secundário
(C.2B), em fossa aberta a partir da base da C.2A.

Sondagem C2

Sondagem destinada a precisar a existência da área vestibular de acesso à sepultura. Ocupou o Q. 100/118 e parte do Q. 101/118. Revelou
a seguinte sequência estratigráfica (de cima para baixo):
C. 1- Areia argilosa pouco compacta, castanho-amarelada média (10YR 5/4, quando húmida) com
raro espólio. Esp. ca. 0,10m;
C. 2A- Piso de areia argilosa bem compactada,
com cerca de 0,05m de espessura;
C. 2B- Fossa aberta na C. 3, a partir da base da
C. 2A, com 0,35m de profundidade máxima, preenchida por sedimento muito semelhante ao da C. 2A.

Quadro III - Anta Grande do Zambujeiro. Datação (AMS) de amostra de carvão vegetal recolhida no depósito secundário aberto na área
vestibular de acesso à sepultura (Q. 100/118; C.2B).
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Ref.

Material

14C BP

13C/12C

Cal BC 1 sigma

Cal BC 2sigma

Beta-243693

carvão

3910±40

-22.6‰

2470 - 2340

2480 - 2290

Fig. 16 - Anta Grande do Zambujeiro. Resultado obtido por análise radiocarbónica (AMS) – Beta - 243693 – de amostra de carvão vegetal
recolhida no interior do depósito votivo da Sondagem C2.

Ocupava toda a metade norte do Q. 100/118 e parte do
Q. 101/118, prolongando-se pela área para onde tombou a estela-menir I. Continha pequenos carvões disseminados, alguns blocos pétreos e os seguintes artefactos: lâmina de sílex com vestígios de lustre de cereal (AGZ4), em 100,95/118,05; aplicação ou tampa
zoomórfica de cerâmica (AGZ6), em 100,50/118,35;
placas de xisto gravadas (AGZ1 e AGZ3), em
100,80/118,35 e 100,70/118,20. A abertura desta fossa, destinada por hipótese a receber materiais resultantes de operação de criação de espaço disponível
no interior da sepultura, parece ter ocorrido no terceiro quartel do III milénio cal BC, como é sugerido pela datação por AMS de amostra de carvão vegetal recolhida no interior do referido depósito (Quadro III);
C. 3- Areia argilosa, castanho-amarelada escura (10 YR 4/2, quando húmida), com pequenos carvões irregularmente disseminados, fragmentos de cerâmica pré-histórica de carácter doméstico e subprodutos de talhe em quartzo leitoso. Cortada pela fossa
da C. 2B, assentava directamente sobre o substrato rochoso. Esp. ca. 0,25m;
C. 4- Substrato rochoso granítico.

Estelas-menires
A Sondagem C1 não permitiu detectar a estrutura de contenção da estela-menir I, localizada na
interface da colina tumular com o vestíbulo de acesso à sepultura e tombada no final da formação da C.2,
da mesma área vestibular.
A Sondagem D, realizada junto da estela-menir II, revelou o alvéolo de implantação e coroa
de sustentação do mesmo monólito.
Estela-menir I- Assinalava a entrada do corredor, no lado norte, e estaria virada para leste. O seu
anverso, ligeiramente côncavo, foi integralmente bujardado. Na extremidade superior, de contorno em arco carenado, foram esboçados ombros e cabeça, que
conferem à peça carácter antropomórfico. Possui o
comprimento máximo de 6,10m, a largura máxima
de 2,40m (parte superior) e a largura mínima de
1,30m, na base. Não foi possível obter a espessura
máxima. Como já foi referido, não se identificou
uma estrutura de contenção específica, o que pode indicar ter sido a sustentação do monólito assegurada
pela mamoa.
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Fig. 17 - Anta Grande do Zambujeiro. Estela-menir I. Foto do
arquivo MAEDS, 1987.

Estela-menir II- Assinalava a periferia sudeste da colina tumular. Possuía estrutura de implantação própria, claramente dissociada da mamoa.
A sua base terá estado implantada em cavidade subcircular aberta na rocha e envolvida por argila muito
plástica. Em torno do alvéolo e da base da estela-menir foi construído um pequeno tumulus, com terra
e blocos irregulares, organizados em “carapaça”, de
contorno subcircular. O diâmetro máximo desta estrutura de contenção pode ter atingido os 6m. O facto
de não ter sido possível deslocar o monólito impediu-nos o acesso à totalidade da referida estrutura.
Este aparelho de sustentação recorda, nos seus traços
gerais, o do menir fálico do Xarez (muito destruído)
(Gonçalves, 1970) ou o do menir 1 da Charneca do Vale Sobral (Nisa) (Monteiro e Gomes, 1978). A face da
estela-menir virada actualmente para cima mostra-se
bujardada, tal como o seu contorno, e é sub-rectan-

gular, de ângulos arredondados, com orientação NNO-SSE. A extremidade superior, regularizada, apresenta contorno sub-rectangular. A extremidade oposta, que deveria encontrar-se enterrada, possui contorno grosseiramente triângular e superfície irregular,
sem vestígios de bujardagem. A face superior, a única que pudemos observar, encontra-se decorada por
cerca de 70 covinhas6. A decoração está ausente na zona de embasamento e em uma área que sofreu forte
descamação. A maior concentração de covinhas verifica-se entre 3,50m e 5,20m a partir da extremidade
inferior, situando-se nessa zona as de maiores dimensões (diâmetro de 6cm e profundidade de 2cm). A 4m
da extremidade inferior, foi executada por picotagem
uma depressão transversal com a largura de 0.25m.
Como já anteriormente referimos, o anverso
desta estela-menir encontra-se mal conservado, e exibe actualmente, na zona mesial, perfil convexo-côncavo, com cotas que variam entre 7,29m e
6,61m. O comprimento máximo do monólito é de
6,50m; o comprimento da zona de embasamento é de
1m. A largura na extremidade distal é de 2,50m; na zona de embasamento, a largura é de 2m, e a largura máxima, de 2,84m. A espessura observável varia entre
0,97m e 0,33m, no bordo lateral SO. Este bordo, pouco espesso, ligeiramente convexo, foi bujardado, enquanto o bordo lateral NE é constituído por superfície natural, aproximadamente perpendicular ao anverso. A superfície basal, como atrás referimos, encontra-se também em estado bruto.
A erecção desta estela-menir pode ter sido posterior à construção da sepultura megalítica, como é
sugerido pela cerâmica recolhida na C.2 da Sondagem D, característica da Idade do Bronze.

Sondagem D

Realizada em torno da estela-menir II, revelou
a seguinte sequência estratigráfica, a partir da superfície:
C. S- Areia argilosa acinzentada e humosa.
Esp. 0,10-0,25m;
C. 1- Areia argilosa castanho-amarelada, com
raros artefactos líticos, atípicos, em quartzo leitoso,

6 - O registo da superfície gravada desta estela-menir foi iniciado, com recurso ao método bicromático e a decalque sobre plástico cristal, sob orientação de
Mário Varela Gomes, mas não foi concluído. Em um dos esteios do monumento, na face que esteve coberta pela mamoa, foi identificado um serpentiforme,
por Primitiva Bueno e colaboradores (2007).
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Fig. 18 - Anta Grande do Zambujeiro.
Levantamento topográfico da estela-menir II, 1987. Atenda-se à estrutura de
contenção da estela-menir.

