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Valdanta: o vale da anta 
que nunca foi …
Rui Mataloto*

Abstract

Pretende-se com este trabalho apresentar os resultados obtidos na Anta da Valdanta, que nos 
ajudam a problematizar as biografias dos monumentos megalíticos, enquadrando-as nas dinâ-
micas regionais das comunidades pré-históricas, entre os finais do IV e inícios do III milénio a.C.

The aim of this paper is to present the results obtained in the Anta da Valdanta, which help us to 
problematize the biographies of the megalithic monuments, placing them in the regional dynam-
ics of the prehistoric communities between the end of the fourth and the beginning of the third 
millennium BC.
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Resumo

“Yes, there were times,
I'm sure you knew

When I bit off more than I could chew.”

Frank Sinatra, My Way, 1968
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1. A Anta de Vale d’Anta: história e 
enquadramento

Em documento datado de 1408, no testamento 
de Catarina Pires Folgada (Moreira & Calado, 
2010) surge a menção toponímica à Herdade 
de Vale de Anta ou Valdanta, que cremos ser 
uma das mais antigas na região e correspon-
der lato sensu à actual propriedade homónima, 
na qual, de facto, se conhecem os restos do 
sepulcro megalítico aqui em estudo, Valdanta 
(Anta do Vale de Anta CNS – 1941). 
Na realidade, esta é apenas uma menção indi-
recta ao monumento, muito próxima no tempo à 
própria atribuição do topónimo, ao datar dos 
inícios do século XV, pouco mais de uma centena 
de anos depois do arranque da ocupação cristã 
efectiva deste território, com a fundação da vila 
e concelho de Redondo, em cujo foral, datado 
de 1318, constatámos a menção a outra “aãta”, 
provavelmente a do Paço, na descrição da fron-
teira oeste do mesmo (Fig. 1).
Posteriormente, o topónimo manteve-se, como 
foi possível verificar em múltipla documentação 
existente no Arquivo Municipal de Redondo, che-
gando então aos nossos dias, tal como muitos 
outros, que nos evidenciam a permanência da 
estrutura fundiária desde a Idade Média.
Georg e Vera Leisner unicamente mencionam a 
existência do monumento, sem que o cheguem a 
visitar, não fazendo, sequer, uma descrição deta-
lhada, o que não deixa de ser estranho dada 
a sua proximidade à EN 381, de ligação entre 
Redondo e Estremoz, mas igualmente pela sua 
proximidade a outros monumentos, como a Anta 
da Candeeira situada apenas 3,5 km a norte.
Contudo, e como em outro local mencionámos 
(Mataloto & alii, 2015), os condicionalismos de 
acção e deslocação dos insignes autores impe-
diam uma aproximação sistemática, acabando 
por ficar bastante condicionados no territó-
rio, algo que fica patente na distribuição dos 
monumentos megalíticos que deram a conhe-
cer no concelho de Redondo face à realidade 

registada na carta arqueológica concelhia 
(Calado & Mataloto, 2001), entretanto já lar-
gamente acrescentada.
Este monumento não se encontra mencionado 
na primeira listagem elaborada por G. Leisner 
(1949), vindo a ser apenas brevemente men-
cionado no trabalho conjunto de 1959 (Leisner 
& Leisner, 1959, p. 163, Gruppe 112). 
Em trabalho recente, sobre a anta da Can-
deeira, situada escassos quilómetros a norte 
da Valdanta (Boaventura & alii, 2016, p. 557), 
mencionámos a presença daquele icónico 
monumento nas litografias não publicadas pre-
tensamente organizadas por Pereira da Costa 
(Boaventura & Cardoso, 2014), deixando a 
possibilidade de estarem representadas outras 
antas da região de Redondo e envolvente.
Numa análise mais detalhada, que ainda par-
tilhámos com o nosso malogrado amigo Rui 
Boaventura, conhecedor único do Megalitismo 
alentejano, e que se encontrava a analisar em 
detalhe as litografias, cremos que a anta de 
Valdanta surge representada, o que a torna-
ria a primeira menção, e uma das mais antigas 
dos monumentos de Redondo, na justa medida 
em que estas serão datadas de 1867–1868. O 
facto de na mesma litografia se apresentarem 
diversas antas da região, nomeadamente duas 
imagens da Anta da Candieira (5 e 5a) e uma 
da Anta dos Galvões (12), sendo a representa-
ção da Valdanta a n.º 13, reforça esta possibi-
lidade (Fig. 2).
Nesta imagem é claro que o esteio do lado 
norte, a nossa unidade [5], se encontra ainda 
completo, não estando representados outros 
blocos menores, nomeadamente o esteio sec-
cionado a nascente deste, [6]. Esta informação 
é consentânea com uma outra que recebi de 

