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O MEGALITISMO DA GALIZA. 

NOTAS PARA UMA BIBLIOGRAFIA CRÍTICA1 
 

Ana Catarina SOUSA2 

______________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Nota Prévia 
Inicialmente preparado como um trabalho a apresentar no âmbito do Seminário de especialização do 

Mestrado em Pré-História e Arqueologia, dirigido pelo Prof. Doutor Victor S. Gonçalves na Faculdade de 
Letras de Lisboa, pensou mais tarde o director de trabalhos, que me indicou este tema, que se justificava a 
sua publicação. 

Não se tratando de uma recolha exaustiva de todos os títulos bibliográficos do megalitismo galego (subs-
tancialmente reduzida em Os sítios do megalitismo galego) é apenas uma escolha de textos, desde os que 
considerei paradigmáticos até outros, de menor importância, mas exemplificativos, disponíveis, inserindo-se 
igualmente textos que não sendo exclusivamente centrados sobre o megalitismo galego explicitam o seu 
conteúdo teórico (por exemplo: CRIADO, 1988). 

Procurei enquadrar os textos de acordo com vectores dominantes da abordagem ao megalitismo. Estes 
vectores não têm uma conotação puramente cronológica da história da investigação do megalitismo galego 
mas correspondem a constantes induzidas da leitura da bibliografia em análise: (1) os sítios do megalitismo 
galego, estudos monográficos que remontam ao século XVIII, às primeiras investigações sistemáticas de 
Maciñeira, López Cuevillas e Georg e Vera Leisner nos anos 30, até às abordagens pós-modernas do megali-
tismo; (2) cronologias e evoluções: Megalitismo, cultura material e arquitectónica, corresponde a uma aborda-
gem periodizante e descritiva do megalitismo inserindo-se aqui textos com os mais variados enquadramentos 
teóricos; (3) a reavaliação de um conceito: Megalitismo e ecologia, coincide genericamente com a arqueologia 
espacial da chamada Nova Arqueologia (embora a leitura espacial do megalitismo esteja já presente em 
Leisner e Lopez Cuevillas) que procura a reconstituição ecológica da “paisagem megalítica”; (4) a terceira 
via: Megalitismo como acontecimento mental, tomada de consciência da fragilidades de uma arqueologia da 
paisagem puramente ecológica. 

A separação em blocos temáticos resulta mais óbvia em textos genéricos e menos clara nos textos mono-
gráficos sendo óbvia a artificialidade da adopção estrita deste tipo de limites. Apenas alguns dos textos são 
objecto de um breve comentário crítico que não pretende ser descritivo. 

                                                      
1 Este trabalho foi elaborado no âmbito de um Seminário do Mestrado de Pré-História e Arqueologia da Faculdade de Letras de Lis-

boa e dirigido pelo Prof. Doutor Victor S. Gonçalves, no ano lectivo de 1995/1996 (1.º semestre). 
2 Investigadora da UNIARQ. Centro de Arqueologia. Faculdade de Letras. PT-1699 Lisboa Codex PORTUGAL. Bolseira da JNICT, 

Programa Praxis XXI. 

 

 

 

OPHIUSSA 1 (1995) 51 



O megalitismo da Galiza. Notas para uma bibliografia crítica SOUSA, Ana Catarina 

1. Os sítios do megalitismo galego 
ABAD GALLEGO, X. (1992) – El contexto cronológico de la mamoa nº1 de Cotogrande (Cabal-Vigo). Arqueologia. 

nº 21. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. p. 21-17. 

BARROS SIVELO, R. (1875) – Antiguëdades de Galicia. Imprensa Pega. p. 215. 

BLAS CORTINA, M. A. (1981) – Los túmulos de Silvota y Altu la Maya. Noticiário Arqueológico Hispano. 11. 
Madrid: Comission General de Excavaciones Arquelógicas. p 11-42. 

BELLO DIEGUEZ, J. M. (1987) – Monumento megalítico de Dombate (Cabana, Coruña). Arqueoloxia-Informes 1 
(Campaña 1987). Direccion Xeral do Património Histórico e Documental. p. 24-30 

BELLO DIEGUEZ, J. M. (1989) – Monumento megalítico de Dombate (Cabana, Coruña). Arqueoloxia-Informes 2 
(Campaña 1988). Direccion Xeral do Património Histórico e Documental.p. 21-29. 

BELLO DIEGUEZ, J. M. (1992/93) – El monumento de Dombate en el Marco del Megalitismo del Noroeste Peninsu-
lar: Aspectos Arquitectonicos. Portugália. nova série, vol. XIII-XIV. Porto: Instituto de Arqueologia da Facul-
dade de Letras do Porto. p. 139-145. 

Leitura dos novos e perturbantes elementos fornecidos pela escavação do monumento de Dombate. A 
clássica questão do significado do polimorfismo (arquitectura, implantação) é redimensionada com os 
sucessivos “Dombates” de diferente concepção do espaço tumular e acessos numa mesma implantação.  

O Dombate com corredor, grande câmara pintada/gravada e estrutura de acesso “dromos” com 
fileiras de ídolos corresponderá ao que o autor chama de “maximo desarollo de la idea megalítica” 
(p. 142) com possível expressão em outros monumentos galegos (demonstrando a importância de se pro-
ceder a escavações sistemáticas em outros monumentos insuficientemente conhecidos). Estes grandes 
monumentos corresponderiam a pontos centrais do megalitismo, implantados em zonas mais produtivas 
e controlando vias de passagem de artefactos e ideias, face a uma periferia mais pobre com monumentos 
de outra dimensão e onde não se assiste a uma tão longa perduração do megalitismo. 

BELLO DIEGUEZ, J. M. (1992) – Grabados, pinturas e ídolos en Dombate (Cabana, la Coruña). Grupo de Viseu o 
Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómicos y cronológicos. Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de 
Portugal” (Mangualde, Nov. 1992). vol. 2. Viseu: Centro de Estudos Pré-Históricos da Beira Alta. p. 287-304. 

Descrição das fases de construção/utilização de Dombate. Perante as características arquitectónicas, 
artefactuais e artísticas do monumento de Dombate, o autor questiona as propostas cronológicas de 
Rodriguez Casal (associa monumentos como Dombate, Parxubeira e Axeitos ao Calcolítico do SE) e 
Fabregas Valcarce (situa estes monumentos na 2ª metade do 3º milénio A.C.). As datações absolutas e a 
sequência de ocupação obtidas para este monumento fazem crer numa cronologia de inícios do 3º milé-
nio AC questionando a dependência de influxos do Calcolítico Meridional e das sequências cronológicas 
mais tardias. 

Leitura descritiva das gravações e pinturas no interior de Dombate e sua confrontação com as pro-
postas de Elisabeth Shee para o denominado Grupo de Viseu, termo considerado restritivo para a reali-
dade mais vasta do “Grupo Noroccidental”. 

BOUZA BREY, F.; CARRO OTERO, J.; GARCIA MARTINEZ, A. C. (1973) – Excavaciones de túmulos dolménicos 
em S.Andrés de Lousada (Lugo). Noticiário Arqueológico Hispânico. Madrid : Comission General de Excava-
ciones Arquelógicas p. 39-55. 

CAAMAÑO GESTO, J. M.; CRIADO BOADO, F. (199-92) – La medorra de Fanegas (Sobrado dos Monxes, Coruña) 
un monumento megalítico reutilizado en época romana. Brigantium. vol 7. Coruña: Museo Arqueoloxico e 
Histórico Castel de San Antón. p. 213-223. 

CARBALLO ARCEO,L. X.; VASQUEZ VARELA, J. M. (1984) – Nuevos hallazgos de arte megalítica em la provin-
cia de Pontevedra: A Mamoa de Braña. Noticiário Arqueológico Hispânico. Madrid.: Comission General de 
Excavaciones Arqueológicas. p. 39-55. 

CARNEIRO REY, Juan (1995) – El fenomeno megalítico en Narón (Coruña): análisis de localización. Estudios Mindo-
nienses. nº 11. Salamanca. 

CARRE AGUILO, J. (1915) – El arte rupestre en España. Memória nº1 de la Comissión de investigaciones Paleonto-
lógicas e Prehistóricas.  92 p. 

CRIADO BOADO, F. (1980) – Catalogación de mámoas en los municipios de Curtis, Sobrado y tierras adyacentes. 
Brigantium. vol 1. Coruña: Museo Arqueoloxico e Histórico Castel de San Antón. p. 13-40. 

CRIADO BOADO, F; VAQUERO LASTRES, X. (1988) – O fenómeno tumular: excavacións en mámoas. Arquedoxia 
Informes 2 (Campaña 1988). Direccion Xeral do Património Histórico e Documental. p. 111-117. 
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FABREGAS VALCARCE, R; FUENTE ANDRES, F. (1984) – “Os Campiños”, Leiro (Rianxo). Arqueologia 83, 
Direccion General de Bellas Artes y Archivos. 221 p. 