Fig. 19 - AGZ. Estela-menir II, na periferia sudeste da mamoa, e
pormenor da sua face decorada com covinhas. Ao fundo, colina
tumular. Foto do arquivo MAEDS, 1985.

cerâmica de construção e fragmento de bocal de ânfora romana da forma Dressel 1 e cerâmica pós-romana. Esp. ca. 0,20m;
C. 2- Areia argilosa castanho-amarelada, com
cerâmica (muito fragmentada) exclusivamente pré-histórica (Idade do Bronze). Esp. ca. 0,20m. No seio
desta camada, surgiu uma estrutura pétrea, subcircular, com cerca de 3m de raio. Esta estrutura rodeia
parcialmente o monólito, que tombou para NO;
C. 3- Argila cinzento-esverdeada, circunscrita
ao alvéolo escavado na rocha, para implantação do
monólito. Esp. ca. 0,20m;

por covinhas, serpentiformes, círculos, motivo em
ferradura, báculo e elemento solar (Gomes, 1994b).
Também o monumento megalítico de corredor da
Granja de S. Pedro (Idanha-a-Velha) possuía dois menires, de morfologia fálica, decorados por covinhas,
“quase no centro da grande mamoa” (Almeida e Ferreira, 1971). De referir ainda a estela-menir do monumento da Granja de Toniñuelo, na província de Cáceres.
A vocação destes menires, em conexão com
monumentos funerários poderia consistir no reforço
do conceito de antepassado mítico, tão importante
nas sociedades segmentárias. De notar que a função
social dos próprios monumentos sepulcrais ultrapassaria a esfera funerária, estando ao serviço do sistema político-ideológico.
Importa salientar a morfologia sub-paralelepipédica dos menires da AGZ, pouco comum na região,
e bem assim o carácter antropomórfico de um deles.
Apesar do trabalho de regularização realizado através de bujardagem, conservam ainda um carácter bruto ou natural que, associado ao gigantismo, lhes confere poderosa força e sentido de perenidade telúrica.

CULTURA MATERIAL MÓVEL

Estrato anterior ao monumento
(C.3 das Sondagens C1 e C2)
Do estrato anterior à implantação do monumento (C.3 das Sondagens C1 e C2), provieram materiais que apontam para uma ocupação neolítica de
carácter habitacional.
Indústria lítica
+ Três resíduos de talhe em quartzo, perten-

C. 4- Substrato rochoso, no qual foi aberta cavidade para implantação da estela-menir.
A presença de estelas-menires na AGZ, não
sendo uma singularidade deste monumento, é uma
característica diferenciadora de um grupo restrito de
sepulcros, no quadro dos grandes dólmenes de corredor. Cite-se o vizinho monumento de falsa cúpula de
Vale de Rodrigo, que possuía na periferia da mamoa,
a nascente, um menir assinalando a entrada exterior
do corredor da sepultura. De secção elíptica e com
mais de 4m de comprimento, este menir possui complexa iconografia, em ambas as faces, constituída
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centes ao subsistema tecnológico expedito (AGZ15,
AGZ16, AGZ18), respectivamente com 27x14x12mm,
31x17x8mm, 18x12x8mm, e 3,2gr, 3,6gr e 1,4gr;
+ Resíduo de talhe (AGZ17), em cristal de rocha, do subsistema tecnológico uso-intensivo, com
24x10x6mm e 1,2gr;
+ Lasca residual completa (AGZ19), em
quartzo, do subsistema tecnológico expedito, com
13x21x6mm e 1,8gr;
+ Núcleo de lascas configurado, com três planos de percussão (AGZ14), em quartzo leitoso, do
subsistema tecnológico uso-intensivo, com 38x
35x34mm e 55gr;

+ Lasca (fragmento mesial) com vestígios de
uso (AGZ20), em quartzo leitoso. Serrilhado irregular inverso resultante de uso, no bordo lateral esquerdo. 15x24x5mm e 1,8gr.
Cerâmica

Recolheram-se 46 fragmentos de cerâmica,
pertencentes a recipientes montados manualmente,
em geral sem rolamento ou pouco rolados, cuja distribuição por classes de dimensão máxima é apresentada no Quadro IV. Sete exemplares, pertencentes a igual número de recipientes, possuem bordo.

Quadro IV - Anta Grande do Zambujeiro. Distribuição dos
fragmentos de cerâmica provenientes da C.3 das Sondagens C1e
C2, por classes de dimensão máxima, em mm.

< 25

> 25< 50

> 50 < 100

Total

11

28

7

46

-amareladas – Munsell 5YR 5/6); superfícies alisadas; paredes em geral espessas ou muito espessas (espessura entre 5 e 17mm, x =10,9mm, moda =10mm):
30 exemplares.
O grupo B está representado por quatro taças
em calote (diâmetros da boca com cerca de 120mm,
160mm e 200mm – AGZ33, 34, 45 e 46; Fig. 20:1, 2
e 3) e por dois esféricos/ovóides de dimensões indeterminadas (AGZ32 e 43; Fig. 20: 5 ).
O presente conjunto cerâmico oferece características, sobretudo os exemplares pertencentes
ao grupo B, próprias de contextos habitacionais, sendo de destacar as afinidades da cerâmica do Grupo A
com a cerâmica mais comum dos sítios do Neolítico
médio de Pipas e Fábrica da Celulose, no médio
Guadiana.

Fig. 20 - Anta Grande do Zambujeiro. Cerâmica proveniente do
estrato anterior à implantação do monumento (C.3 das Sondagens C1 e C2). 1 - taça em calote (AGZ46); 2 - taça em calote
(AGZ45); 3- taça em calote (AGZ34); 4 - esferoidal/ovóide
(AGZ44); 5 - esferoidal/ovóide (AGZ32). Desenhos de J. Costa.

A cerâmica distribui-se por dois grupos de fabrico:
A - Recipientes de pequenas a médias dimensões de pasta compacta, fina a grosseira7; cozedura
em ambiente redutor com predomínio dos exemplares de núcleo e superfícies acinzentadas/negras;
menos frequentemente, uma das superfície, ou ambas são castanhas (Munsell 7.5YR 5/3 ou 10YR 5/3),
mantendo-se o núcleo cinzento/negro; superfícies
em geral bem alisadas; parede pouco espessa (espessura compreendida entre 4 e 10mm, x = 6,3mm,
moda=5mm): 16 exemplares. A este grupo pertence
um exemplar de recipiente esferoidal/ovoide de bordo simples e direito e lábio aplanado, com cerca de
140mm de diâmetro na boca (AGZ44; Fig. 20: 4);
B - Recipientes geralmente de médias a grandes dimensões; pasta compacta e muito grosseira;
ambiente de cozedura predominantemente redutora
(com núcleo e uma das superfícies ou ambas de cor
cinzenta/negra), mas sendo relativamente frequentes
os exemplares que revelam ambiente de cozedura totalmente oxidante (núcleo e superfícies vermelhas –
Munsell 2.5YR 4/6 ou 2.5YR 5/6 – ou vermelho-

7 - Textura das pastas cerâmicas: fina (e.n.p. < 0,5 mm); grosseira (e.n.p. ≥ 0,5 e <1mm); muito grosseira (e.n.p.≥1mm)
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Anel perimetral da base da colina tumular
A sondagem que realizámos no anel perimetral da base do tumulus da AGZ (Sondagem C1)
revelou que a C.2, base de assentamento do tumulus
e constituída pelas pedras do referido anel, embaladas por areia argilosa, forneceu cerâmica, sendo de
destacar um fragmento de taça carenada (AGZ55;
Fig. 22) atribuível ao Neolítico final/Calcolítico
inicial. À semelhança do que observámos na mamoa
do monumento da Palhota (Soares e Tavares da
Silva, 1976-77), registou-se também a presença de
resíduos de talhe, em quartzo e em cristal de rocha.
Surgiu ainda uma placa de xisto gravada (AGZ2;
Fig. 23).

Cerâmica
+ Taça de carena alta e grande diâmetro;

parede tronco cónica muito inclinada para o interior;
lábio convexo; pasta muito grosseira; superfícies
castanho-avermelhadas (Munsell 5YR 5/4) e núcleo
negro; superfície externa alisada e ligeiramente
erodida; superfície interna alisada-fina. Diâmetro da
boca ca. 300mm; diâmetro da carena ca. 330mm;
altura total ca. 70mm; altura da carena ca. 50mm;
espessura 11mm. Q. 102/124 (X= 102,57m; Y=
124,90m); C.2; AGZ55; Fig. 22.