Fig. 1 – Passagem 
do foral dionisino 

de Redondo (1318), 
na qual se menciona 
a presença de uma 

anta e respectiva 
mamoa – “… aãta 

do […] aalto da 
mamoã hu fezerõ 

hu(m)a cruz na 
pedra da d(i)

ta ãta descontra 
o Redondo …”. 

Fig. 2 – Litografia 
oitocentista, prova-

velmente promovida 
por Pereira da Costa 

[1867–1868], per-
tencente ao Arquivo 

do Professor João 
Luís Cardoso; n.º 

12 – Anta dos Gal-
vões (Alandroal); n.º 
13 – possivelmente 
Anta da Valdanta.
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1Coordenadas 
retiradas em conjunto 
com Rui Boaventura 
e constantes no 
relatório que 
apresentou à tutela 
no âmbito do seu 
projecto Megageo.

Fig. 3 – Vista 
de poente do 
monumento da 
Valdanta. 

Fig. 4 – Localização 
da Anta da Valdanta 
sobre cartografia 
1:25 000 (CMP 
451) sobreposta a 
fotografia aérea 
do Google Earth.

Fig. 5 – Vista para 
norte da envolvente 
da anta da Valdanta. 

meu pai, conhecido como João da Silveira, jus-
tamente por haver nascido e vivido na Horta 
da Silveira, imediata ao monumento, que sem-
pre se lembrava de, pelo menos até aos anos 
60 do século XX, o esteio [5] estar completo, 
tendo nós vindo a encontrá-lo fragmentado na 
metade superior, [10].
Não conseguimos precisar o momento exacto em 

que o esteio se fragmentou, 
contudo, trabalhos intensos 
de modelação da paisagem, 
referentes à preparação do 
terreno para plantio de vinha 
e a abertura de uma grande 
charca nas imediações, com 
a consequente dispersão 
das terras na envolvente, 
nos finais dos anos 90, 
poderão estar na origem da 
destruição. Estes trabalhos 
suscitaram então a acção 
e protecção do monumento 
por Rui Boaventura, que o 
visitou connosco enquanto 
funcionário da Extensão do 
Crato do Instituto Português 
de Arqueologia, em 1999.
A anta da Valdanta situa-se 
a cerca de 3 km a norte 
de Redondo nas seguintes 
coordenadas: 38°40’25.6’’N 
7°32’58.8’’W1 genericamen- 
te a 200 m a norte do 
monte que lhe dá nome. 
Implanta-se numa área 
bastante aplanada, a es- 
cassas dezenas de metros 
do leito de um ribeiro da 
margem direita da Ribeira 
do Calado, numa área de 
solos argilosos e pesados, 
graníticos, com grandes blocos 
a emergirem pontualmente, 
como acontece apenas a 
350 m a sudoeste. 
O terreno, muito plano, 
eleva-se progressivamente 
para sul em direção a 
Redondo, mudando logo de 
seguida de geologia, nas 
áreas mais elevadas, para 
xistos muito alterados, que 
irão ser a base geológica 

em que se implanta a vila.
Para norte, até às faldas da serra estende-se 
uma vasta e ligeiramente ondulada planície 
granítica, hoje bastante antropizada, de 
férteis solos, que outrora terá sido bastante 
mais arborizada, como as designações de 
Vale Sobrados ou Vale de Castanheiro deixam 
entender (Fig. 5).
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2. A intervenção de 2015: meios, propósitos e 
técnicas