FABREGAS VALCARCE, R; FUENTE ANDRES, F. (1984) – Materiales de un túmulo megalítico de Leiro (Rianxo). 
Gallaecia. vol 7/8. Santiago de Compostela: departamento de prehistória y arqueologia univ. Santiago de 
Compostela. p. 233-244. 

FABREGAS VALCARCE, R. (1988) – Materiais da mámoas de Martagona. Boletín do Centro de Estudos Melidenses. 
Museo Terra de Melide, nº4. 

FABREGAS VALCARCE, R (1991) – “Mámoa 87 de Serra Faladoira”: un tumulo megalítico del Norte de Galicia. 
Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografia e História. Madrid: Univ. Nacional de Educacíon 
a Distância. p. 193-218. 

FABREGAS VALCARCE, R (1991-92) – Excavación da mamoa 6 de Os Campiños (Leiro, Rianxo). Campaña de 
1994. Brigantium. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel San Antón. vol. 7. p. 91-149. 

FUENTE ANDRÉS, F.; FABREGAS VALCARCE, R. (1994) La laja decorada de os Campiños. Actas do Seminário 
“O megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992) vol. 2. Viseu: Centro de Estudos Pré-históricos 
da Beira Alta. p. 287-304. 

GONZALEZ REBOREDO, J. M.; GARCIA MARTINEZ, M. C.; ACUÑA CASTROVIEJO, F. (1968) – Las mamoas 
de Montouto. Cuadernos de Estudios Gallegos tomo XXIII, fasc 69. Santiago de Compostela: Instituto Padre 
Sarmiento. p. 1-15. 

LEISNER, G. (1934) – Nuevas pinturas megalíticas en España. Investigación y Progreso. vol VIII. p. 146-152. 

LEISNER, G. (1934) – Die Matereien des Dolmen Pedra Coberta. Jahrbuch für Präestorische und Etnographische 
Kunst. p. 23-44. 

LEISNER, G. (1934) -Verbreitung und typologie der Galizish-Nordportugiesischen megalithgräber. 103 p. 

LEISNER, G.; LEISNER, V. (1956) – Die Megalithgräber der Iberishen Halbinsel der Western. Madrid: Deutsches 
Archäeologisches Institut Abteilung. 122 p. 

LOPEZ CUEVILLAS, F. (1927) – Papeletas para un inventario das mámoas galegas. Nos. nº 39, p. 8-13; nº40, p. 9-13. 

LOPEZ CUEVILLAS, F. (1948) – La cultura megalítica del Noroeste Peninsular. Boletín del Museo Arqueológico 
Provincial de Orense. nº15. 

LUENGO MARTINEZ, J. M. (1952) – Exploración en las mámoas de Aranga y Cambás. Cuadernos de Estudios 
Gallegos tomo VII, fasc. 22. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento. p. 187. 

MACIÑEIRA, F. (1929) – Notable grupo de circulos líticos y túmulos de la cuenca superiror del Eume. Arquivo do 
Seminário de Estudios Gallegos. nº3. p. 197-230. 

MACIÑEIRA, F. (1942-43) – Túmulos prehistóricos. Inventário descriptivo de los 286 túmulos prehistóricos hasta 
ahora descobiertos en la avanzada comarca del Cabo Ortegal. Boletin da Real Academia Gallega, tomo XXIII. 

MACIÑEIRA, F. (1944) – Túmulos prehistóricos. Inventário descriptivo de los 286 túmulos prehistóricos hasta ahora 
descobiertos en la avanzada comarca del Cabo Ortegal. Boletin da Real Academia Gallega. tomo XXIII.p. 15-
-34. 

MACIÑEIRA, F. (1935) – La distribuición de las estaciones prehistoricas ortegalenses y sus características. Boletín de 
la Real Academia Gallega. XXII. p. 169-181. 

RAMIL GONZALEZ. E. (1989-90) – Novo conxunto megalítico na Serra da Capelada: as Mámoas de Vixia Herbeira. 
Brigantium. vol. 6. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel de San Antón. p. 199-206. 

RAMIL SONEIRA, J.; VASQUEZ VARELA, J. M.; VIDAL RODRIGUEZ, J. (1976) – Tres tumulos megalíticos con 
grabados en el termino municipal de Villalba (Lugo). Gallaecia. vol 2. Santiago de Compostela: departamento 
de prehistória y arqueologia univ. Santiago de Compostela. p. 87-98. 

RODRIGUEZ CASAL, A.A. (1976) – Estudio de los materiales conservados de tres sepulturas megalíticas (Península 
de Morrazo, Pontevedra). Gallaecia. vol.2. Santiago de Compostela: departamento de prehistória y arqueologia 
univ. Santiago de Compostela. p. 55-73. 

RODRIGUEZ-CASAL, A. A. (1980) – O monumento megalítico de A Parxubeira na comarca de Xallas (Coruña). 
Resultados da primeira campaña de excavaciones arqueológicas. IV Congresso Arqueológicas. IV Congresso 
Arqueológico de Portugal, Faro. 
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RODRIGUEZ-CASAL, A. A. (1983) – El monumento megalítico de A Parxubeira. Informe de la segunda campaña de 
excavaciones. presentado en el Instituto Padre Sarmiento, Santiago. 

RODRIGUEZ CASAL, A. (1989) – La necrópolis megalítica de Parxubeira (San Fins de Eirón, Galicia). Coruña: 
Museo Arqueolóxico Provincial de A Coruña. Monografias Urxentes, nº4. 102 

Estruturas e artefactos da necrópole de Parxubeira. Esta leitura evidencia três grandes momentos de 
ocupação (definidos apenas artefactualmente): (1) Horizonte Primário que corresponderia aos primei-
ros momentos do Neolítico na Galiza (micrólitos, cerâmicas impressas) e simultaneamente deveria 
corresponder a uma larga faixa cronológica de construtores e utilizadores dos monumentos; (2) Campa-
niforme em que se desenvolveria uma ruptura artefactual com o mundo megalítico; (3) ao Bronze 
corresponderia uma última fase de utilização (em cistas com vasos de fundo plano e punhais). 

RODRIGUEZ CASAL, A.(1990) – O megalitismo galego: a documentação arqueológica. Galicia. História, Préhistória 
e História Antigua. vol 1. p. 129-169. 

RODRIGUEZ CASAL, A.(1993) – A mamoa de Monte Campelos e o seu enterramento secundário. Novos datos encol 
do Megalitísmo final galego. Boletín do Museo Provincial de Lugo. Lugo: Deputación Provincial de Lugo. I. 
p. 7-17. 

PATINO GOMEZ, R. (1984a) – Excavacion de la Mamoa 1 de Chan de Cruz. Pontevedra Arqueológica I. La Guardia: 
Grupo de Arqueologia “Alfredo Garcia Alen”. p. 17-44. 

PATINO GOMEZ, R. (1984b) – Excavaciones de la mámoa nº1 de As Rozas. Pontevedra Arqueológica I. La Guardia: 
Grupo de Arqueologia “Alfredo Garcia Alen”. p. 45-68. 

PEÑA SANTOS, A. (1984) – Excavación de urgencia en la Mámoa de Monte de Mun (Poio, Pontevedra). Pontevedra 
Arqueológica I. La Guardia: Grupo de Arqueologia “Alfredo Garcia Alen”.p. 75-83 

PEÑA SANTOS, A.(1985-86) – La mamoa de Pontevedra (Mos-Pontevedra). Pontevedra Arqueológica I. La Guardia: 
Grupo de Arqueologia “Alfredo Garcia Alen”. p. 7-40. 

POMBO MOSQUERA, X. A.; REGO ALAVAREZ, M. L. (1991-92) – O Megalitismo nas terras de Vilalba (Lugo) – 
Addenda. Brigantium. vol 7. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel San Antón. p. 213-223. 

POMBO MOSQUERA, X. A. (1993/94) – Escavacions de mamoas na área de expansión mineira de Endensa (As 
Pontes – A Coruña). Brigantium. vol 7. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel San Antón. p. 181-192. 

VAZQUEZ VARELA, J. M. E GABEIRAS VÉREZ, X. (1993-94) – Nuevos datos y perspectivas sobre el megalitismo 
del noroeste de la península Ibérica: los materiales del túmulo 3 de la necrópole de Lousada Xermande (Lugo). 
Boletin de Museo Provincial de Lugo. 

SHEE, E.; GARCIA MARTINEZ, M. C. (1973) – Tres tumbas megalíticas decoradas en Galicia. Trabajos de Prehisto-
ria. vol. 39. Madrid: Instituto Español de Prehistória. p. 335-348. 