Placa de xisto gravada
+ Recolheu-se na base da mamoa (C.2), no

Indústria lítica

Além de dois resíduos de talhe sobre quartzo,
do subsistema tecnológico expedito (AGZ10 e 11),
e de uma lasca de acondicionamento de núcleo,
em quartzo leitoso, do subsistema uso-intensivo
(AGZ12), encontrou-se o fragmento proximal de
uma lamela (AGZ7; Fig. 21) em sílex beige (Munsell
10YR 6/2), com 19x12x3mm e 0,8gr, de secção
transversal trapezoidal/triangular, talão facetado,
bolbo difuso, debitagem por pressão ou percussão
indirecta; vestígios de uso inversos no bordo lateral
direito (esquirolamento do fio do gume).

Fig. 21 - Anta Grande
do Zambujeiro. Fragmento proximal de
lamela em sílex
(AGZ7), proveniente da base da mamoa
(C.2 da Sondagem
C1). Desenho de
Jorge Costa.

Q.104/124, uma placa de xisto ardosiano gravada
(AGZ2), sem perfuração para suspensão, completa,
sobre suporte sub-rectangular de ângulos arredondados, com 156x96x7mm e 241 gr. A superfície decorada, que revela mais do que uma fase de gravação, encontra-se, de um modo geral, muito desgastada. Este exemplar parece ter sido manufacturado a
partir de um outro de maior formato. O arranjo do padrão decorativo revela um desvio superior a 10º relativamente à direcção dos bordos. Este padrão (tripartido) obedece a um típico desenho têxtil. A cabeça
possui a gravação de um triângulo invertido reservado, de onde partem, para ambos os lados, bandas
horizontais preenchidas por traços oblíquos muito
apagados, alternando com bandas reservadas. O corpo médio da peça é ocupado por quatro bandas preenchidas por traços oblíquos de direcção alternadamente oposta, conjunto limitado por duas outras
bandas reservadas. Na base da placa (último terço) a
decoração apresenta padrão em ziguezague, com
triângulos invertidos e preenchidos por traços
oblíquos, muito apagados. A existência de gravação
anterior cria a ilusão de xadrez.

Fig. 22 - Anta Grande do Zambujeiro. Taça carenada (AGZ55), proveniente da base da mamoa (C.2 da Sondagem C1). Desenho de J. Costa.
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O padrão decorativo deste exemplar é muito
semelhante ao de um outro, também sem furo de suspensão, proveniente das escavações de H. Leonor Pina, reproduzido na adenda fotográfica (Fig. 43: 2).
Muito embora tenhamos consciência de que a
colina tumular é um contexto aberto, que esteve sujeito a diversas intrusões mais ou menos ritualizadas,
que foi fortemente perturbada e mesmo parcialmente
desmontada durante as escavações de H. Leonor
Pina, parece-nos defensável atribuir a sua construção
ao final do IV/ transição para o III milénio BC .

Área vestibular de acesso à sepultura
O espólio apresentado seguidamente proveio
do piso argiloso (C.2A) da área de acesso imediato
ao corredor da sepultura.
Indústria lítica

Integrado no piso argiloso (C.2A) que revestia
a área de acesso imediato ao corredor do monumento
(Sond. C1), encontraram-se, em Q.100/120, dois suportes laminares, em sílex, transformados:
+ Entalhe (AGZ8, Fig. 24: 1) com fino retoque
semi-abrupto a abrupto, directo, sobre fragmento de

Fig. 23 - Anta Grande do Zambujeiro. Placa de xisto
gravada (AGZ2), proveniente da base da mamoa (C.2 da
Sondagem C1). Exemplar de composição tripartida
(grande desenvolvimento da zona mesial) sem furo de
suspensão, com elevado desgaste da gravação, aplicada
sobre superfície anteriormente gravada e apagada. Tipo
Clássico IIC, Quadro VIII. Foto do arquivo MAEDS.
Desenho de Jorge Costa.

Fig. 24 - Anta Grande do Zambujeiro. 1 - entalhe em sílex
(AGZ8); 2 - lâmina com vestígios de uso (AGZ9), em sílex.
Provenientes do piso da área de acesso ao corredor da sepultura
(C.2A). Desenhos de Fernanda de Sousa.
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lâmina (38x20x9mm, 6,8gr) de secção transversal
trapezoidal, em sílex de cor Munsell 10YR 5/2, com
restos de ganga (Munsell N9). O bordo direito apresenta serrilhado directo, resultante de uso;
+ Fragmento mesial de lâmina com vestígios
de uso (AGZ9, Fig. 24: 2), de secção transversal trapezoidal, em sílex de cor Munsell 10YR 3/2, com
51x16x4mm e 5gr. Os traços de uso são directos (esquirolamento) em ambos os bordos laterais. Foi encontrado junto da peça anteriormente descrita.

Cerâmica

O denominador comum do pequeno conjunto
artefactual proveniente da C. 2A da Sond. C2 é a miniaturização dos recipientes. Estão presentes formas
similares às da amostra do material recolhido por H.
Leonor Pina e exposta no Museu de Évora.
+ Taça em calote baixa; parede muito inclinada para o exterior; lábio convexo simétrico, a tender
para biselado; pasta grosseira; superfícies e núcleo
cinzento-escuros; superfícies alisadas toscas. Diâmetro da boca ca. 130mm; altura ca. 40mm; espessura

10mm. Sond. C2; Q. 100/118; C. 2A. AGZ42, Fig. 25:1.
+ Pequeno esférico; bordo ligeiramente inclinado para o interior; lábio convexo simétrico; pasta grosseira; superfícies castanhas (Munsell 7.5YR
5/4) e núcleo negro; superfícies erodidas. Diâmetro
da boca ca. 50mm; altura ca. 55mm; espessura 8mm.
Sond. C2; Q. 100/118; C. 2A. AGZ36, Fig. 25: 2.
+ Globular com perfuração horizontal a 20mm
do bordo; bordo muito inclinado para o interior, de
lábio convexo simétrico, a tender para biselado;
pasta grosseira; superfícies castanho-acinzentadas
(Munsell 2.5Y 5/2) e núcleo negro; superfície externa alisada, e interna alisada-tosca. Diâmetro da
boca ca. 80mm; espessura 10mm. Sond. C2; Q.
100/118; C. 2A. AGZ35, Fig. 25: 3.

Placa de xisto gravada
+ No Q. 100/123 (Sond.C1), recolheu-se um

pequeno fragmento de placa de xisto ardosiano gravada (AGZ5, Fig. 26) que não permite reconstituição
da forma do suporte e/ou do padrão decorativo
45x25x3mm.
Fig. 25 - Anta Grande do Zambujeiro. Cerâmica proveniente do
piso da área de acesso ao corredor da sepultura (C. 2A). 1 - taça
em calote (AGZ42); 2 - pequeno esférico (AGZ36); 3 - globular
(AGZ35). Desenhos de Jorge Costa.

Fig. 26 - Anta Grande do Zambujeiro. Fragmento de placa de
xisto gravada (AGZ5), proveniente do piso da área de acesso ao
corredor da sepultura (C. 2A). Desenho de Jorge Costa.

Depósito votivo secundário
Esta fossa, aberta na área vestibular de acesso
à sepultura (C. 2B da Sondagem C2), provavelmente
no terceiro quartel do III milénio BC, destinou-se,
por hipótese, a armazenar materiais removidos da sepultura propriamente dita, com o objectivo de disponibilizar espaço para novos enterramentos. Os ossos,
se aí foram depositados, não se conservaram devido à
acidez do meio. Registaram-se diversos artefactos que a
seguir se descrevem.

