


DATAS DE C14 PARA O MEGALITISMO 
DO NORTE DE PORTUGAL: 

BREVE NOTA 

Por V~TOR OLIVEIRA JORGE * 

Nesta n6tula consideraremos as datas de C14 actualmente exis- 
tentes para os monumentos megaliticos do  Norte de Portugal, 
incluindo as da Beira Alta, conforme quadro seguinte: 
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Perante o quadlo apresentado, uin conjunto de considerac;bes 
se 110s impbem: 

-as quatro datas obtidas para a Manloa 3 de Outeiro de Ante 
(Serra da Aboboreira, Baigo) (JORGE, 1980a) siio de enca- 
rar com a inaior reserva. De facto, mostram importantes 
desfasamentos entre si, mau grado as condiqbes de rigor 
corn que foram recolhidas as respectivas amostras, e o facto 
destas provirem de Areas circunscritas, provavelmente corres- 
pondentes a fogueiras feitas' sobre o ((tumulus)~, a vAlias 
cotas (podendo entiio esperar-se que fossem aproximada- 
mente contempor2neas). Ficalnos assim reduzidos a duas 
explica~bes para tais desfasamentos : ou rejuvenescime~itos, 
devidos A presenqa de raizes a todos os niveis da malnoa 



(facto que se observa na generalidade dos inonumentos con- 
gCneres), ou contaminaqdes de carvdes inais antigos exis- 
tentes nas terras que compdem o cctumulus)), carvdes esses 
que tambCm siio lugar-comum nas mamoas escavadas na 
Aboboreira; de qualquer das for mas, a indeter minaqiio, 
quanto A Cpoca provBvel de constru@o do monumento, 
subsiste. AfastBmos, como se viu, uma hltima possibilidade, 
que seria a de a mamoa ter sofrido reconstrugdes ou quais- 
quer remeximeiltos impoltantes ainda em Cpoca prt-hist6- 
rica, o que nos niio parece verosimil, dada a homogeneidade 
estratigrBfica que o moilumento apresentava; 

- a  data de 3 550 a. C. para carvdes recolhidos nas terras (tin 
situ)) do cctumulus~~ 11." 2 de Outeiro de Gregos tambCm niio 
oferece garantias. De facto, dado o exemplo anterior, natu- 
ral 6 que suspeitas recaiam sobre ulna data isolada; por 
outro lado, o paleossolo existente sob o contraforte da cdmara 
do mesmo monumento revelou-nos carvdes, em condiqaes 
estratigrBficas perfeitamente seguras (nivel selado por um 
piso de saibro calcado) (JORGE, 1980b) que foram datados 
de 3 000 a. C., podelldo assim tal data (que, no entanto, 
tudo aconselha a que venha a ser testada por outras de igual 
proveniencia) considerar-se um <<te~ minus post quem)) para 
para a construqiio da mamoa; 

- as duas datas mais antigas obtidas para a Mamoa 3 de Outeiro 
de Gregos (JORGE, 1982a), embora se refiram a amostras 
recolhidas no cctumulus~~, distam entre si de apenas 30 anos, 
parecendo, portanto, confirmarem-se inutuamente, o que 
nos permitiria situar a construqiio desta nlamoa pelo 3.0 
quartel do IV milCnio a. C.; 

- os tres tiunulos de corredor datados na Beira Alta situar- 
-se-iam, em termos de construqiio ou utilizaqiio p~imhria, 
nos finais do IV, inicios do I11 milCnio a. C.; 

- 0 s  inonumentos baixos de tipo ((cairn)), como os de Outeiro 
de Gregos 1 e 5, e o n." 4 de Meninas do Crasto, parece 
serem, pelo menos na Aboboreira, bastante tardios, estando 
corn probabilidade ligados a um simbolismo diferente do dos 
snonumentos (<megaliticos)) propriamente ditos (pouco desta- 
que na paisagem, estruturas internas de pequeaas diniensdes 
ou mesmo inexistentes, etc.). 



A segunda metade do IV milCnio C pois, para j8, a Cpoca mais 
recuada em que podemos situar a construqiio, quer de pequenos 
dblmens, como Outeiro de Gregos 3, quer de monumentos de grande 
porte, como a Orca dos Castenairos. 

Para 18 dcsta constataqiio evidente, muitos sgo os problemas que 
se levantam quanto & cronologia dos d6lmens do Norte de Portugal 
(KALB, 1981; JORGE, 1982a), sendo 6bvio que, por enquanto, n5o 
C possivel estabelecer uma teorizaqgo geral da questgo, quer no que 
toca &s arquitecturas em si (orden1 de aparecimento dos diversos 
tipos, sua contemporaneidade parcial ou total, etc.), quer no que se 
refere B articulaqgo entre essas arquitecturas e os esp6lios, particu- 
larmente escassos nos monumentos jB escavados a ilorte do Douro. 
Na Aboboreira, por exemplo, o polimorfismo dos monumentos 
- por vezes surpreendente, dada a vizinhanqa espacial dos mesmos, 
como acontece em n6cleos como o de Outeiro de Gregos (JORGE, 
1982b) - associado ao facto dos esp6lios raro surgirem em posiqgo 
estratigrhfica que os pelmita relacionar com as a~quitecturas, dificulta 
a inserqiio dos nossos dados nessas teorizaqBes de conjunto. Preci- 
samos de nluito mais trabalho de campo, dirigido para a anBlise sis- 
tem8tica de necr6poles inteiras, e niio de monumentos isolados. 
E assim, & medida que formos esclarecendo a cronologia, iremos 
tambCm repoildo o estudo do fen6meno megalitico em novas bases, 
mais consentgneas corn uma visiio antropol6gica, e niio s6 (testla- 
tigrzifica)), do passado. 
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