 
 
 

2. Cronologias e evoluções: Megalitismo, cultura material e arquitectónica 
BADA GALLEGO, Xuan Carlos (1993) – La variabilidad en las estruturas funerárias del Noroeste peninsular: el ejem-

plo de la grán necrópolis-Peña de Galiñeiro. Actas de XXII Congreso Nacional de Arqueologia . Vigo: Xunta de 
Galicia. vol. I. 

CRIADO BOADO, F; FABREGAS VALCARCE, R. (1989a) – Main trends in the megalithic phenomenon of NW 
Spain. Antiquity 63 (241). p. 682-696. 

A compreensão do megalitismo do NW peninsular é efectuada através da identificação das diferentes 
regularidades deste acontecimento mental que se apresentam como linhas de força e do poder social de 
uma comunidade, interpretadas como diferentes níveis de monumentalidade e não como etapas evoluti-
vas. O megalitismo do NW é caracterizado através dos seus elementos geográficos e ambientais (povoa-
mento disperso, ocupação de áreas aptas agricolamente), localização (distribuições regionais, topogra-
fia, níveis de visibilidade) soluções arquitectónicas (dialécticas interior/exterior, câmara/tumulus, 
câmara/área exterior); cultura material. A conjugação destes elementos consubstancia a definição de 
diferentes soluções com uma conotação cronológica: três grandes momentos do megalitismo regional 
(desde finais do 5º milénio até finais do 3º milénio A.C.) que correspondem a um processo de individuali-
zação da morte e de afirmação de novas relações de poder. 
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CRIADO BOADO, F; FABREGAS VALCARCE, R. (1989b) – Aspectos generales del Megalitismo Galaico. Arqueo-
logia. nº 19. Porto: G.E.AP. p. 48-63. 

Megalitismo entendido como fenómeno de dimensões sociais e simbólicas com diversas expressões de 
monumentalidade. Esta assume diversas expressões na paisagem megalítica quanto (1) à visibilidade 
(exposição/ocultação); (2) à arquitectura (recusa de tipologias evolutivas, leitura da dialéctica de 
monumentalidade entre o interior/exterior, túmulo/câmara, umbral/interior); (3) a cultura material é 
apenas entendida na sua vertente economicista (funcionalidade, actividades predominantes, matérias 
exóticas). A partir destes indicadores é proposta uma cronologia relativa (não é referida a cronologia 
absoluta) com 3 grandes momentos desde o 4.º milénio até finais do 3.º milénio AC que são caracteriza-
dos sobretudo a partir da cultura material e arquitectónica. Os valores relativos de monumentalidade 
são compreendidos de acordo 4 grandes momentos: monumentalidade sobre a paisagem circundante 
num primeiros momento, complexidade dos monumentos e das soluções arquitectónicas num 2º e 3º 
momentos (importância das cerimónias como fuga das tensões sociais) e um 4º momento pautado pelo 
enriquecimento da cultura material associado ao crescente poder individual. 

A reconstituição das comunidades construtoras de megálitos é feita através da reconstituição dos 
paleoambientes e da sua relação com a implantação dos monumentos megalíticos. Estas comunidades 
praticariam a agricultura extensiva de cereal em pequenos núcleos habitacionais.  

FABREGAS VALCARCE, R. (1983) – Materiales liticos del Museo Provincial de Lugo. Preciosiones sobre la fase 
final de la cultura megalítica del NO peninsular. Boletín do Museo Provincial de Lugo. Lugo: Deputación 
Provincial de Lugo 1. p. 31-42. 

FABREGAS VALCARCE, R. (1984) – Para una tipologia de los utiles de Piedra pulimentada de la cultura megalítica 
de Galicia. Boletín do Museo Provincial de Lugo. tomo II. Lugo: Diputación Provincial de Lugo. p. 5-11. 

FABREGAS VALCARCE, R. (1988a) – Cronologia y periodización del Megalitismo en Galicia y norte de Portugal. 
Espacio, Tiempo y Forma Revista de la Facultad de Geografia e História. Madrid: Univ. Nacional de Educacíon 
a Distância. Serie I. Prehistória, tomo I. p. 279-291. 

Análise crítica das clássicas propostas de periodização de Lopez Cuevillas e Rodriguez Casal basea-
das em comparação com datações absolutas de outras áreas e por datações relativas de natureza arte-
factual e arquitectónica. Limites da informação cronométrica actualmente disponível para o NW Penin-
sular: (1) reduzida amostragem de contextos datados (quadrante costeiro do SW da Galiza e Serra da 
Aboboreira) dificultando uma aplicação ao resto do território; (2) procedência estratigráfica ambígua 
(fogueiras, terras do tumulus); (3) grandes desvios padrão.  

A explanação dos limites da utilização das datações absolutas obtidas para o NW (“en el ejemplos de 
Galicia y Norte de Portugal son las fechas más reciente las que presentan mayores garantias”, 288) não 
resulta de uma clara definição de uma proposta de faseamento para o megalitismo galego, linearmente 
considerada em três momentos: câmaras poligonais simples no último terço do IV milénio (AC, BC ou 
BP ?), sepulturas de corredor nos inícios do 3º milénio e cistas no final do 3º milénio. 

FABREGAS VALCARCE, R. (1988b) – Megalitismo de Galicia. Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Porto: 
Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. vol. XXVIII, fasc. 1-2. p. 57-70. 

Compreensão global do Megalitismo da Galiza em termos da sua distribuição (localização, solos. 
visibilidade), dos indicadores económico-sociais (dados polínicos, espólio) considerando a prática de 
agricultura como realidade não generalizável a todo o território em toda a diacronia, as possíveis tipo-
logias construtivas e artefactuais e a existência de manifestações artísticas. Perante estes indicadores 
resulta pouco clara uma seriação cronológico-evolutiva: o polimorfismo das estruturas pode abarcar 
fenómenos de permanência de túmulos considerados simples (e mais antigos) e de anterioridade das 
câmaras de corredor (consideradas mais antigas). 

FABREGAS VALCARCE, R (1991) – Megalitismo del Noroeste de la Peninsula Ibérica. Tipologia y secuéncia de los 
materiales líticos. Madrid: UNED. 

FABREGAS VALCARCE, R. (1994) – El túmulo de Vedro Vello: cuestiones acerca del Megalítico Final de la Galicia 
Interior. Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992). vol. 2. Viseu: 
Centro de Estudos Pré-Históricos da Beira Alta. p. 103-109. 

Proposta de enquadramento cronológico e sociológico de materiais de pedra polida de grandes 
dimensões e com perfuração, que surgem descontextualizados ou em contextos tumulares tardios, nas 
zonas de interior, revelando um grande investimento de trabalho na sua preparação. Partindo destes 
elementos artefactuais, dos quais se destaca como indicador o disco tipo Rechaba, propõe-se uma 
cronologia de finais do 3º milénio A.C., anterior ao campaniforme e que se compreenderia como 
“subcultura vinculada a un segmento de la sociedade (masculino y relacionado con las actividades 
guerreras ?) (108) no âmbito da Revolução dos Produtos Secundários. 
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FABREGAS VALCARCE, Rámon; RUIZ-GALVEZ PRIEGO, Marisa (1994) – Ambitos funerários y domestico en la 
Prehistoria del NO de la Peninsula Ibérica. Zephirus. Salamanca: Univ. de Salamanca. vol XLVI. p. 113-159. 

Perspectiva globalizante das paisagens do Noroeste Peninsular em que se sublinha as particularida-
des de dois momentos distintos: o megalitismo (colocado entre finais do IV milénio e o III milénio BC) e 
a cultura castreja (II-Iº milénio BC). A comparação entre estas duas realidades salienta o contraste da 
monumentalidade do megalitismo face à invisibilidade do povoamento coevo e da paisagem fortificada e 
amplamente antropizada face à invisibilidade des estruturas funerárias. A estas duas realidades é 
associada de forma explicativa a relação com processos de intensificação agrária: a Revolução dos 
Produtos Secundários por um lado e a complexificação social e económica do Bronze Final, por outro. 

LOPEZ-CUEVILLAS, F. (1925) – Nota en col do mobiliário dalgunhas mámoas galegas depositadas no Museo de 
Ourense. Boletin de la Real Academia Gallega. vol XV. p. 180. 

LOPEZ-CUEVILLAS, F. (1959) – La epoca megalítica en el NW de la peninsula. Caesaraugusta. nº13/14. Zaragoza: 
Instituición Fernando el Católico. p. 21-77. 

Concepção estritamente orientalizante da neolitização e do megalitismo. Inventário dos monumentos 
do Minho, Trás-osMontes e Galiza descrevendo a sua implantação, a morfologia das mamoas, a arqui-
tectura, o seu espólio, a arte e as inter-relações com os habitats. 

RODRIGUEZ CASAL, A. (1979) – O megalitismo na Galiza. A sua problemática e o estado actual da investigação. 
Actas de 1ª mesa-redonda sobre o Neolítico e o Calcolítico em Portugal. Porto: GEAP. p 103-115. 