Indústria lítica
Elemento de foice

Fig. 27 - Anta Grande do
Zambujeiro. Lâmina com
lustre de cereal (AGZ4);
depósito votivo (C. 2B).
Desenho de F. de Sousa.

+ Instrumento sobre fragmento distal de lâ-

mina (AGZ4, Fig. 27), de secção transversal triangular, em sílex de cor Munsell 5YR 3/2. Fracturado por
flexão; o bordo da lâmina assim obtido foi truncado
por retoque abrupto e directo. Vestígios de lustre de
cereal inversos, no bordo direito, associados a serrilhado directo de uso. No bordo esquerdo, presença
de serrilhado irregular alternante, resultante também
de uso. 83x16x4mm e 6,2gr. Q. 100/118, C. 2B.

Cerâmica
Peça coroplástica
+ Pequena escultura zoomórfica (AGZ6, Fig.

28), modelada em cerâmica, quiçá aplicação decorativa de recipiente, pois conserva superfície, ovalada e côncava, de colagem. Representa uma expres-

siva cabeça de cervídeo fémea (Fig. 29), com a boca
ligeiramente entreaberta, orelhas bem marcadas, e
um dos olhos representado por duas circunferências
concêntricas. Possui 115x55x50mm e 155gr. Proveio
do Q. 101/118, C. 2B. H. Leonor Pina recolheu uma
Fig. 28 - Anta Grande do Zambujeiro. Escultura zoomórfica em
cerâmica, provável representação de cerva (AGZ6); depósito
votivo (C. 2B da Sondagem C.2). Desenho de J. Costa.
Fig. 29 - Cervídeo fêmea. Foto de José Costa.

peça muito semelhante a esta, inclusivamente no que
respeita à pasta cerâmica, que se encontra exposta no
Museu de Évora (ver Anexo fotográfico, Fig. 35).
Porém, os olhos deste exemplar foram obtidos através da aplicação de pastilhas.

Placas de xisto gravadas
+ Placa de xisto ardosiano gravada (AGZ1,
Fig. 30), recolhida na C. 2B do Q.101/118. Com
140x103x7mm e 166gr. Suporte trapezoidal. Apre-

Fig. 30 - Anta Grande do Zambujeiro. Placa de xisto gravada
(AGZ1), proveniente do depósito votivo (C. 2B da Sondagem
C.2). Foram detectadas duas fases de gravação (a mais antiga é
representada a azul). Tipo Clássico IB, Quadro VIII (v. Anexo).
Foto do arquivo MAEDS. Desenho de J. Costa.
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senta vestígios muito apagados de uma primeira fase
de gravação (anverso e reverso) à qual se sobrepôs,
no anverso, um padrão decorativo muito comum,
constituído por bandas horizontais de triângulos preenchidos por reticulado. No topo da placa, dois furos
de suspensão. Após fragmentação segundo o eixo
transversal, a peça foi ainda reutilizada, através da
regularização da fractura, por boleamento de arestas
e arredondamento dos vértices da base.
+ Placa de xisto ardosiano gravada (AGZ3,
Fig. 31), recolhida na C. 2B do Q.101/118. Possui
perfuração bicónica centrada no topo. Suporte trapezoidal, de vértices arredondados, com 169x95x
6mm e 173 gr. Apresenta fractura no canto superior

Fig. 31 - Anta Grande do Zambujeiro. Placa de xisto gravada (AGZ3), proveniente do depósito votivo (C. 2B da Sondagem C.2). Tipo
Híbrido C, Quadro VIII (v. Anexo). Foto do arquivo MAEDS. Desenho de Jorge Costa.

direito e descamação da superfície gravada, no topo da placa, ao longo da incisão horizontal que estabelece a separação entre a “cabeça” e o “corpo” do
artefacto. À semelhança dos restantes exemplares
exumados, a superfície decorada encontra-se muito
desgastada e deixa perceber mais do que uma fase de
gravação. A “cabeça” conserva apenas uma pequena
área gravada, que ostenta bandas de xadrez, horizontais e paralelas, separadas por bandas lisas. O corpo da placa revela na zona mesial duas bandas horizontais de triângulos preenchidos por xadrez, e na
zona inferior, bandas verticais e paralelas preenchidas por xadrez, separadas por outras reservadas.
Este exemplar ostenta, pois, uma típica estrutura tri-

partida, mas uma padronagem hibrida que mistura a
clássica decoração de bandas horizontais de triângulos com bandas verticais de rectângulos.
Das três placas de xisto recolhidas durante a
nossa intervenção, em contextos exteriores à sepultura propriamente dita, ressalta a intensa manipulação e transformação, provavelmente não só física,
mas também semântica, a que estes ideoartefactos
estiveram sujeitos. Os exemplares exumados por H.
Leonor Pina que pudemos observar, sem denotarem
de forma tão expressiva o carácter de fim de ciclo do nosso conjunto artefactual, revelam também, em alguns casos, reaproveitamentos e reapropriações (v. Anexo).
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Estrutura de contenção da estela-menir II
Indústria lítica

Na C.1 da Sondagem D, formada posteriormente ao derrube da estela, encontraram-se materiais romanos e pós-romanos e ainda alguns artefactos pré-históricos, sobretudo resíduos em quartzo, que podem ser provenientes das terras da mamoa, em rápido processo erosivo. Em seis artefactos,
exclusivamente de quartzo, dois (AGZ22 e 23) encontravam-se intensamente patinados (lasca e núcleo irregular), pertencendo a fase pré-neolítica; os
restantes confirmam o carácter não intencional ou
acidental desta distribuição:
+ Resíduos de talhe em quartzo, do subsistema tecnológico expedito (AGZ21 e 26), respectivamente com 43x29x23mm e 23,6gr, e 48x26x22mm
e 25,4gr;
+ Lascas com vestígios de uso, em quartzo
leitoso, do subsistema tecnológico uso intensivo
(AGZ24 e 25). A primeira, de secção transversal sub-trapezoidal, encontra-se fragmentada (fragmento distal) e possui o fio do gume lateral direito afectado por
esquirolamento inverso, com 18x19x9mm e 2,8gr. A
lasca AGZ25, completa, possui 15x21x8mm e 1,8gr,
secção transversal subtriangular, talão reduzido, bolbo difuso e debitagem por percussão indirecta; apresenta o gume distal afectado por massacramento.

Cerâmica

Na C.2 da Sondagem D, que parece corresponder ao período de implantação da estela-menir,
recuperaram-se 22 fragmentos de cerâmica exclu-

sivamente pré-histórica (Quadro V), frequentemente
erodidos (11 exs.). A espessura dos fragmentos varia
entre 5 e 12mm, com X= 8,5mm e moda =7mm. A
pasta é compacta, podendo surgir com textura fina (7
exs.), grosseira (5 exs.), ou muito grosseira (10 exs.)
e foi cozida em ambiente redutor (núcleo em geral
cinzento/negro), com fase de arrefecimento oxidante
(zonas superficiais castanho-avermelhadas). As superfícies conservadas mostram-se bem alisadas, com
vestígios de polimento na taça carenada AGZ48/51.
Apenas um exemplar possui decoração. Quatro
fragmentos conservaram bordo, permitindo identificar uma taça em calote, duas taças carenadas lisas
e um vaso ovóide, de colo côncavo, com decoração
incisa e bordo denteado. Trata-se de recipientes de
pequenas e médias dimensões que atribuímos à Idade do Bronze, período a que provavelmente corresponde a implantação desta estela-menir.
+ Taça carenada de parede acentuadamente
côncava e carena vincada; pasta grosseira; núcleo
cinzento e superfícies castanho-avermelhadas; superfícies ligeiramente erodidas, notando-se, na externa, vestígios de polimento; espessura 7mm. Sondagem D; C. 2. AGZ48/51; Fig. 32: 2.
+ Taça carenada de parede ligeiramente côncava, bordo extrovertido e lábio convexo assimétrico; carena alta e pouco vincada; pasta fina; núcleo e superfícies castanho-acinzentados (Munsell
10YR 5/2); superfícies alisadas-finas; altura total ca.
33mm; altura da carena ca. 19mm; diâmetro da boca
ca. 160mm; espessura 5mm. Sondagem D; C.2.
AGZ56, Fig. 32: 1.
+ Recipiente de bojo ovóide e colo côncavo;
bordo extrovertido; pasta grosseira; núcleo cinzento-escuro e superfícies castanhas (Munsell 10YR 5/3);