A intervenção de 2015 decorreu da 
oportunidade surgida de integrar o monumento 
numa rota megalítica da região de Redondo, 
reforçando a sua proximidade com a adega 
do Solar dos Lobos/Valdanta, num contexto 
propício ao Enoturismo, onde a paisagem 
megalítica tem vindo a ser valorizada como 
elemento identitário desta região de vinhos, quer 
pela Adega Cooperativa de Redondo, com o 
vinho Anta da Serra, quer pela Solar dos Lobos 
que, depois da nossa intervenção lançou o vinho 
Anta dos Lobos. Neste contexto, o monumento 
foi visitado durante o congresso Megatalks 2, 
organizado por Rui Boaventura em colaboração 
com o Município de Redondo, trazendo alguns 
dos mais destacados pré-historiadores europeus, 
como Chris Scarre ou Mike Parker Pearson entre 
muitos outros, que posteriormente puderam 
degustar os vinhos nascidos do mesmo solo que 
a anta … (Fig. 6).
Os trabalhos foram desenvolvidos no âmbito 
dos estágios no Município de Redondo por 
José Inverno (Arqueologia) e Hugo Figueira 
(Turismo)2, tendo decorrido ao longo do mês de 
Janeiro de 2015, com colaborações pontuais 
de diversos alunos da Faculdade de Letras de 
Lisboa e Porto e Universidade Nova de Lisboa.
A abordagem de campo seguiu os preceitos 
da metodologia de “Open Area” com desenho 
em planta sobre papel milimétrico à escala 
1/20 e fotografia de cada unidade estratigrá-
fica individualizada, de acordo com os pres-
supostos defendidos por E. Harris (Principles 
of Archaeological Stratigraphy, 1979), remo-
vendo-se as mesmas pela ordem inversa da 
sua deposição. O registo fotográfico foi rea-
lizado em máquina Digital Canon Powershot 
G15 12.1mpx.
A escavação decorreu essencialmente à 
mão, tendo-se utilizado meios mecânicos, 
retroescavadora, para a remoção da unidade 
[10], fragmento superior do esteio [6], com 
utilização de cintas têxteis, por forma a 
minorarmos eventuais afectações ao bloco.
Os propósitos gerais passaram pela tentativa 
de compreensão da estrutura do monumento e 
seu grau de preservação. Assim, a abordagem 
centrou-se no que restava da câmara, 
alargando-se depois no espaço do putativo 
corredor. Desde o início que se contemplou 

a realização de ao menos uma sondagem 
perpendicular ao esteio de cabeceira, por 
forma a avaliar quer a estrutura de fundação, 
quer putativos restos da estrutura tumular.

3. Valdanta: abordagem a um grande 
monumento

Com os meios algo limitados de que 
dispúnhamos, em particular para um 
monumento que se apresentava de grande 
dimensão, decidimos centrar a abordagem 
na câmara e possível corredor, para depois 
caracterizarmos pontualmente eventuais restos 
da estrutura tumular. Como uma das primícias 
visava a putativa visita e integração em 
roteiros, desde o início que se decidiu limpar 
uma área alargada em torno do monumento, 
“construindo” um pequeno círculo envolvente 
com parte das terras escavadas e com os blocos 
de maior dimensão, soltos, que se encontravam 
no interior da câmara, ajudando a delimitar 
uma pequena cintura protectora.

3.1. Estratégia

A abordagem começou pela definição de uma 
grelha de escavação realizada a partir de um eixo 
aleatório, genericamente perpendicular ao centro 
do esteio de cabeceira, junto do qual se cravou 
uma estaca a que se atribuiu o valor métrico 

Fig. 6 – Fotografia 
de grupo, na Adega 

da Valdanta, no 
âmbito de Mega-

talks 2 – Megaliths 
and Geology, dia 
20 de Novembro 
2015, após visita 

ao monumento, visí-
vel no canto supe-

rior esquerdo.

Fig. 7 – Equipa de 
trabalho, com a pre-
sença de moradora 

de longa data do 
monte da Valdanta.

2A José Inverno 
estamos gratos por 
haver sido um dos 
grandes obreiros 
da intervenção. 

A Hugo Figueira 
agradecemos todo 
o entusiasmo e boa 

disposição constante, 
sem que faltasse 

a disponibilidade 
para “dar no duro”.
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aleatório de 10 m nos eixos genéricos de S-N 
e O-E, que se desenvolviam segundo os eixos 
de ordenadas e abscissas. O eixo maior, para 
nascente, apresentava 7 m de comprimento, 
abarcando-se o interior perceptível da 
câmara do monumento, expandindo-se para 
além desta na área do putativo corredor, num 
quadrado de 2 m x 2 m (Fig. 8).
Num segundo momento definimos uma vala 
de sondagem no exterior da câmara, para 
poente, encostada ao esteio de cabeceira, com 
cerca de 3 m comprimento e 1 m de largura, 
até às coordenadas 6/10-6/11.
Desde logo ficou clara a necessidade de uma 
intervenção mínima nas estruturas de funda-
ção, pelo que os alvéolos dos esteios existentes 
seriam apenas delimitados, mas não escava-
dos, à excepção de uma pequena sondagem 
junto ao esteio de cabeceira, pelo exterior.