Estabelecimento do estado das investigações do megalitismo galego considerando a história da 
DPSG-IEA realizada e os limites a uma abordagem desta temática (conservação diferenciada dos 
monumentos, ausência de habitats pré-megalíticos e megalítico). Considerações muito gerais e factuais 
do megalitismo no que respeita à implantação e distribuição, à arquitectura e cultura material (recupe-
rando as clássicos tipologias descritivas dos Leisner) para propor uma balizamento cronológico no 3º 
milénio A.C. 

RODRIGUEZ CASAL, A. (1984) – O megalitismo galego: a problemática suscitada a partir das investigacions mais 
recentes. Portugália. Porto: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Univ. do Porto. 4-5. p. 47-51. 

Balanço crítico das possíveis linhas de leitura do megalitismo galego numa abordagem materialista 
do modo de produção da “cultura megalítica”: (1) relação com o meio físico (apenas refere a clássica 
importância da geologia) caracterizando a sua dispersão geográfica; (2) características arquitectónicas 
e estruturais; (3) cultura material (questionando a validade da sucessão crono-tipológica tradicional); 
(4) arte; (5) questiona o desconhecimento de povoamento associável ao megalitismo e a vastidão tempo-
ral como limites para o conhecimento da economia das comunidades megalíticas (embora aceite o 
modelo de uma economia ganadeira, já com o cultivo do cereal); (6) propõe uma sociedade sedentária e 
igualitária; (7) faseamento do megalitismo em três momentos (inicial, médio e final). Esta abordagem 
sucinta enquadra-se numa “declaração de intenções” e rumos de investigação de um projecto a desen-
volver.  

VASQUEZ VARELA, J. M. (1979) – El horizonte de Rechaba: una nueva fase de la cultura megalítica del Noroeste 
peninsular. Boletín Auriense. IX. p. 9-26. 

VILLASECO VASQUEZ, X. I. (1993) – Estruturas de acceso no Megalitismo do Noroeste Peninsular: unha aproxima-
ción teórica. Actas de XXII Congreso Nacional de Arqueologia. Vigo: Xunta de Galicia. vol. I. p. 387-389. 

 
 

3. A reavaliação de um conceito: Megalitismo e ecologia  
AIRA, M. J. ; CRIADO, F.; DIAZ-FIERROS, F. (1986) – La construcción del paisaje: megalitismo y ecologia en la 

Sierra del Brabanza. Arqueoloxia e Investigación 1. s.l.: Dirección Xeral do Património Artístico e monumental. 
186 p. 

BELLO DIEGUEZ, J. M.; CRIADO BOADO, F.; VAZQUEZ VARELA, J.M. (1982a) – Sobre la cultura megalítica y 
los caminos antiguos en Galicia. Museo de Pontevedra. XXXVI. p. 143-164. 

BELLO DIEGUEZ, J. M.; CRIADO BOADO, F.; VAZQUEZ VARELA, J.M. (1982b) – Megalitismo y medio físico 
en el NW de la Península Ibérica: estado actual de la question y perspectivas. Zephirus. Salamanca: Univ. de 
Salamanca. XXXIV-XXXV. p. 148-158. 

Reavaliação do megalitismo do NW peninsular sob a perspectiva das possíveis relações entre o 
megalitismo e o meio ambiente, aqui reduzido ao substracto geológico tradicionalmente considerado 
condicionante das dinâmicas construtivas e à natureza dos solos, único indicador do subsistema econó-
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mico das “comunidades megalíticas”. A cartografia e a análise de proveniências da matéria-prima dos 
monumentos megalíticos (Sobrado-Curtis, Melide, Xallas, Villalba) negam a existência de determinismo 
geológico na implantação megalítica e a adaptabilidade aos substractos locais. Considerando a escassa 
variação dos solos galegos, confirmada pela realização pontual de estudos de paleossolos, torna-se 
evidente a abundância de mamoas em terras cultiváveis apontando a existência de comunidades agrícolas.  

A inexistência de aparente determinismo ambiental (solos e geologia) parece indicar um outro rumo 
para a investigação do megalitismo galego: a observação de factores “religiosos-ideológicos” (117);  de 
algumas evidências históricas e etnográficas (caminhos antigos, territorialidade, domínio da paisa-
gem...) e do desajuste da aplicação de metodologias da arqueologia espacial processual (domínio da 
vertente ecológica) na compreensão do megalitismo. 

BELLO DIEGUEZ, J. M.; CRIADO BOADO, F.; VAZQUEZ VARELA, J.M. (1982c) – Aproximación a un modelo 
económico-social del Megalitismo del NW peninsular. Brigantium. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico 
Castel de San Antón. 3. p. 33-39. 

Megalitismo como (pre)texto da construção de um modelo económico e social para a Pré-História do 
NW peninsular. A implantação dos monumentos megalíticos em solos com aptidão agrícola, a evidência 
da presença de cereais em análises polínicas, os estudos traceológicos do espólio lítico dos monumentos 
megalíticos e as comparações etnoarqueológicas são os elementos-base (não problematizados) para a 
identificação de um “sistema agrícola de tala quema de la vegetación” (34) praticada por pequenas 
comunidades numerosas. 

BELLO DIEGUEZ, J. M.; CRIADO BOADO, F.; VAZQUEZ VARELA, J.M. (1984a) – Medio físico y sociedades 
megalíticas. Aproximaciones a los problemas constructivos de los megalítos en el NW peninsular. Gallaecia. 
vol. 7-8. Santiago de Compostela: departamento de prehistória y arqueologia univ. Santiago de Compostela. 
p. 31-58. 

Abordagem do megalitismo do NW peninsular numa perspectiva das suas dinâmicas da construção. 
Procura-se estabelecer níveis de esforço dispendido através de vários indicadores; (1) as pedreiras, 
fontes de matéria-prima (sem evidência arqueológica directa) com provável proveniência local e sem 
grande esforço extractivo; (2) o esforço construtivo no que se refere à escavação da área do túmulo 
(análise complexa já que “se hubiessem empleado mil hombres durante una hora o bien un hombre 
durante mil horas” os significados seriam diversos); (3) calculo do esforço envolvido no transporte das 
lajes que seria diferenciado segundo o meio utilizado (elevação, arrasto sobre troncos, arrasto directo) e 
conforme a massa e volume do monumento. 

Este esforço de datação das comunidades construtoras de megálitos revela-se como inoperante, 
partindo da informação disponível (fontes históricas, arqueologia experimental, etnoarqueologia, 
dimensões dos monumentos megalíticos) e sendo desconhecida a vertente demográfica da zona. Os 
próprios autores reconhecem que a população indicada por estes estudos seria excessivamente elevada 
para o (clássico) modelo de comunidades megalíticas considerado (sociedades arcaizantes, com 
diminuta importância da agricultura), não sendo nunca utilizada a dimensão temporal na compreensão 
desta realidade. 

BELLO DIEGUEZ, J. M.; CRIADO BOADO, F.; VAZQUEZ VARELA, J.M. (1984b) – Megalitismo y medio geoló-
gico en el NW peninsular. (III Seminário de Arqueologia del NW). Revista de Guimarães, XCIV.Guimarães: 
Sociedade Martins Sarmento. p. 300-306. 

Compreensão do megalitismo numa perspectiva de dialéctica homem/espaço e sociedade/ambiente 
em deterimento dos anteriores estudos tipológico-cronológicos. Geologia como indicador constante-
mente utilizado (desde os Leisner) sendo muitas vezes tomado como determinante para as modalidades 
de implantação dos monumentos megalíticos. Na área da Galiza considera-se suficientemente represen-
tativo o universo de monumentos megalíticos conhecido e a partir deste conjunto depreende-se que o 
substracto geológico “parece ser influente pero no determinante” (304) sendo aparente uma economia 
de esforços: ausência de especialização da matéria-prima, preferência por matérias primas próximas. 

BELLO DIEGUEZ, J. M.; CRIADO BOADO, F.; VAZQUEZ VARELA, J.M. (1985) – Cultura Megalítica y medio 
natural en el NW peninsular. Coloquio sobre distribuicion y relaciones entre los assentamientos (Teruel, 1984). 
Arqueologia Espacial 6. Teruel: Colégio Universitário de Teruel. p. 229-235. 

Declaração de intenções num projectado estudo do megalitismo galego. São estabelecidos quatro 
vectores de estudo: (1) relação entre os monumentos megalíticos e o meio geológico, verificando já a 
inexistência de um determinismo geológico e do reduzido investimento de trabalho face ao substracto 
geológico; (2) associação do megalitismo ao meio edafológico constatado e a implantação dos monu-
mentos sobre zonas de relevo mais elevado junto a áreas com aptidão agro-pastoril; (3) estudos de visi-
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bilidade; (4) estudos paleoambientais indicam já que “las comunidades megalíticas del NW hayan prati-
cado una agricultura cerealista de tala y quemada con rotaciones de plazo largo” (233). 