Fig. 32 - Anta Grande do Zambujeiro. Cerâmica proveniente da estrutura de contenção da estela-menir II (C. 2). 1 - taça carenada
(AGZ56); 2 - taça carenada (AGZ48/51); 3 - recipiente de bojo ovóide e de colo marcado (AGZ47). Desenhos de Jorge Costa.
112

superfícies alisadas; decoração incisa (ziguezague)
na parte superior do bojo e bordo denteado por curtas
incisões transversais; diâmetro da boca ca. 160mm;
espessura 8mm. Sondagem D; C. 2. AGZ47, Fig. 32: 3.
Quadro V - Anta Grande do Zambujeiro, Sond. D, C.2.
Cerâmica. Fragmentos por classes de dimensão máxima, em mm.

< 25

> 25< 50

> 50 < 100

Total

6

14

2

22

CONCLUSÕES

Principais resultados da intervenção
do MAEDS na AGZ em 1985-87
As sondagens no interior e exterior da sepultura mostraram que esta foi integralmente escavada
por Henrique Leonor Pina, e a colina tumular, fortemente intervencionada pelo mesmo arqueólogo; porém, revelaram, ainda, alguns aspectos interessantes:
i) Ocupação habitacional neolítica anterior à
construção do monumento;
ii) Técnica construtiva do monumento;
iii) Cronologia da sua construção;
iv) Depósito ritual secundário, em fossa aberta
no piso da área vestibular externa ao corredor;
v) Identificação de estelas-menires implantadas na área da colina tumular.
Em termos muito sumários, podem enunciar-se as principais conclusões da intervenção do
MAEDS em 1985 e 1987:
i) É provável que a AGZ tenha sido construída, pelo menos parcialmente, em área anteriormente ocupada com fins residenciais. As sondagens
realizadas na colina tumular e no vestíbulo exterior
de acesso à sepultura revelaram uma camada (C.3)
subjacente ao monumento, que forneceu fragmentos de cerâmica lisa pré-histórica, característica de
habitat, mas que não conserva elementos cronotipologicamente pertinentes;
ii) Documentaram-se as seguintes operações
do processo construtivo:

a - O plano da sepultura propriamente dita foi
definido através da abertura de alvéolos no substrato
rochoso, mais ou menos profundos, para implantação dos esteios;
b - Após a implantação dos esteios, procedeu-se à colmatação dos alvéolos recorrendo-se a blocos
irregulares. A disposição dos ortostatos, partindo do
da cabeceira, obedeceu a cuidadosa organização, tendo-se recorrido a sobreposições parciais, de forma a
assegurarem-se travamentos sucessivos e o equilíbrio de toda a estrutura;
c - Na área da câmara funerária regularizou-se
a rocha-mãe, que então, e nessa zona, se encontrava a
descoberto, através do preenchimento das depressões existentes na sua superfície, com sedimento arenoso e blocos pétreos. Obtida uma superfície aplanada,
sobre a mesma assentou uma camada areno-argilosa,
que, compactada, constituiu o piso da câmara. Este
espaço foi dividido radialmente em sectores, pela implantação de finos esteios de xisto;
d - Na área do corredor, a rocha foi regularizada através de rebaixamento com cerca de 0,15m de
profundidade, limitado bilateralmente por relevos em
cordão, que separavam aquela superfície, rebaixada ao
longo do corredor, dos alvéolos para implantação dos
esteios. A área rebaixada viria a ser preenchida por
areia argilosa, base de assentamento de lajeado.
No exterior, e precedendo o corredor, identificou-se uma área vestibular a céu aberto, dotada de
piso constituído por argila compactada;
iii) A presença, entre as pedras do anel perimetral da base do tumulus, de fragmentos de cerâmica cronotipologicamente atribuíveis aos finais do
IV milénio/inícios do milénio seguinte, sugere esta
cronologia para a construção do monumento;
iv) A presença de uma fossa, presumivelmente
de rejeição votiva, aberta no piso da referida área vestibular, e na qual se depositaram, provavelmente, no
terceiro quartel do III milénio, espólios funerários de
cronologia mais antiga, removidos da sepultura, talvez com o intuito de criar disponibilidade na mesma
para novos enterramentos, colocou em evidência a
complexa dinâmica que caracterizou a gestão deste
monumento. Esta evidência não deverá ter correspondido a um caso isolado, pelo que, em futuras e
mais extensas intervenções arqueológicas na AGZ,
deverá ser dispensada particular atenção à problemática dos depósitos secundários;
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v) Confirmou-se a presença de estelas-menires na AGZ. Quando iniciámos os trabalhos de
campo, circulava no meio arqueológico a hipótese
dos dois grandes monólitos jacentes na área do monumento corresponderem a esteios sobrantes, que
permaneceram abandonados no local. A sua morfologia sub-paralelepipédica aproximava-os mais do
conceito de esteio de sepultura que de menir. No que
concerne à estela-menir I, foi o carácter antropomórfico de um dos seus extremos, obtido por bujardagem e a sua localização anómala, junto do anel
perimetral exterior da mamoa e da área vestibular de
acesso ao corredor que ditaram a nossa classificação,
já que não foi possível identificar estrutura de contenção própria (admitimos que este monólito fosse
suportado pela colina tumular do monumento). No
que respeita à estela-menir II, identificámos claramente a respectiva estrutura de contenção, dissociada da colina tumular, e datámo-la da Idade do
Bronze.
Uma placa de xisto (MEV-3677), portadora de
gravação constituída por caracteres de escrita pré-latina (Gonçalves et al., 2003), reforça a longa
diacronia da frequentação do monumento.