3.2. Estratigrafia

A estratigrafia documentada no interior 
do monumento era pouco complexa, sendo 
caracterizada por terras castanhas soltas, mas 
algo argilosas, nos estratos superiores, e terras 
vermelhas, muito compactas e argilosas junto à 
base. Na estratigrafia junto dos esteios, a presença 
de bioturbações era mesmo muito frequente, 
tendo certamente um papel na própria definição 
da estratigrafia. No exterior do monumento 
documentou-se perfeitamente um estrato superior 
composto por um areão granítico que resultou da 
dispersão das terras retiradas na abertura de 
uma charca adjacente, e que ajudaram a nivelar 
toda a envolvente.
Na estratigrafia parece ter ficado claro um 
momento relativamente antigo de tentativa 
de saque do monumento, notório na unidade 
[41], depressão que ocupa a área central e 
que deverá resultar desse processo. Outras 
depressões parecem resultar, igualmente, da 
remoção de esteios, como [42] ou [46], ainda que 
aqui relacionado com a estrutura em xisto [51].
Na realidade cremos que pouco ou nada podemos 
remeter para uma cronologia pré-histórica em 
termos estratigráficos, para além, obviamente, da 
estrutura em si, resultando a pouca estratigrafia 
existente dos diversos processos de destruição, 
quer por roubo de pedra ou dos mais prosaicos 
“buracos de tesouros”, como parece ser o caso da 
vala central, [41].

Fig. 8 – Vista geral 
da área de inter-
venção no final 
dos trabalhos.

Fig. 9 – Matriz 
estratigráfica da 
intervenção na anta 
da Valdanta.
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Efectivamente, apenas estratos como [49] ou 
[34], muito argilosos, compactos, deverão ser 
antigos, eventualmente até de mera origem 
geológica, também documentados na vala 
de sondagem poente, [35]. Assim, temos uma 
estratigrafia com pouca História, mas que 
nos permite, de um modo geral, compreender 
os grandes processos de construção, que 
comentaremos em seguida, mas também de 
destruição, os quais afectaram apenas muito 
parcialmente a estrutura do monumento.

4. História da arquitectura de um monumento, 
ou da falta dela…

O sepulcro da Valdanta começou a ser 
construído com a abertura de uma profunda 
vala, [50]=[57], para implantar do esteio de 
cabeceira [4], que tinha pelo menos 0,8 m de 
profundidade, não tendo sido possível chegar 
à sua base. 
Este esteio, com cerca de 0,5 m de espessura 
e 2,5 m de largura foi o elemento central na 
edificação. A sua vala de fundação deveria ter 
mais de 1,2 m de largura, estando preenchida, 
para além do esteio, pelas unidades [48] e 
[56], calços constituídos por blocos irregulares 
de granito, de pequena e média dimensão 
bastante bem imbricados. A vala era bastante 
mais larga pelo exterior, sendo a superfície 
do esteio romboide, enquanto pelo interior 
surgia bastante aplanada, estando quase na 
vertical, com ligeira inclinação para o interior. 
Os esteios laterais, [3] e [5], terão encostado 
a [4], ainda que hoje, pela fragmentação não 
estejam totalmente em contacto com ele. Estes 
dois esteios assumem características muito 
semelhantes, ao surgirem como pouco espessos 
(c.0,3 m máx.) e com cerca de 2,5 m acima 
do solo antigo (em [5] contando com a soma 
do fragmento [10]). Ambos apresentam uma 
superfície exterior romboide e interior mais 
aplanada, devendo corresponder a blocos 