Pretende-se assumir uma leitura dos padrões de povoamento e das organizações económico-sociais 
através dos dados disponíveis (monumentos megalíticos, ausência de povoados, espólios reduzidos, 
ausência de dados paleoambientais) e compreender as clássicas associações do megalitismo da região a 
comunidades pastoris de pendor arcaizante. Afirmando claramente os pressupostos teóricos e as linhas 
de investigação, torna-se evidente a valorização de uma abordagem homem-meio estabelecida em 
termos económicos. 

BELLO DIEGUEZ, J. M.; CRIADO BOADO, F.; VAZQUEZ VARELA, J.M. (1987) – La cultura megalítica de la 
provincia de La Coruña y sus relaciones con el marco natural: implicaciones socioeconómicas. Coruña: Diputa-
ción Provincial de la Coruña. 

A inter-relação entre o meio ambiente e o megalitismo é tomada como via de identificação de um 
modelo de datações (económico e sociológico) das comunidades megalíticas do NW. Esta abordagem 
não tem como objectivo a compreensão estrita do megalitismo, procurando sobretudo utilizar a evidên-
cia do megalitismo para colmatar as lacunas de informação quanto ao povoamento contemporâneo. As 
condicionantes físicas assumem para estes autores um protagonismo quase total, seja nas formas mais 
clássicas de associação com a geologia e edafologia como na busca de outros elementos como as vias de 
comunicação ou as técnicas construtivas e cálculos demográficos. 

Aplicando um modelo descritivo a um conjunto de regiões (administrativas ou naturais ?) são 
reconstituídas as possíveis relações das comunidades megalíticas com o paleoambiente. A leitura 
proposta recusa liminarmente a imagem de Sierra Rodriguez e A. Rodrigo Casal de sociedades nóma-
das, arcaicas, pastoris, fundamentalmente caçadores e recolectores (que se fundamentava por uma 
incompleta análise ambiental e por uma comparação burguesa da “riqueza” do sul peninsular face a 
uma pobreza do Noroeste) e propõem um modelo de sociedade em que se praticava a agricultura de 
slash and burn, com habitats pequenos e dispersos. 

BELLO DIEGUEZ, J. M. (1993) - Autoctonismo vs relaciones en megalitismo Noroccidental. El caso de los monumen-
tos de Dombate. Actas de XXII Congreso Nacional de Arqueologia . Vigo: Xunta de Galicia. vol. I p. 25-32. 

CALVO DE ANTA, R.; CRIADO BOADO, F.; VASQUEZ VARELA, J. M. (1982) – Contribuición al estudio del 
megalitismo y el medio edafológico en el noroeste de la Península Ibérica: el paleossuelo de “A mamoa de 
Parxubeira”. Cuadernos de estudios Gallegos. vol. 33. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento p. 65-85. 

CORRAL, M. (1989-90) – Aplicación de un modelo para el estudio económico y social del Megalitismo en el NO 
Penínsular. El conjunto megalítico de San Andrés de Lousada (Lugo). Brigantium. vol 6. Coruña: Museo 
Arqueolóxico e Histórico Castel de San Antón. p. 55-64. 

Adopção pouco crítica de um modelo que engloba as modalidades de implantação (topografia, geo-
logia, pedologia) e análises demográficas com base no cálculo da força de trabalho. Insere-se também 
uma breve referência aos materiais encontrados que são entendidos como indicadores sociais, negando 
mesmo a sua importância como indicadores cronológicos (cerâmica campaniforme vs. ídolos betilo).  

CRIADO BOADO, F; GRAJAL, M. (1981) – Relación entre la distribuicón de mámoas y el medio físico en el zona de 
Sobrado-Curtis. Brigantium. vol. 2. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel de San Antón. p. 7-26. 

CRIADO BOADO, F; RODRIGUEZ CASAL, A. (1983) – Megalitismo e medio xeológico nas comarcas de Xallas e 
Melide (Galiza) II Seminário de Arqueologia de NW (Santiago, 1980). Madrid: Ministério de Cultura. p. 59-84. 

CRIADO BOADO, F. (1988a) – Mamoas y Rozas: panoramica general sobre la distribuición de los tumulos megalíti-
cos gallegos. Colóquio de Arqueologia do MW Peninsular. Trabalhos de Arqueologia e Etnologia. Porto: Socie-
dade Portuguesa de Antropologia e Etnologia vol XXVIII, fasc. 1-2. p. 151-157. 

Compreendendo o espaço arqueológico na sua bidimensionalidade (física e mental) aborda o mega-
litismo perante uma projecção económica. Apesar da existência de regularidades acentua-se a irrele-
vância do determinismo ambiental indicando a existência de diferentes modalidades económico-
-tecnológicas. O megalitismo é considerado um primeiro momento da configuração da actual paisagem 
agrária galega caracterizado pela “cultura de roza” (cereais de inverno) nos solos leves das áreas 
montanhosas, com uma intensificação agrária em meados do terceiro milénio. 

CRIADO BOADO, F. (1988b) – Arqueoloxia da Paisaxe: estudio da Serra do Bocelo e do Val do Río Furelos (Toques 
e Melide, A Coruña). Arqueoloxia Informes 2 (Campaña 1988). Xunta de Galicia. p. 103-110. 

Justificação teórica de um projecto de reconstituição arqueológica das paisagens culturais do 
passado (do Paleolítico à Idade Média, com forte incidência no Megalitismo e Cultura Castreja). Cons-
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ciência da fragilidade da arqueologia espacial do processualismo: “que finalidade se podería atopar 
aínda para afanarse nunha estratéxia de Arqueoloxia para-espacial unha vez que a crítica tardo-
-positivista nos leva a descrer da Arqueoloxia Espacial” (p. 103). 

FERNANDEZ MALDE, A. (1993/94) – Contexto ambiental e implicaçons socioculturais do Megalitismo das bacias do 
Mendo e Mandeo (Comarca de Betanços, Galiza). Brigantium. vol. 8. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico 
Castel de San Antón. p. 9-47. 

Pretende-se identificar eventuais relações do megalitismo com a pedologia e geologia da zona e 
assim compreender o povoamento associado (na ausência de dados sobre habitats). A geologia, o relevo, 
o tipo de solo e a vegetação são elementos descritivos dos monumentos megalíticos. Estes são conside-
rados (em apêndice) para o cálculo da massa pétrea dos 85 monumentos e do investimento de trabalho, 
assim como para o relacionamento mamoa/eixo (numa finalidade pouco explícita). 

FERNANDEZ MALDE, Antom (1993) – Contexto ambiental e implicaciones socio-económicas del fenomeno tumular 
de las cuencas de los rios Mendo e Mandeo (Comarca de Betanços). Actas de XXII Congreso Nacional de 
Arqueologia . Vigo: Xunta de Galicia. vol. I. p. 25-30. 

VASQUEZ VARELA, J. M. (1991-92) – Aspectos económicos y sociales de la construccion de monumentos megalíti-
cos en el Noroeste de la Península Ibérica. Brigantium. vol 7. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel 
de San Antón. p. 177-188. 

Reconstituição do processo constructivo dos monumentos megalíticos através das características 
tumulares (cálculo do volume, densidade), por paralelismos históricos e etnográficos e através da 
arqueologia experimental. Procura-se identificar o esforço dispendido na extracção, transporte e cons-
trução (Arca de Barbanza, Casa dos Mouros) e estabelecer um modelo social para esta realidade: 
pequenas comunidades que não necessitam de um excedente excepcional nem da mobilização de uma 
grande força laboral: “la construcción de las tumbas puede ser un asunto de familia” (181) embora se 
proponha que a planificação das construções pressuponha um especialista, o arquitecto dos tempos 
megalíticos. 

VASQUEZ VARELA, J. M.; POMBO MOSQUERA, X. A. (1992) – A demografia megalítica no Noroeste da Penin-
sula Ibérica. Cuadernos de Estudios Gallegos. XL, fasc 105. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento 
p. 18-21. 

Abordagem demográfica ao fenómeno megalítico na Galiza, tendo como indicadores (1) o número de 
mamoas e a relação com a superfície considerada; (2) o calculo da força de trabalho necessária para a 
construção dos monumentos relacionando as características da matéria-prima (peso, proveniência, 
volume), as horas de trabalho e número de indivíduos envolvidos; (3) quantificação do número total de 
inumações no conjunto de necrópoles; (4) considerações sobre a esperança de vida média da altura, (5) 
dimensão dos monumentos. 