Megalitismo e construção
de desigualdade social
A AGZ, um dos maiores, senão o maior dólmen peninsular, apresenta estrutura perfeitamente
tipificada, característica do apogeu do Megalitismo,
cuja cronologia situamos na passagem do IV para
o III milénio BC. A utilização destes monumentos
megalíticos pode, porém, prolongar-se pela Idade do
Bronze, como aconteceu na AGZ.
Os monumentos funerários alto-alentejanos
de grandes dimensões reflectem um contexto económico de crescimento do sobreproduto e da produtividade do trabalho, na sequência da Revolução
dos Produtos Secundários da Criação de Gado
(Soares, 2003). Posicionam, igualmente, os grupos
humanos que os construíram no centro de uma rede
de povoamento hierarquizada. A AGZ, como outros
dólmenes alto-alentejanos de grandes dimensões,
parece ter integrado uma necrópole megalítica, que,
no seu conjunto, continua por estudar, com monumentos quer de planta fechada, quer abertos com
corredor, mais modestos que a AGZ, e que descrevem, por um lado, a diacronia da territorialização
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de um determinado grupo humano, e, por outro, a variabilidade própria de uma fase marcada pela emergência da desigualdade social. Só um projecto direccionado para o estudo integral da necrópole do Zambujeiro poderia, evidentemente, testar estas hipóteses.
Se durante o Neolítico final, os povoados conotáveis com as sepulturas megalíticas se tornam
mais estáveis que os das fases anteriores, eles não parecem ser ainda o centro do território. O principal investimento construtivo continua a ser dirigido para a
necrópole, e em particular para os grandes dólmenes,
verdadeiros “ícones” das linhagens de prestígio em
sociedades segmentárias e patriarcais, que integrariam, quiçá, formas de desigualdade assentes em complexas estruturas de parentesco, e referidas à distância mantida com o antepassado mítico do grupo.
Mesmo que defendamos para este período relações
de produção de base parental, as evidências da arquitectura funerária e respectivos conteúdos revelam a
existência de importante sobreproduto económico
que circula da base social para o topo da pirâmide,
onde se acumula, através de mecanismos de “extorsão” de natureza psicossocial. Este sobreproduto
seria investido ao serviço da legitimação do segmento social de estatuto superior, confirmando a sua
superior qualidade, prestígio e riqueza, através de
capital simbólico directamente transmutado em
poder ideológico e sociopolítico (Soares, 2003). Estaríamos, pois, perante um modo de produção
linhageiro (Testart, 1985, p. 238-244). O conflito decorrente dessa desigualdade social intra-clânica
seria, por hipótese, exportado para o espaço de fronteira com outro território de grandeza similar e equivalente linhagem de prestígio. Estaríamos ainda, por
hipótese, no mesmo domínio tribal, cujo centro de
poder seria motivo de competição para as lideranças
clânicas. Atenda-se, por exemplo, à necrópole megalítica de Vale de Rodrigo (Tourega), onde a par de sepulturas, de média dimensão, encontramos também
o agigantado monumento de Vale de Rodrigo 1, assinalando nitidamente a liderança de um outro segmento social, talvez clânico e em competição, provavelmente, com o da AGZ. No anel mais exterior do
hipotético território clânico da AGZ (com cerca de
7Km de raio), localiza-se o cromeleque dos Almendres, espaço sagrado de ritualização da festa, da entreajuda, da extorsão de mais-valias simbólicas e de
confirmação identitária, agregador dos diversos segmentos clânicos referidos ao mesmo antepassado
tribal comum.

Embora o mobiliário funerário dos grandes
monumentos megalíticos, como a AGZ, inclua itens
efectivamente raros, quer pelo trabalho investido na
sua produção, quer pela qualidade das matérias-primas (p. ex. ouro, Fig.48B), é através da arquitectura monumental (da morte e da festa), transformadora
da paisagem, que as elites das sociedades megalíticas alto-alentejanas escrevem o seu discurso de
poder.
Os lugares domésticos permanecerão, como
já antes referimos, em um horizonte discreto. As
prospecções da equipa de Colin Burgess identificaram diversos sítios de habitat do Neolítico/Calcolítico indiferenciado, que as lavouras avivam ou
sepultam em cada ciclo agrícola. O povoado de S.
Caetano, do Neolítico final/Calcolítico inicial, identificado também por prospecção de superfície, em
momento anterior ao do referido levantamento arqueológico, revela uma cultura material afim da dos
povoados do Cabeço da Mina e de Vale Pincel II
(Tavares da Silva e Soares, 1976-77); forneceu um
ídolo tipo Possanco, depositado no Museu de Montemor-o-Novo8, bem característico desta fase de
transição para o Calcolítico.
Este povoado, a cerca de 7Km da Anta Grande
do Zambujeiro, oferece boas condições como candidato a povoado nuclear do território da AGZ. A
semelhante distância da necrópole megalítica do
Zambujeiro, situa-se, como referimos antes, o cromeleque dos Almendres.
Durante o pleno Calcolítico, cabe, pelo
contrário, ao povoado, marcar a área central do
território do grupo. As sepulturas gravitam na sua
dependência (cf., por exemplo, a relação povoado/necrópole nos sítios calcolíticos de Perdigões,
Pijotilla, San Blas e Alcalar). Na mesma mancha de
povoamento esquematicamente considerada para a
AGZ, encontramos agora, no Calcolítico, dois
povoados: S. Bento de Castris e Castelo do Giraldo a
menos de 2Km da Anta Grande do Zambujeiro.
A reutilização da AGZ na Idade do Bronze,
associada à implantação, no limite da sua colina
tumular, da estela-menir II, indica-nos, muito provavelmente, o caminho para o povoado fortificado da
Coroa do Frade, a cerca de uns escassos 2km.

ANEXO
ARTEFACTOS RECOLHIDOS POR H. LEONOR PINA.
AMOSTRA NÃO ALEATÓRIA EXPOSTA NO MUSEU DE
ÉVORA

A fim de caracterizarmos, em termos muito
gerais e qualitativos, o conteúdo artefactual do
monumento, pese embora o carácter marcadamente
museográfico e estatisticamente não significativo da
amostra, procedemos à observação e breve análise
do espólio exposto à época (1985) no Museu de
Évora, apoiados por registo exclusivamente fotográfico9. Enquanto não se publica o inventário e a
totalidade do espólio arqueológico deste monumento, esta breve incursão permite tão somente
definir, em traços largos, a sua diacronia, o carácter
de prestígio de alguns materiais, em consonância
com a arquitectura do monumento, e revelar a sua
larga rede de interacção, com a Estremadura portuguesa, Algarve e muito provavelmente com o SE
peninsular.
Em 1986, tratámos, com Henrique Leonor
Pina, do depósito, no Serviço Regional de Arqueologia da Zona Sul, dos materiais provenientes da
escavação da AGZ que estavam na sua posse, e que
requeriam tratamento e inventário. Esse processo
chegaria a bom termo, tendo sido concretizado, em
1988, quando já não nos encontrávamos a trabalhar
neste sítio arqueológico.

Indústria lítica

A utensilagem em pedra lascada (amostra
museográfica de 130 peças) foi maioritariamente
manufacturada sobre sílex (71 exs.); o quartzo cristal
de rocha ocupava o segundo lugar, com 33 exemplares, e o xisto jaspóide estava presente em 25. De
sublinhar a forte presença e diversidade do sílex
utilizado, em uma região onde esta matéria-prima é
exógena, denotando claramente o carácter de excepção deste contexto. O cristal de rocha, disponível na
região, foi trabalhado com notável mestria, na
produção de lamelas e de pontas de seta.

8 - Agradecemos a Mário Varela Gomes a informação disponibilizada.
9 - Agradecemos a Manuel Ribeiro, então fotógrafo do Serviço Regional de Arqueologia da Zona Sul a colaboração prestada no registo fotográfico dos materiais da Anta Grande do Zambujeiro, em exposição no Museu de Évora, em 1985. Tenha-se presente que estas imagens foram fixadas em diapositivos
(com mais de vinte anos) cujo estado de conservação criou evidentes dificuldades de reprodução.
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Tipologia
Núcleos

Presentes 12 núcleos em cristal de rocha,
únicos representantes da categoria morfotécnica dos
subprodutos de talhe nesta amostra. Se esta situação
pode resultar, em parte, do carácter museográfico da
amostra, importa ter presente que em outros contextos funerários coevos (hipogeus da Quinta do Anjo)
se registou preferência pela inclusão de núcleos de
cristal de rocha no mobiliário funerário (Soares,
2003).
Quadro VI - Anta Grande do Zambujeiro. Tipologia dos
artefactos líticos da amostra exposta no Museu de Évora / 1985.