retirados do exterior de um afloramento. 
Encostado a [5] está o esteio [6], fracturado, 
com cerca de 0,9m de altura preservada. A 
nascente de [3] deveria ter estado também um 
esteio que, todavia, terá sido retirado, tal como 
o indicia a vala [42] e os calços [43], devendo 
estes corresponder aos blocos colocados pelo 
exterior (Fig. 10).
A vala de implantação e os calços interiores 
destes esteios não eram individualizáveis dos 
de [4], devendo corresponder a um mesmo 
momento sequencial de enchimento da vala. 
Contudo, não deixa de ser interessante verificar 
como, quer em [3] como em [6], apenas cerca 
de metade da vala apresentava calços de 
sustentação. 
Ainda que incompleto, é possível verificar, 
não apenas pelas dimensões do esteio de 
cabeceira, mas também pelo diâmetro máximo 
da câmara, com quase 4 m, que este monumento 
seria de grande dimensão, certamente entre os 
maiores da região (Fig. 11).
Posto isto, começa a parte intrigante deste 
monumento; efectivamente, para nascente de 
[6], mas igualmente para além do bloco que 
putativamente estaria junto a [3] e que foi 
roubado, não encontramos qualquer indício da 
existência de vala ou calços de implantação 
de esteios, sendo o solão granítico muito claro, 
especialmente do lado norte, onde, como 
veremos, outra construção surgiu. 
Este facto, associado à total ausência de 
espólio, permite com toda a segurança 
asseverar que a anta da Valdanta nunca 
chegou a sê-lo. Este é um sepulcro que ficou 
inacabado, podendo o bloco [24], localizado 
imediatamente a norte da câmara haver sido 
um dos esteios trazidos mas que nunca chegou 
a ser implantado, deixando-nos, também, 
indicações sobre o modo de construção (Fig. 
11). Assim, após uma implantação inicial do 
esteio de cabeceira, os restantes iam sendo 
adicionados progressivamente, sendo os 
respectivos alvéolos abertos à medida que se 

Fig. 10 – Fotogra-
fia panorâmica do 

interior do monu-
mento da Valdanta, 

sendo perfeitamente 
visíveis os calços 
de sustentação. 
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progredia na construção, pelo que não ficaram 
evidências da sua abertura para nascente dos 
esteios implantados.
O mais curioso, se bem que em momento impos-
sível de precisar, mas aparentemente ainda 
pré-histórico, é que há uma tentativa de termi-
nar o monumento de um modo, diríamos, quase 

ridículo. No lado norte, sem que possamos 
descartar que o mesmo se tenha passado no 
lado sul, mais afectado pelo roubo de um dos 
esteios, abriu-se uma estreita vala, com cerca 
de 20 a 30 cm de largura, havendo zonas 
ainda mais estreitas (c. 0,1 m), em forma de 
quarto de círculo, [53], onde se implantaram 

Fig. 11 – Vista de 
topo das estruturas 
da Anta de Valdanta 
e plano final dos tra-
balhos de escavação. 

Fig. 12 – Planta das 
estruturas da Anta 
de Valdanta e plano 
final dos trabal-
hos de escavação. 
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diversas lajes de xisto em cutelo, com cerca 
de 0,08 m de espessura, conservadas não 
mais que em 0,2 m acima do solo da época, 
a modo de pequenos esteios de revestimento, 
tal como os conhecemos em diversos tholoi. A 
vala arrancava junto de [6], interrompendo-se 
um quarto de círculo para sul, saindo, gene-
ricamente perpendicular a esta, uma outra, a 
qual se poderia aceitar pertencer ao arran-
que de um pequeno corredor (Figs. 12 e 13). 
Aqui não foram registadas lajes de xisto.
Estas estruturas, em composição com a restante 
estrutura megalítica, deixam entender a planta 
de um monumento funerário pré-histórico, 
aberto a nascente, num espaço perfeitamente 
axializado com o esteio de cabeceira. Não 
cremos, ainda que tenhamos levantado a hipó-
tese, que corresponda aos vestígios de uma 
qualquer construção etnográfica (abrigo de 
pastores, redil, etc.…) na justa medida em que 
a vala [54] parece indiciar com alguma clareza 
a implantação de um corredor. Já a implanta-
ção dos blocos [7] e [8], feita do mesmo modo 
em relação à estrutura megalítica, mas sobre 
toda a estratigrafia mais antiga, parece poder 
corresponder a uma delimitação deste género 
(Fig. 11).
A ausência total de derrubes de pedra, em 
particular de xisto, na estratigrafia deixa 
entender que, ainda que se tivesse buscado 
uma outra solução para terminar o monumento, 
nomeadamente através de novas técnicas 
construtivas, de tipo tholoi, eventualmente com 
estrutura de cobertura de falsa cúpula, esta 
nunca terá sido completamente implementada.
A disparidade entre estes dois modos de construir 
deve ter deixado clara a impossibilidade de 
manter, ou mesmo terminar, um monumento 
deste género, abandonando-se o local sem 
qualquer utilização funerária ou de outro tipo.
Após avançarmos publicamente com esta 
possibilidade na apresentação ocorrida 
durante o encontro Megatalks – Megaliths and 
Geology (Redondo, Novembro de 2015), o 
contacto com outros colegas deixou entender 
que o abandono dos monumentos em processo 
de construção poderia ter ocorrido em outros 
intervencionados há muito, ainda que não 
tivessem sido entendidos inicialmente desse 
modo, caso da Anta da Herdade da Brita 1 
(CNS 19321) (Portel), escavada em 1976, 
como nos avançou amavelmente o Professor 
Victor Gonçalves, ou como Marco Andrade 