O estabelecimento de imagem quantitativa de uma “população megalítica” e a definição de esque-
mas de organização social tendo como evidência única o fenómeno megalítico é apenas compreensível 
conjecturalmente e não como fim último; considerando o grau de determinismo material aplicável ao 
megalitismo, a longa diacronia e a variabilidade de significados deste fenómeno, a representatividade 
destas práticas no todo das comunidades... 

VAZQUEZ VARELA, J. M. (1991) – La economia y el ambiente a través de los petroglifos prehistóricos de Galicia. 
Paleoambiente e Arqueologia II. Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal. p. 201-204. 

 
 
 

4. A terceira via: Megalitismo como acontecimento mental  
CRIADO BOADO, F (1984-85) – El tercer factor o la logica oculta del emplazamiento de los tumulos megalíticos 

gallegos. Cuadernos de Estudios Gallegos XXXV. fasc. 100. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmien-
to. p. 7-18. 

De acordo com uma compreensão sistémica do real, considera-se: (1) o subsistema de povoamento 
(economia e sociedade) com um valor condicionante de vaga influência indirecta aqui evidenciado pela 
adaptabilidade ao substracto geológico e pela variabilidade de modalidades de implantação (pontos 
proeminentes, planaltos, vertentes, vales). (2) o subsistema religioso e cultural é considerado como 
determinante na lógica de implantação, com efeito, a análise do Grupo de Sabuceda, Mamoa de Pozas 
de Lagoa, Casota do Páramo, Arca de Barbanza, Porto Travesso (NW) revela a existência de um tercei-
ro factor de implantação: a importância da visibilidade de e para o monumento como forma de monu-
mentalização espacial. O inter-relacionamento povoamento/monumentos megalíticos é evidenciado pela 
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existência de visibilidades sectoriais, incluindo ângulos de leitura que correspondem a terras de aptidão 
agrícola.  

O condicionalismo dos elementos ecológicos e determinismo dos elementos religiosos e culturais 
surge como forma de estabelecer regularidades e equilíbrios entre uma unidade globalizante que funcio-
nam como um equilíbrio maximizante, integráveis entre as escolas processuais. A negação da suprema-
cia dos elementos ecológicos para o megalitismo torna-se uma evidência do registo arqueológico, indi-
cando novos caminhos: “el tercer factor”. 

CRIADO, Felipe (1986) – Serpientes gallegas madres contra rameras. in Bermejo Barrera- O final da História. ensaio 
de História Teórica. Vigo: Ediciós Xerais. apendíce II. 

CRIADO, F.; RODRIGUEZ, Mª J,; VIQUEIRA, F. P. (1986) – La construcción del Paisaje: megalitismo y ecologia. 
Sierra de Barabanza. Vigo: Xunta de Galicia/Conselleria de Educación e Cultura. 

Admitindo o forte relacionamento com as abordagens ecológicas das correntes processuais: “nunca 
se agradecerá bastante a la New Archeology el hincapié que ha realizado sobre el tema del asenta-
miento de las primitivas poblaciones humanas” (14) a paleopaisagem megalítica da Galiza é dominada 
pela transdisciplinaridade reclamada de Nova pelas correntes processuais. Assim a geografia (física e 
humana), a geologia, a edafologia, a climatologia, a botânica e a ecologia são utilizadas para a recons-
trução de uma paisagem, considerando porém os perigos de uma abordagem trans-temporal e universal 
da New Archeology. 

A leitura da paisagem megalítica tem aqui como principal (e assumido) objectivo a identificação dos 
imperativos de ordem cultural, ritual e territorial a que correspondem as diversas estratégias de ocupa-
ção do espaço para assim intuir dos vectores de determinação da malha de povoamento. 

CRIADO BOADO, F (1988) – Arqueologia del Paisage y Espacio Megalítico en Galicia. Arqueologia Espacial 12. 
Lisboa-Teruel. p. 61-117. 

O megalitismo galego é compreendido de forma bidimensional: (1) componente material do espaço 
galego através da confrontação do espaço megalítico e castrejo. A ausência de um povoamento contem-
porâneo ao megalitismo limita a confrontação das duas realidades em análise. A evidência disponível 
(arqueológica, paleoambiental, etnoarqueológica) marca as dualidades entre megalitismo e mundo 
castrejo: geografia (montanha, interior/ vale, litoral); sistema agrário (“roza/ lavradio”); cultivos 
(cultura de inverno/ cultura inverno e verão); solos (solos arenosos, bem drenados/ solos férteis, pesa-
dos), tecnológica (“azada/ arado, sulcos”) correspondendo a uma adequação tecnológica a duas reali-
dades ecológicas.(2) as dinâmicas de conceptualização do território através da confrontação do espaço 
megalítico com outros espaços. O megalitismo corresponde aqui a um processo de domesticação do 
espaço característico de uma sociedade campesina correspondendo a um primeiro fenómeno sistemática 
de monumentalidade funerária e social com clara visibilidade temporal e espacial e a uma primeira 
mobilização laboral correspondendo ao inicio da actual configuração da paisagem rural galega.  

Leitura de uma arqueologia da paisagem que contraria as leituras economicistas e atemporais das 
correntes neopositivistas, funcionalistas, processuais entendendo a paisagem na sua bidimensionalidade 
(física e mental) e de acordo com uma perspectivação genealógica. Negando a visão estática da New 
Archeology é proposta uma genealogia do espaço galego construída pela confrontação das diferenças 
(por vezes com realidades inconciliáveis como a comparação entre megalitismo e mundo castrejo): o 
megalitismo, o mundo castrejo, a época medieval e a introdução do milho nos séculos XVI e XVII 
marcam os principais momentos de construção do tradicional sistema agrário galego.  

CRIADO BOADO, F (1988) – We, the post-megalithic people. in Hodder (ed.). The meaning of things. Material 
culture and symbolic expression. London: Unwin Hyman. p. 79-89. 

Consciência da importância da definição dos contextos de abordagem ao megalitismo, integrando-o 
de acordo com um pensamento teórico e uma expressão política e social bem datada e sempre pós-
-megalítica. Crítica da parcialidade das perspectivas funcionalistas e estruturalistas/simbólicas. O autor 
procura correlacionar uma dimensão espacial do funcionalismo como uma expressão de poder e de 
ideologia ou um acontecimento do pensamento. A base epistemológica desta leitura inclui a definição do 
acto do pensamento e do acontecimento e relacionando-a com a “pensée sauvage” de Levi Strauss.  

CRIADO BOADO, F (1989) – Asentamiento megalítico y asentamiento castreño: una propuesta de sintesis. Gallaecia. 
Santiago de Compostela: departamento de prehistória y arqueologia univ. Santiago de Compostela. 11. p. 109-
-137. 

Afirmação da necessidade do estabelecimento de um projecto geral de arqueologia da paisagem 
segundo uma realidade bidimensional (dimensão material e tecno-económica vs. dimensão mágico-
-simbólica). A compreensão de uma genealogia da paisagem é efectuada pelo confronto da paisagem 
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megalítica com a do mundo castrejo: (1) a paisagem megalítica é marcada pelos espaços de montanha, 
com solos leves mas adequados para a tecnologia agrária pré-histórica revelando uma economia mista 
de cereal de inverno; (2) a paisagem castreja efectua a ocupação das terras baixas, mais férteis e propi-
cias à tecnologia da Idade do Ferro. 

Com limites cronológicos pouco nítidos a leitura da evidência arqueológica, dos dados paleoam-
bientais e do tradicional sistema agrícola galego é lida segundo uma genealogia com três momentos: a 
paisagem megalítica, a paisagem castreja (que mantém uma continuidade na agricultura tradicional 
galega) e a paisagem suscitada pela introdução do milho nos séculos XVI e XVII, correspondendo a 
diferentes construções sociais da paisagem. A sublinhada importância etnoarqueológica da paisagem 
agrária galega (“hasta el dia en que llegue un arqueólogo yanki o inglés”), esta não é matizada com 
uma visão crítica das mudanças que mais de dois milénios operaram na paisagem. 

CRIADO BOADO, F (1989) – Megalitos, Espacio, Pensamiento. Trabajos de Prehistoria. vol. 46. Madrid: Instituto 
Español de Prehistória. p. 75-98. 