Geométricos

Este grupo tipológico encontrava-se representado por 10 exemplares em sílex: crescentes e
trapézios assimétricos, alguns com a base menor
retocada. Como suportes para a manufactura dos
geométricos, utilizaram-se lamelas e lâminas.

representação era ainda melhorada com o acréscimo
de um pequeno punhal e de uma alabarda, em sílex,
com retoque cobridor e entalhes laterais para
encabamento. No grupo das pontas de seta (49 em
sílex, 25 em xisto jaspóide, 5 em cristal de rocha)
predominava o tipo de base côncava/recta e bordos
aproximadamente rectilíneos (46 exemplares).
Estavam presentes tipos raros no Alentejo, como a
ponta de seta tipo Alcalar, comum no Algarve e
região de Huelva, a de base sobrescavada e bordos
rectilíneos, a mitriforme e a Eiffel; estes dois últimos
tipos, muito característicos da Estremadura portuguesa, ocorrem, embora raramente, em outros
grandes monumentos megalíticos alentejanos
coevos da Anta Grande do Zambujeiro, como a Anta
Grande da Comenda da Igreja e a Anta do Olival da
Pega, onde a qualidade da manufactura é, no entanto,
inferior à dos exemplares da Anta Grande do
Zambujeiro. O fino serrilhado dos bordos laterais
das pontas de seta, característica técnica que confere
maior eficiência a estes artefactos e se encontra
presente em outras sepulturas dolménicas da região,
foi muito utilizado no conjunto agora observado.
Os tipos de pontas de seta considerados mais
arcaizantes encontram-se representados por 7 exemplares: de base pedunculada; de base convexa e de base bicôncava. A ponta de seta de menores dimensões,
em sílex, possui 9x8x2mm; a de maiores dimensões,
também em sílex, tem 53x18x4mm.

Produtos longos

Estes produtos estavam representados por 18
lamelas e 9 lâminas. A maioria das lamelas foi
manufacturada em cristal de rocha; a maior possui
35x5x1mm.
As lâminas, em sílex, foram transformadas
pelo uso e pelo retoque, destacando-se: 1 exemplar
com bordo abatido parcial; 1 peça com ambos os
bordos laterais abatidos; 1 lâmina transformada em
furador axial.

Peças foliáceas

A tipologia da utensilagem em pedra lascada
em contexto funerário tende a ser muito selectiva,
representando cadeias operatórias em geral truncadas. No caso em análise, sobrepôs-se à primeira
selecção imposta pelo ritual, a do museólogo, cujos
critérios são desconhecidos, verificando-se uma elevada concentração de pontas de seta. Esta boa
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Fig. 33 - Anta Grande do Zambujeiro. Punhal (esquerda) e
alabarda, em sílex. Foto de Manuel Ribeiro, 1985.

Fig. 34 - Anta Grande do Zambujeiro. Recipientes cerâmicos. Fotos de Manuel Ribeiro, 1985.
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A pedra polida encontrava-se também representada na amostra museográfica, sobretudo através
de machados.

que se aproxima do tipo V dos ídolos tolva (Almagro
Gorbea, 1973) com especial incidência na necrópole
de Los Millares, e dos ídolos de gola, em osso, da Estremadura portuguesa.

Cerâmica
Recipientes

Os recipientes cerâmicos expostos mostravam grande variedade morfológica, e como seria
expectável, acentuada miniaturização: prato/taça
baixa; taça em calote de esfera; esférico/ovóide alto;
globular; taça carenada (carenas baixas e médias);
vasos cilíndrico e esférico com colo incipiente (Fig.
34). São formas comuns no Neolítico final e
Calcolítico. Presentes um perfil carenado, que
aponta para a Idade do Bronze, e um esférico alto
com pegas de extremidades bífidas, com paralelos na
jazida de Pontes de Marchil, Faro (Monteiro, 1980).
A presença de materiais da Idade do Bronze no
interior da sepultura confere maior pertinência
(ritual e funerária) à erecção da estela-menir II, na
periferia da colina tumular.
No que se refere à decoração, rara, estão
presentes: incisões, pontuações impressas e elementos plásticos. A decoração plástica, aplicada em um
pequeno vaso subcilíndrico, constituída por dois
mamilos cónicos, confere ao recipiente um carácter
antropomórfico feminino que o aproxima de representações femininas calcolíticas da Estremadura (V.
N. de S. Pedro) e do Sudoeste (Monte da Tumba).

Fig. 35 - Anta Grande do Zambujeiro. Peça coroplástica. Foto de
Manuel Ribeiro, 1985.

Peça coroplástica

Representação zoomórfica, em cerâmica, semelhante ao exemplar por nós recolhido no depósito
secundário exterior à sepultura (Sond. C2, C. 2B).
Integra-se na coroplastia calcolítica peninsular. Pode
ter pertencido a tampa de recipiente, ou a aplicação
decorativa. Possui 117mm de altura máxima e olhos
realizados por aplicação de pastilhas.

Artefactos ideotécnicos

Além de numeroso conjunto de placas de xisto
gravadas, encontrava-se exposto, no Museu de
Évora, um pequeno idoliforme (33mm de altura),
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Fig. 36 - Anta Grande do Zambujeiro. Ídolo en mármore. Foto de
Manuel Ribeiro, 1985.

Placas de xisto gravadas

A amostra observada no Museu de Évora
continha 32 exemplares de placas de xisto. Apenas
uma possuía cabeça recortada (tipo antropomórfico
de corpo recortado, Fig. 37), sendo a decoração do
corpo constituída por bandas horizontais de triângulos preenchidos por traços oblíquos paralelos entre
si; na cabeça são visíveis duas pequenas depressões
circulares e um par de orifícios.
Um outro exemplar (tipo oculado) possui representação de “olhos” definidos por círculos concêntricos raiados, dispostos simetricamente em relação ao triângulo invertido reservado na cabeça da
placa (Fig. 38).
Partindo de um esquema de análise muito
simples, para os restantes exemplares de suporte

rectangular/trapezoidal e decoração geométrica,
verifica-se a presença dos seguintes tipos de composição (Quadro VIII):
Tipo Clássico I, dominado por sequências
horizontais de triângulos e próximo do tipo BIV de
Bueno (1992), está presente nas variantes: composição bipartida (Clássico IB, cabeça e corpo, Figs.
30 e 39); composição tripartida (Clássico IC, cabeça
e corpo com nítida faixa horizontal separadora, ou
seja, figuração de uma zona mesial ou cintura, com
preenchimento diferenciado, ou reservada, Fig. 40).
Tipo Clássico II, dominado por sequências horizontais de linhas quebradas ou em ziguezagues, próximo do tipo BV de Bueno (1992), nas variantes: composição indivisa (Clássico IIA, Fig. 41, nº. 1); composição bipartida (Clássico IIB, Fig. 41, nº. 2, Fig.
42) e composição tripartida (Clássico IIC, Figs. 23
e 43).
Tipo Clássico III, dominado pelo preenchimento do corpo da placa com elementos verticais,

Quadro VII - Anta Grande do Zambujeiro. Principais grupos
tipológicos das placas de xisto.
Fig. 37 - Anta Grande do Zambujeiro. Placa de xisto antropomórfica de cabeça recortada e com dois orifícios de suspensão.
Foto de Manuel Ribeiro, 1985.

Quadro VIII - Anta Grande do Zambujeiro. Tipologia das placas
de xisto com decoração geométrica.