propôs para a Anta 2 do Barrocal das Freiras, 
escavada por Manuel Heleno em Montemor 
(Gonçalves & Andrade, no prelo).

5. Valdanta, The Times They Are a-Changin'3?

O monumento que se pretendia construir na 
Valdanta não estava isolado na paisagem 
envolvente, ainda que nenhum outro estivesse 
perfeitamente visível a partir deste. 
Em geral, os sepulcros situados 3–4 km em 
torno da Valdanta são pouco conhecidos, tendo 
sido escavados apenas a Anta da Candieira 
e o sepulcro do Caladinho, a norte e nascente, 
respectivamente (Figs. 14 e 15). 
Os sepulcros são de dimensão média, com 
câmaras até aos 3 m de diâmetro, ainda que 
no caso da Anta do Hospital e o sepulcro 
do Caladinho possam, nalguns dos critérios, 
aproximar-se a monumentos de maior dimensão. 
Deste modo, e ainda que nos surja isolada no 
vale bastante aplanado em que se implanta, 
o sepulcro da Valdanta fazia parte de uma 
paisagem megalítica construída principalmente 
na envolvente da planície, concentrando-se, 
segundo cremos, em locais de travessia e 
passagem, como nos parece ser o conjunto a 
nascente, junto às portelas da Crista de Redondo, 
ou no vale da Herdade das Casas, a poente, 
claramente localizado numa área de passagem 
natural, no sopé da serra, mas em clara relação 
com o acesso à portela das Cortes, que permite 
vencer com facilidade a vertente sul.

Fig. 13 – Deta-
lhes das estrutu-

ras em xisto [52] e 
respectivas valas 

de fundação. 

3The Times They 
Are a-Changin', 

Bob Dylan, 1964.
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Os dados disponíveis não permitem grande 
precisão no posicionamento cronológico 
do conjunto, contudo, de um ponto de vista 
tipológico parece-nos estarmos perante um 
momento pleno do Megalitismo, no qual se 
deve ter desenrolado a tentativa de construção 
do monumento da Valdanta.
A questão que se impõe é: que se passou? 
Porque se abandona um monumento 
desta dimensão depois do enorme esforço 
despendido? Outras há igualmente a merecer 
maior aprofundamento, nomeadamente até 
que ponto será este um caso isolado, ou raro?
Em primeiro lugar, tentemos contextualizar. 
Não é possível, com os dados de que dispomos, 
aferir o momento em que se começou a edificar 
este monumento, contudo, como vem sendo 
habitualmente aceite nos velhos modelos de 
crescimento linear, os monumentos de maiores 
dimensões seriam relativamente tardios dentro 
do IV milénio a.C. ou mesmo inícios do seguinte, 
podendo então o seu abandono resultar 
de alterações nos preceitos e contentores 
funerários. Estamos conscientes de que a 
realidade pode, e deve, ter sido bem mais 
complexa que esta leitura simplista, basta para 