A integração do megalitismo de acordo com perspectivas pós-modernas e a negação de anteriores 
posicionamentos teóricos efectua-se na própria estruturação do texto. Megalitos, Espacio, Pensamiento 
(CRIADO, 1989) opõem-se a Megaliths, Territories, Populations (RENFREW, 1976). É recusada a 
dimensão territorial imbuída de conotações economicistas e de “uma visão burguesa” da sociedade 
integrável numa sociedade capitalista e em ruptura com o meio. A uma população megalítica que enten-
de o homem na sua dimensão biológica opõe a afirmação do megalitismo como afirmação de um 
pensamento. O megalitismo é assim compreendido de acordo com a bidimensionalidade da arqueologia 
(cultura material como expressão de um discurso de poder e componente crítica: enquadramento teórico 
aplicável ao contexto) que é consubstanciada na estruturação do texto:  

(1) uma perspectivação geral do espaço megalítico enquanto fenómeno de projecção simbólica com 
nítida dimensão temporal. Nesta óptica o megalitismo afirma-se pelo surgimento de uma nova paisagem 
social caracterizada pela visibilidade espacio-temporal em ruptura com os modelos de pensamento 
selvagem definidos por Levi-Strauss em que se estabelece uma relação ambígua de exibição/ocultação 
do Megalitismo sendo a primeira utilização da morte e da temporalidade destituída do nível individual . 
O coerente aparecimento simultâneo das novas práticas de subsistência das comunidades camponesas e 
a ocupação simbólica do ambiente pela imposição de uma ordem humana sobre uma paisagem humani-
zada incorrem num fenómeno comum de domesticação do espaço e de “la preminencia de la cultura 
sobre el espacio” (25). 

(2) uma perspectivação específica tendo como escala de estudo o NW peninsular. A leitura das 
regularidades megalíticas evidencia diversos níveis de monumentalidade em escalas diversas reflec-
tindo-se na existência de três modalidades entendidas numa perspectiva genealógica: monumentalidade 
externa face ao meio (topográfica, visibilidade exterior) e face a elementos interiores pouco salientes; 
monumentalidade externa face ao conjunto (importância dos átrios, umbrais, depósitos externos), 
monumentalidade interna (corredores longos, espólios ricos). A existência de mamoas sem qualquer tipo 
de monumentalidade excepto no espólio reflecte já uma outra realidade social e mental. A regularidade 
das soluções do Megalitismo Atlântico reflecte a constância das condições de possibilidade que gera 
estas situações. 

CRIADO BOADO, F.; BONILLA RODRIGUEZ, A.; CERQUEIRO LANDIU, D.; GONZALES MENDEZ, M.; 
MENDEZ FERNANDEZ; PENEDO ROMERO, R: (1989) – Resultados de la prospeccion intensiva en al Sierra 
de O Bocelo y en valle del Furellos (A Coruña). Cuadernos de Estudios Gallegos. tomo XXXVIII. fasc. 103. 
Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento p. 25-50. 

Apresentação dos modelos teóricos inerentes ao projecto e listagem dos parâmetros descritivos e 
resultados obtidos desde o Paleolítico até épocas modernas. 

Afirmação dos pressupostos teóricos do trabalho em desenvolvimento na óptica de uma compreensão 
histórica e cultural da paisagem a qual só é compreensível através de uma conceptualização do espaço 
perante a posição humana. Para a prossecução desta linha de investigação são inter-relacionados dados 
multidisciplinares (nomeadamente na reconstituição do paleoambiente), dados etnográficos e dados 
ambientais actuais (áreas de actividade, substracto geológico e pedológico, cobertura vegetal) e conti-
nuados trabalhos de prospecção intensiva. A diversidade de abordagens dentro de uma mesma perspec-
tiva de compreensão do megalitismo como fenómeno espacial é essencial para não condicionar o tema a 
uma limitada concepção pré-determinada. 

CRIADO BOADO, F (1991) – Más alla de la Arqueologia Espacial. Sociedades, Paisajes, Pensamiento. Boletin de 
Antropologia Americana. Mexico. 
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CRIADO BOADO, F.; FÁBREGAS VALCARCE, R. y VAQUERO LASTRES, X. (1990-91) – Concentraciones de 
túmulos y vias naturales de acceso al interior de Galicia. Portugália. vol. 11-12. Porto: Instituto de Arqueologia 
Faculdade de Letras da Univ. do Porto.p. 27-38. 

CRIADO. Felipe; VAQUERO LASTRES, J.(1993a) – Monumentos, nudos en el pañuelo. Megalitos, nudos en el espa-
cio: Análisis del Emplazamiemto de los monumentos tumulares gallegos. Espacio, tiempo y forma. Revista de la 
Facultad de Geografia y Historia. Pré-história y Arqueologia. Madrid: Univ. Nacional de Educación a Distancia. 
serie II. Madrid. p. 205-261. 

Revisão de factores tradicionalmente considerados como determinantes na implantação dos monu-
mentos megalíticos como a Geologia (em termos de disponibilidade de matéria-prima, força de traba-
lho), aqui considerada sem valor determinante dada a variabilidade de suportes geológicos. A arqui-
tectura é entendida como factor de monumentalidade e visibilidade, estabelecendo-se vários níveis de 
monumentalidade (tumulus, câmara, entrada, espólio) sendo o primeiro nível a escala de implantação. 
A dinâmica de visibilidade/ocultação é “el constreñimento básico de la arquitectura monumental es ser 
reconocida” (212) sendo o elemento-chave da localização tumular um conceito com vários níveis de 
significação como sinónimo de reconhecimento e não apenas de domínio da paisagem. Assim, definem-
-se visibilidades circular, sectorial, linear, pontual consubstanciadas por várias referências para além 
da topografia: (1) a coincidência com vias de comunicação naturais (geografia da mobilidade); (2) 
adjectivação de elementos naturais como o quartzo no tumulus dos monumentos; (3) a hipotética refe-
rência social com espaços económicos e habitats (verificando-se a distribuição bandeada associada a 
uma utilização diferencial do espaço agrário) sendo esta perspectiva limitada pela ausência de 
povoados; (4) movimento de necropolização de um espaço já definido como zona referencial de morte, a 
existência de tradições supõe a configuração temporal nas comunidades megalíticas.  

Recusando a construção de uma explicação preditiva, procura-se identificar as racionalidades da 
escolha do local de implantação a nível geral (“tecno-ecónomo-ambiental”) e particular (“ritual y 
simbólico-imaginário”). A aparente diversidade de abordagens tem como base um condicionante único: 
a aplicação generalizada da visibilidade como denominador comum do fenómeno megalítico. 

CRIADO, Felipe (1993b) – Visibilidad e interpretacion del Registo Arqueológico. Trabajos de Prehistoria 50. Madrid: 
Instituto Español de Prehistória. p. 39-56. 

ou 
CRIADO, Felipe (1995) – The visibility of the archeological record and the interpretation of social reality. Interpreting 

Archeology. London: Routledge. p 194-104. 
Perspectiva global das conceptualizações inerentes a diferentes construções de uma paisagem social, 

definida de acordo com a vertente visibilidade. A visibilidade é compreendida como expressão de uma 
vontade consciente e uma estratégia correspondente de ocultação, exibição, exibição espacial e exibição 
espacio-temporal. Esta abordagem é aplicada para vários tipos de comunidades, em diversas diacronias 
e latitudes correspondendo à generalidade do registo arqueológico. O megalitismo é aqui definido muito 
genericamente como acto de consciência de visibilidade espacio-temporal e de monumentalidade 
(embora não explicite este facto) e surge como único “caso” em que o autor objectiva uma construção 
teórica fortemente apoiada pelos autores como Foucault, Shanks, Tilley e outras referencias como Levi-
-Strauss. 

O texto publicado nos Trabajos de Prehistoria é impresso em 1993 mas de facto, este resulta de uma 
anterior intervenção apresentada em “Intrepretating Archeology”. Os dois textos são genericamente 
similares embora em Criado, 1993 esteja presente uma consciência do possível equívoco em que encorre 
a sua metáfora visual atemporal e universal, quase próxima da metáfora física da New Archeology mas 
com um outro enquadramento teórico. O temor de encontrar um novo tipo de “leis gerais” é uma ideia 
base deste texto procurando-se referir outros elementos de leitura. É reafirmada a importância de 
inverter o sentido da arqueologia pós-processual que “ha compensado ese déficit de sentido interno con 
un superavit de sentido externo” (CRIADO, 1993: 54) 

INFANTE ROURA, F.; VAQUERO LASTRES, J.; CRIADO BOADO, F (1990) -Vacas, caballos, abrigos y tumulos: 
definición de la geografia del movimiento para el estudo arqueológico. tomo XV. fasc. 105. Cuadernos de 
Estudos Gallegos. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento. p. 21-39 

Proposta de compreensão do espaço da Sierra del Bocelo em termos de geografia de movimento, 
definida através das espécies vivas face a uma geografia estática caracterizada pela compreensão do 
espaço topográfico em termos físicos. A compreensão das pautas de deslocação e das correspondentes 
vias de trânsito no espaço da Serra é efectuada através da delimitação das direcções do gado semi-
-doméstico (equestre e bovino) perante as condicionantes topográficas, climatológicas e estacionais 
(embora não existam dados paleoambientais). O cruzamento desta experiência com o registo arqueoló-
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gico disponível para a região demonstra que em relação aos monumentos megalíticos existe uma vincu-
lação de localização junto a vias de passagem, assumindo estes uma visibilidade específica. 

