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AS CONSTRUÇÕES MEGALÍTICAS 

A partir do momento em que Homem se tornou agricultor 
percebeu que não podia controlar a Natureza e que, por 
isso, estava totalmente dependente das condições 
climáticas: das chuvas, dos períodos de seca, do frio ou do 
calor.  

 

Por esse motivo terá passado a realizar rituais que 
acreditava serem mágicos ao ponto de interferirem com a 
Natureza. 
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Os corpos eram sepultados em posição dobrada ou fetal. 

Junto deles, eram depositados objetos pessoais, comida e flores. 

Enquanto recoletor, o Homem já  enterrava e prestava culto aos mortos.             

Cerimónia de enterramento de um 
Homo sapiens (reconstituição). 

Sepultura de um Homo sapiens. 
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Em resultado de inúmeras escavações, realizadas por equipas 
de arqueólogos, foram dados a conhecer monumentos 
construídos já no período das comunidades agropastoris; 
pensa-se que esses monumentos foram construídos e utilizados 
para fins funerários ou para prestar culto à Natureza. 
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AS CONSTRUÇÕES MEGALÍTICAS 

As construções megalíticas têm em comum o facto de terem sido 
construídas  com pedras de grandes dimensões. 

    Mega             Grande 

         Megálitos =         +                       +     
                                         Litos                 Pedra  
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Os megálitos são as construções de caráter monumental mais 
antigas da Europa. 

Cromeleque de Stonehenge, Inglaterra. 
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Carnac, Bretanha, França. 

Os megálitos podem surgir de várias formas.  
No monumento representado na figura, as pedras foram colocadas 
alinhadas (alinhamento). 
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As pedras para a construção de Stonehenge foram transportadas de pedreiras 
que estariam a 30 e 160 km  de distância do local onde foram erguidas. 

Recentemente, e depois de alguns estudos  arqueológicos, acredita-se 
que Stonehenge tenha sido utilizado como túmulo para famílias distintas. 
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As construções megalíticas 
foram realizadas entre 6000 e 
4000 anos a.C. e encontram-se 
concentradas ao longo da costa 
atlântica europeia. 
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EM PORTUGAL 

• No território português não existem 
monumentos megalíticos com as 
dimensões de Stonehenge.  
 

• Contudo, existem também  cromeleques e 
menires, que serviam de culto à Natureza, 
e antas, com funções funerárias. 
 

Distribuição dos monumentos 
megalíticos em território português. 
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EM PORTUGAL 

Anta ou dólmen 
 
Construção feita em pedra, 
composta por vários esteios 
que sustentam uma tampa. 
No seu interior forma-se uma 
câmara onde eram 
depositados os corpos. 

Anta de S. Geraldo, Portugal. 
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Nestes monumentos é comum 
encontrarem-se armas, 
adornos, peças de cerâmica e 
objetos de uso doméstico, que 
eram depositados junto dos 
corpos. 

                 

Anta do Redondo, Portugal. 

EM PORTUGAL 
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Menir de Almendres, Portugal 
(c. de 4 metros de altura). 

EM PORTUGAL 

Menir 
 
Bloco de pedra isolado, de grande 
dimensão, enterrado no chão, na 
vertical. 
 
Tinha como função  prestar culto à 
Natureza. 
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Menir de Meada, Castelo de Vide, Portugal (c. de 4 metros de altura). 

EM PORTUGAL 
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EM PORTUGAL 

Mas como teria o Homem conseguido transportar e colocar estas 
enormes pedras, sem o recurso a técnicas que hoje existem? 

Colocação de um menir. 
 
O processo representado nas 
figuras seria, provavelmente,  
o modo de o transportar (A) e 
de o colocar (B). 

A 

B 
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Cromeleque de Almendres, Portugal. 

EM PORTUGAL 

Cromeleque 
 
Construção feita com pedras 
dispostas num círculo. 
 
Tinha como função  prestar 
culto à Natureza. 
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Vista aérea do cromeleque de Almendres. 

EM PORTUGAL 



AS CONSTRUÇÕES 
MEGALÍTICAS 