IND- Indiviso.
BIP - Bipartido.
TRI - Tripartido.
SHT - Sequência horizontal de triângulos.
SHZ - Sequência horizontal de ziguezagues.
SEV - Sequência de elementos verticais.
SHV - Sequências de elementos horizontais e verticais.
CIA - Tipo Clássico IA. CIIC - Tipo Clássico IIC.
CIB - Tipo Clássico IB.
CIIIA - Tipo Clássico IIIA.
CIC - Tipo Clássico IC.
CIIIB - Tipo Clássico IIIB.
CIIA - Tipo Clássico IIA. CIIIC - Tipo Clássico IIIC.
CIIB - Tipo Clássico IIB. HC - Tipo Hibrído C.

genealógicos – placas heráldicas de defuntos com
vinculação aos antepassados ancestrais, segundo
Katina Lillios (2008) – são comuns nos monumentos
funerários da fase de apogeu do Megalitismo do
Sudoeste da Península Ibérica (transição para o III
milénio BC) e portadoras de informação codificada,
por hipótese de carácter linhageiro, expressão de
estrutura de parentesco bem consolidada. Essa
informação, mais do que mero decorativismo,
assume quanto a nós a forma de composição têxtil
que cobre uma divindade feminina, por hipótese
tecedeira, saída da Revolução dos Produtos
Secundários da Criação de Gado. Esta associação

Fig. 38 - Anta Grande do Zambujeiro. Placa de xisto oculada. Foto de Manuel Ribeiro, 1985 e desenho vectorial a partir de foto.

em ruptura com os padrões decorativos horizontais
dos tipos anteriores, afim dos tipos BVII-IX de Bueno (1992), na variante composição tripartida e padronagem em tabuleiro de xadrêz (Clássico IIIC,
Fig. 44, nº.1) e na variante composição tripartida e
padronagem em espinha (Clássico IIIC, Fig. 44,
nº. 2).
Tipo Híbrido, constituído por composições
em geral complexas, de cruzamento entre padronagens de organização horizontal e vertical, na variante tripartida (Híbrido C, Fig. 31 e Fig.44, nº.3).
Finalmente, de referir a presença de placa
não gravada/apagada e de fragmentos reutilizados.
De um modo geral, está patente neste conjunto artefactual uma continuada manipulação/remodelação.
As placas de xisto gravadas, representações
de deusa-mãe (Gonçalves, 2004), ou registos
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Fig. 39 - Anta Grande do Zambujeiro. Placa de xisto gravada com
motivos geométricos. Tipo Clássico IB. Foto de Manuel Ribeiro,
1985 e desenho vectorial a partir de foto.

2

Fig. 40 - Anta Grande do Zambujeiro. Placas de xisto gravadas
com motivos geométricos. Tipo Clássico IC. Fotos de Manuel
Ribeiro, 1985 e desenho vectorial a partir de foto.

entre placa de xisto e actividade de tecelagem, em
consonância com a padronagem das composições
pictóricas, foi-nos sugerida pelo achado de um
exemplar deste tipo de ideoartefacto em área
funcionalmente especializada na tecelagem, no nível
inferior do povoado calcolítico do Porto das Carretas
(Mourão).
Um vago carácter simbólico e protector
pode ter permanecido associado a estes ideoartefactos no pleno Calcolítico e períodos subsequentes, hipótese que explicaria a sua continuada manipulação e mesmo descaracterização.
A área de distribuição das placas de xisto
(Fig. 45), pela especificidade do tipo de artefacto,
pode ser lida como um território pertencente, por
hipótese, a formação tribal complexa, modelo de
organização social que defendemos para o Sudoeste
peninsular nos finais do IV e primeira metade do III
milénios BC. A definição de sub-grupos dentro do
universo das placas de xisto, onde se destaca desde já
o das placas de cabeça recortada do Nordeste
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Fig. 41 - Anta Grande do Zambujeiro. Placas de xisto gravadas
com motivos geométricos. Tipo Clássico IIA (nº 1) e tipo
Clássico IIB (nº 2). Fotos de Manuel Ribeiro, 1985.
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Fig. 42 - Anta Grande do Zambujeiro. Placa de xisto gravada
com motivos geométricos. Tipo Clássico IIB. Foto de Manuel
Ribeiro, 1985, e desenho vectorial a partir de foto.

2

Fig. 43 - Anta Grande do Zambujeiro. Placas de xisto gravadas
com motivos geométricos. Tipo Clássico IIC. Fotos de Manuel
Ribeiro, 1985, e desenho vectorial a partir de foto.

Alentejano, permitirá uma aproximação territorial à
segmentação da referida formação social.

Artefactos sociotécnicos

Nesta categoria artefactual encontravam-se
bem representados os objectos de adorno, constituidos por contas discóides em xisto, cilindricas e
ovóides em mineral verde e bicónicas em azeviche.
Destacamos, porém, algumas categorias de artefactos de distribuição mais restrita.
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Fig. 44 - Anta Grande do Zambujeiro. Placas de xisto gravadas
com motivos geométricos.Tipo Clássico IIIC com padronagem
em tabuleiro de xadrêz (nº1). Tipo Clássico IIIC com padronagem em espinha (nº. 2).Tipo Híbrido C (nº. 3). Fotos de Manuel
Ribeiro, 1985, e desenho vectorial a partir de foto.
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Fig. 45 - Sudoeste da Península Ibérica com a distribuição das
placas de xisto gravadas, adapt. de Lillios, 2008. As manchas de
cor correspondem a distintas densidades de placas de xisto:
sítios com: >1£13 ( ); >14£46 ( ); >47£95 ( ).

Báculos de xisto

Os báculos de xisto, em número de 7 na
amostra observada, apresentam decoração geométrica gravada, à excepção de um exemplar, liso.
Esta frequência é, pelo menos aparentemente, elevada (atenda-se, uma vez mais, ao carácter museográfico da amostra). Na Anta Grande da Comenda da
Igreja e na Anta Grande do Olival da Pega a relação
báculos/placas é de 1/19; no dólmen de corredor de
Loba 2, Évora (Gonçalves et al., 2005) foram
registadas 14 placas para 1 báculo. No tholos do
Escoural surgiu 1 fragmento de báculo para 100
placas de xisto completas e 65 fragmentos (Santos e
Ferreira, 1969). A menor frequência de báculos em
relação à das placas de xisto gravadas quer em dólmenes, quer em monumentos de falsa cúpula, e a sua
distribuição preferencial pelas grandes sepulturas de
corredor, da fase de apogeu do Megalitismo, são,
presumivelmente, indicadores do acesso restrito a
este tipo de artefacto sociotécnico, que justamente
tem vindo a ser considerado como símbolo de poder
(espiritual? Coercitivo?). A posição que o báculo
ocupa na arte megalítica apoia esta interpretação.
Fig. 46 - Anta Grande do Zambujeiro. Báculos de xisto gravados.
Fotos de Manuel Ribeiro, 1985, e desenho vectorial a partir de
foto.
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Fig. 47 - Anta Grande do Zambujeiro. Báculos de xisto
gravados. Fotos de Manuel Ribeiro, 1985, e desenho vectorial a
partir de foto.

Tenha-se presente o discurso de poder expresso na
composição iconográfica do menir de Abelhoa
(Gonçalves, 1972; Bueno Ramírez et al., 2007).

Artefactos de cobre

Da amostra observada
em 1985, faziam parte dois
artefactos em cobre, um muito
degradado e outro completo:
faca espatulada, com serrilhado
em um dos bordos, encabamento em lingueta trapezoidal, com
14,5 cm de comprimento e 4 cm
de largura. Pela sua tipologia
esta peça pode ser atríbuida
tanto ao pleno Calcolítico como
ao Horizonte campaniforme.
Fig. 48A - Anta Grande do Zambujeiro.
Faca espatulada de cobre. Foto de Manuel
Ribeiro, 1985.

Placa de ouro

Dois fragmentos de lâmina de ouro, provável
diadema, com decoração em dupla espinha, efectuada por martelagem sobre molde. Este artefacto está
em consonância com a cronologia obtida para o
depósito votivo da área vestibular da Anta Grande do
Zambujeiro (último quartel do III milénio BC).
Encontram-se paralelos no monumento 11 de Alcalar
(Leisner e Leisner, 1959) e na tiara completa, da
sepultura da Qta. da Água Branca (V. N. de Cerveira).

Braçal de arqueiro

Um fragmento de
braçal de arqueiro, em grés de
grão fino, conservando um
dos topos, com orifício,
ilustra bem, tal como a placa
de ouro antes referida, a
utilização da sepultura em
período campaniforme.

Fig. 49 - Anta Grande do Zambujeiro.
Braçal de arqueiro. Foto de M. Ribeiro,
1985.
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