tal verificar as datas antigas obtidas dentro de 
monumentos de grande dimensão (Boaventura, 
2009), as quais não implicam, é certo, a 
construção dos mesmos contemporaneamente 
às deposições, podendo acolher ossadas 
fundacionais mais antigas.
A localização do monumento numa área baixa, 
de terras muito argilosas, muito aplanada, 
junto de uma linha de água, pode ter reve-
lado, a dado momento da construção que este 
se encontraria numa área de leito de cheia, 
ou facilmente alagável. Contudo, duvidamos 
que a escolha do local de implantação de um 
monumento desta dimensão não fosse pre-
cedida de uma observação e análise crite-
riosa, certamente acompanhada de preceitos 
e rituais específicos, que inviabilizam, cremos, 
uma escolha imprópria para a edificação, qual 
“pato-bravo” funerário pré-histórico.
A cerca de 500 m a NE da Valdanta localiza-se 
o povoado do Monte da Ribeira, caracterizado 
por uma importante ocupação, aparentemente 
de vários hectares e, eventualmente, dada a 
sua localização, dotada de fossos, enquadrada 
entre o Neolítico Final e o Calcolítico Inicial, 
quando parece ter sido abandonado (Calado, 
2001; Mataloto, 2010). A presença desta 
ocupação, aparentemente a de maiores 
dimensões na região sul da Serra d’Ossa, 
num espaço imediato a Valdanta, torna a sua 
comunidade a melhor posicionada para ter 
sido a que deu origem ao monumento. 
Como vimos propondo desde há vários anos 
(Mataloto, 2010), o final do Calcolítico Inicial 
parece ser marcado, na margem sul da Serra 
d’Ossa, mas provavelmente num território bem 
mais alargado, por um processo de algum modo 
traumático que conduziu à remodelação total da 
rede de povoamento, com o abandono de sítios 
como o Monte da Ribeira, ou as fortificações 
da Fase II do São Pedro, localizado a apenas 
3 km a sul (Fig. 14), mas também da pequena 
fortificação de São Gens, no topo da serra, 
mais a norte. Terá sido neste contexto de crise 
que o abandono da construção do monumento 
se processou? Ainda que plausível, cremos que 
poderá ser forçar demasiado os escassos, ou 
quase nulos, dados existentes.
Ou seja, é necessária bastante prudência antes 
de entrarmos por explanações catastrofistas, 
que poderão ter existido, mas que são bas-
tante complexas de provar. Há, claro, outras 
possibilidades que merecem ser exploradas, 

Fig. 14 – A anta da 
Valdanta e os monu-
mentos megalíti-
cos situados na sua 
envolvente; assina-
lam-se os principais 
povoados situados 
nas suas imediações. 
1 – Anta 1 da Her-
dade das Casas; 
2 – Anta 2 da Her-
dade das Casas; 
3 – Anta 4 da Her-
dade das Casas; 
4 – Anta 5 da Her-
dade das Casas; 
5 – Anta 3 da Her-
dade das Casas; 
6 – Anta do Hospital; 
7 – Anta da Zorreira; 
8 – Anta do 
Monte Branco; 
9 – Anta da 
Candieira; 
10 – Anta da 
Silveira; 
11 – Sepulcro 
do Caladinho; 
12 – Anta das 
Fontanas; 
13 – Anta da Sil-
veira Grande.

Fig. 15 – Planta das 
antas da Zorreira e 
Monte Branco, dois 
dos monumentos mais 
próximos da Her-
dade da Valdanta.