Apesar das constantes rejeições demasiadamente explicitas, é difícil compreender esta proposta sem 
associa-la a uma visão socio-biológica do homem, compreendendo o comportamento destas comunida-
des megalíticas em termos etológicos, embora na concepção da chamada “geografia do movimento” 
possa ser incluída uma diversidade de fontes de informação. 

RODRIGUEZ CASAL, A. (1990) – Problemas y cuestiones de metodo al megalitismo: una aproximación teorica. 
Gallaecia. vol.12. Santiago de Compostela: departamento de prehistória y arqueogía univ. Santiago de Compos-
tela. p. 81-89. 

VAQUERO LASTRES, J. (1989) – Donde diablos se esconden nuestros muertos que nos los podemos ver? Reflexio-
nes sobre el emplazamiento de los túmulos de NW. Gallaecia. vol. 11. Santiago de Compostela: departamento de 
prehistória y arqueogía univ. Santiago de Compostela. p. 81-108. 

Definição das áreas preferenciais para a existência de habitats correlacionáveis com o megalitismo 
do NW num espaço bem definido em termos físicos (Serra de Loba e Cordal de Montouro) e em termos 
megalíticos (necrópoles de Galiñeiro e de Vilae-Reborica). A metodologia seguida envolveu (1) a execu-
ção de trabalhos de campo; (2) a análise geográfica da área definindo áreas de bosque, pedreira, área 
de lavoura, aproveitamento extensivo; (3) análise das formas de relevo e visibilidade. Na relação entre 
“medio fisico-acontecimento megalítico”, a Geologia é considerada não-determinante e sem valor 
condicionante (inexistência de padrões comuns) mas é salientada como factor monumentalizante 
(tumulo-meio, câmara-tumulo, espólio-câmara); verifica-se uma equilibrada distribuição do megalitismo 
de acordo com os recursos definidos embora seja proposto uma localização preferencial em sectores de 
aproveitamento extensivo; a visibilidade é aplicada de forma ampla considerando preferencial a visibi-
lidade zonal (face a sectores de aproveitamento reconhecíveis) e a monumentalidade é obtida pelas rela-
ções de inter-visibilidade entre os monumentos megalíticos. 

“Onde diabo estão os vossos vivos que não os podemos encontrar?” A análise da evidência arqueo-
lógica e ambiental procura assim encontrar zonas prováveis de implantação dos habitats: através das 
regularidades dos espaços da morte num raciocínio de exclusão mutua zona da morte/espaços da vida. 
Se os monumentos megalíticos se encontram em áreas de aproveitamento extensivo, os povoados locali-
zar-se-ão em zonas de aproveitamento intensivo denunciando uma comunidade camponesa... 

VAQUERO LASTRES, J. (1989) – Prospeccion en Serra da Loba e Cordal de Montouto: el fenómeno tumular. 
Brigantium. 6. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel de San Antón.  

VAQUERO LASTRES, J. (1990) – El fenomeno tumular en el interior de Galicia: consideraciones sobre el emplaza-
miento de los monumentos. Santiago: Fac. de Xeografia e História. tesis de licenciatura. 

VAQUERO LASTRES, J. (1990) – Galiñero, paso de novios, lobos y heroes. Cuadernos de Estudios Gallegos. Santia-
go de Compostela: Instituto Padre Sarmiento. 

VAQUERO LASTRES, J. (1990) – Rios y tumbas. Sobre el emplazamiento de tumulos en el NW peninsular. Traba-
lhos de Antropologia e Etnologia. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia 30. p 151-175. 

Inoperância dos clássicos factores considerados para a localização dos monumentos megalíticos 
como a geologia, a edafologia e a topografia. Perante o atipismo dos túmulos situados em áreas depri-
midas sem visibilidade “acaso se ocultan estas tumbas?” (152). A observação do espaço numa perspec-
tiva múltipla (elementos históricos, etnográficos, da sociedade agrícola actual e da geografia do movi-
mento animal, dados de prospecção) poderá indicar a existência de vias de passagens nas quais as 
zonas de vau/porto desempenham um papel fundamental. Sendo áreas de intensa passagem e facilmente 
reconheciveis, as zonas de transitabilidade dos cursos de água embora se implantem em zonas deprimi-
das assumem uma excelente visibilidade específica. Considerando que em relação ao megalitismo “no 
estamos ante una única sociedade” e que dentro da longa diacronia existem múltiplos factores de 
implantação, a escolha prévia nestas áreas poderia ter condicionado a compreensão do espaço como 
zona de morte. A visibilidade específica e a necropolização seriam os elementos monumentalizantes 
destas necrópoles. 

A procura de uma lógica comum de implantação dos monumentos megalíticos parte de uma premissa 
discutível: um túmulo é sempre visível (espacial e temporalmente) já que opera transformações na 
paisagem e “nadie levantaria un montículo para ocultarlo” (157). O conceito de visibilidade surge aqui 
numa dimensão de múltiplos significados, não correspondendo a uma fácil lógica de exibição e de domí-
nio da paisagem.  
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VAQUERO LASTRES, J. (1991-92) – Del analisis del emplazamiento al estudio de la distribuición de túmulos en el 
NW. Brigantium. Coruña: Museo Arqueolóxico e Histórico Castel de San Antón. vol 7. p. 151-176. 

Efectua-se a revisão do carácter cientifico de alguns indicadores das pautas de implantação do 
megalitismo da região: (1) a geologia é apenas considerada como configuradora do relevo e como 
factor potencializador da monumentalidade (escolha da matéria-prima) negando os seus determinismos 
(“salvo se pretendensen un dolmen de jadeíta, el arco de eleccion es amplio y utilizado”, 157); (2) a 
relação com a capacidade agrícola dos solos actual não tem valor de resolução intrínseco, existindo um 
certo predomínio de solos com escassa aptidão; (3) a topografia é entendida numa análise da relação 
com o meio recusando a aplicação de uma ordem científica/racional ao meio, o relevo é na óptica do seu 
utilizador como espaço de passagem e de potencializador de visibilidades; (4) empirismo de uma relação 
não conceptualizada entre megalitismo e vias de trânsito.  

A representação de uma alternativa a uma utilização cientifica da geografia passa pela sua compre-
ensão etnográfica e histórica. É referida a coincidência dos túmulos com espaços camponeses de apro-
veitamento extensivo embora a visibilidade zonal e específica indique uma relação com solos de maior 
capacidade agrícola. Acentua-se a importância da coincidência dos monumentos megalíticos com vias 
de trânsito (exemplos de A Loba, Galiñeiro, Cambás), linhas de deslocação física que também abrangem 
espaços de abrigos naturais que poderão estar relacionados com movimentos pastoris. A necropolização 
é entendida como factor de potencialização destes factores de implantação.  

Abordagem do megalitismo galego numa perspectiva de espacialidade segundo uma revisão das 
posições tradicionais da desadequação da utilização estrita da geografia “a sociedades de hace 5000 
años” (164) e da necessidade da aplicação de uma perspectiva etnográfica na óptica dos seus interve-
nientes. 

VASQUEZ VARELA, J. M. (1991) – O megalitismo: economia, sociedade e relixión. Galicia. História, Prehistoria e 
Historia Antigua. vol 1. p 175-213. 

VILLOCH VÁZQUEZ, Victoria (1995) – Monumentos y petroglifos: la construcción del espacio en las sociedades 
construtoras de túmulos del Noroeste Peninsular. Trabajos de Prehistoria. 52, nº 1. Madrid: Instituto Español de 
Prehistória. p. 39-55. 

Tendo como objectivo final a execução de um trabalho de impacto arqueológico, este traballho 
insere-se numa Arqueologia da Paisagem (de que Criado Boado e Vázquez Varela são referências 
constantes) que pretende compreender o megalitismo de acordo com uma dialéctica visual dos vários 
níveis de abordagem do megalitismo (partindo de uma escala mais genérica para uma aproximação ao 
interior da câmara). Privilegiando a procura dos factores de implantação tumular como forma de abor-
dagem ao megalitismo, parte de uma caracterização física da área em análise através de dados fisiográ-
ficos, etnográficos e históricos. Aos factores, já enunciados anteriormente, da inter-relação com os 
caminhos naturais, com elementos da natureza (relevo, afloramentos), com os padrões de povoamento e 
com o processo histórico de necropolização, adiante um outro factor: a hipotética associação do mega-
litismo a gravuras com “motivos de cazoletas” explicada pela sua coincidência com funções delimita-
dora do espaço funerário. A observação da efectiva inter-visibilidade entre duas realidades sem clara 
convergência temporal, pode assim ser um factor de compreensão do significado dos “petroglifos” e da 
organização espacial dos monumentos megalíticos e a rejeição de outras associações com gravuras 
naturalistas. 

 
Mafra, Outono de 1995 
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