Anta da Zorreira Anta do Monte Branco
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como as que se limitam a “simples agencia-
mento”, ou seja, compreendeu-se ser desneces-
sário construir um monumento de tão grandes 
dimensões, eventualmente até por razões de 
cariz simbólico-cosmológico, colocando-se o 
maior esforço da comunidade não já nos espa-
ços dos mortos, mas agregando-se em torno 
de outros projectos ainda mais mobilizadores, 
como a abertura de grandes sistemas de fossos 
circundantes aos espaços dos vivos. Cada vez 
mais este processo parece adensar-se durante 
o início do III milénio a.C., como o caso dos Per-
digões nos tem vindo a evidenciar (Valera & 
alii, 2014), justamente num momento em que 
os velhos motivos de agregação, a ereção 
de megálitos, parecem perder a sua força, 
perante uma multiplicidade de outras soluções 
para acolher os seus mortos, nomeadamente 
arquitectónicas, como os tholoi.
Assim, o abandono da Valdanta pode estar 
relacionado com processos complexos de 
mudança, de crise ou transformações simbó-
lico-ideológicas que põem agora a tónica da 
agregação dos grupos em torno a outros pro-
jectos. Por outro lado, podemos supor possibi-
lidades mais prosaicas, como a chegada de 
novas formas de construir mais simples, “eco-
nómicas” (em termos de tempo), como as que 
representam os tholoi, ou mesmo, “simples-
mente” a desagregação do grupo familiar 
alargado que poderia estar associado à cons-
trução deste monumento.
Todavia, na região, a passagem de formas 
de enterramento em edificações dotadas de 
alguma visibilidade e monumentalidade para 
outras bem mais discretas tem ainda que ser 
entendida para além da simples alteração da 
forma de construir, pois parece implicar toda 
uma nova forma de lidar com a morte e a sua 
visibilidade que, como se tem vindo a propor, 
parece complexificar-se e diversificar-se ao 
longo do III milénio a.C. (Valera, 2016). Este 
aspecto, ligado ao processo de abandono 
de construção do monumento da Valdanta, 
deve transportar-nos agora para outros 
monumentos em que a solução arquitectónica 
adoptada integrou ou incorporou novas formas 
de construir indiciando, eventualmente, uma 
transição menos traumática do que aquilo que 
supúnhamos até há pouco.
Terão sido estes processos de transição, 
eventualmente decorrentes de momentos de 
abandono temporário da construção de alguns 

monumentos, que podem ter estado na origem 
da Anta 1 de Vale de Rodrigo (Leisner, 1940), 
na qual a uma estrutura megalítica se apensou 
uma cobertura em falsa cúpula, permitindo 
finalizar um monumento cuja conspicuidade 
“megalítica” no território envolvente é ainda 
hoje notória (Fig. 16).
Em 2012, iniciámos, com Rui Boaventura, a 
escavação da Anta 4 da Quinta do Freixo 
(Redondo) que, todavia, não chegámos a 
concluir por falta de financiamento. Todavia, 
os resultados obtidos permitiram verificar que 
se tratava de um monumento de construção 
mista, ao menos no corredor, na justa medida 
em que o lado Norte do mesmo, bastante 
bem preservado, foi construído com recurso 
a alvenaria de pedra sobreposta, unida por 
terra. Ainda que não tenha sido possível 

Fig. 16 – Fotos da 
Anta 1 de Vale 

Rodrigo, nas quais 
ficam bem patentes 

as soluções arqui-
tectónicas adopta-

das. Arquivo Leisner 
(IAA814 e 815).

Fig. 17 – Vista 
geral da Anta 4 da 

Quinta do Freixo, 
no final dos tra-
balhos de 2012.
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chegar aos níveis de utilização da câmara, 
a quantidade de pedra, o modo imbricado 
e aparentemente não remexido como se 
encontravam e enchiam a câmara, permitiu-nos 
levantar a possibilidade, atendendo também 
ao documentado no corredor, que a cobertura 
possa ter utilizado uma solução semelhante 
ao monumento de Vale de Rodrigo. Contudo, 
trata-se de uma hipótese que ainda carece de 
confirmação (Fig. 17).
Por fim, a integração de tholoi nas estrutu-
ras tumulares de monumentos megalíticos, 
como acontece em Reguengos nas Antas da 
Comenda, Farisoa, Cebolinhos, ou, no exemplo 
maior, da Anta 2 do Olival da Pega (Gonçal-
ves, 1999), evidencia este entrecruzar de situa-
ções onde novas formas de construir podem 
traduzir novas cosmogonias e novas formas de 
organização comunitária, buscando nas velhas 

edificações megalíticas como que uma legiti-
mação transitória. 
Assim, num momento ainda incerto, mas muito 
provavelmente já dentro do III milénio a.C., 
as construções megalíticas perdem o seu 
importante cariz unificador da comunidade, 
substituídas por outras motivações de 
agregação e edificação, onde a morte e 
os mortos devem certamente desempenhar 
um papel, mas agora partilhado com novas 
construções, sejam elas recintos fortificados ou 
amplos recintos de talude e fosso.
Terá sido esta profunda transformação que 
acometeu a edificação da Valdanta? Não 
sabemos, mas bem pode ser um símbolo dela.

Redondo, Novembro 2016, pontualmente 
revisto em Setembro de 2018.
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