
Sao de facto marcas de um passado remoto que nos

revelam nao s6 0 modo e 0 cuidado como enterravam os seus

mortos como tambem nos deixam transparecer alguns dos

traQos da sua organizaQao social, bem como da sua

mentalidade e preocupaQao perante a morte. Estes

monumentos sepulcrais pre-hist6ricos, perpetuados na

paisagem, e localizados nesta area da Plataforma doMondego

(interfluvio Dao/Mondego),sao tambem conhecidos por Antas

ou D61menes e foram edificados no Perfodo Neolftico, por volta

do IV milenio antes de Cristo, prolongando-se a sua reutilizaQao

pelos perfodos subsequentes, ou seja, 0 Perfodo Calcolftico (III

milenio a.C., ± 2.500/1.800) e Idade do Bronze (II milenio a.C.,

± 1.800/700).

Em resumo, esperamos que seja do seu agrado usufruir

deste grande saito no tempo e deste contacto com a natureza

local, ao mesmo tempo que Ihe fazemos um apelo para que

ajude a preservar este inquestionavel patrim6nio hist6rico-

cultural. A visita a estes monumentos megalfticos e pois, pela

sua envolvencia, um convite ao conhecimento do passado e a

alguns momentos de tranquilidade.
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o Circuito Pre-Historico FiaisjAzenha e um projecto local

de revitalizagao e de valorizagao patrimonial que teve: 0 total

empenho e incondicional financiamento da camara Municipal

de CarregaI do Sal e 0 apoio da Junta de Freguesia de Oliveira

do Conde.

Esta iniciativa versou seis sftios arqueologicos, sendo um

deles classificado (Dolmen da Orca), os quais tinham side

objecto de estudos aprofundados e alicerCfados em bases

cientfficas pela equipa do PEABMAM Projecto de Estudo

Arqueologico da Bacia do Medio e Alto Mondego.

Merce pois, da adopgao de uma polftica de valorizagao

cultural e de divulgaCfao turfstica, a edilidade aposta , desta

forma, nos caminhos do futuro, 0 do turismo cultural, visando

uma filosofia de intervenCfao continuada, nomeadamente ao

nfvel da gestao, salvaguarda, conservagao e fruigao das suas

potencialidades patrimoniais, aliadas a forte componente

paisagfstica de que este concelho e detentor.

A presente publicaCfao conjunta deste meio de divulgaCfao

cultural e do pequeno roteiro turfstico j arqueologico dedicado,

com mais pormenorizaCfao, a este circuito megalftico, nao sao

mais do que a consolidagao de uma postura em prol da defesa do

nosso patrimonio historico-cultural, e que vai· de encontro aos

diversos publicos, incluindo 0 escolar, permitindo ainda uma

maior IigaCfaoa comunidade, ao mesmo tempo que se procura

implementar e contribuir para 0 fomento de uma educaCfao

patrimonial.

o legado patrimonial que herdamos nao pode pois ser visto

como um empecilho ao desenvolvimento,. mas sim como um

valor e um trunfo a ser potencializado, bem como a ser

encarado e sentido como uma mais-valia para 0 bem estar

social e cultural das populaCfoes.

Os testemunhos de um passado longfnquo integrados

neste circuito, que hoje e possfvel visitar e apreciar, devido aos

trabalhos de limpeza, desmatagao e valorizagao, disp6em de

acessibilidades faceis, com a sinaletica adequada e um painel

explicativo junto de cada monumento, estando 0 circuito

arqueologico operacional e acessfvel aos varios publicos.

Este nucleo de monumentos megalfticos (Megalitismo

do grego mega=grande e Iithos=pedra), ou seja, pedras

grandes, constituem os vestfgios mais antigos' da presenc;;a

humana na area deste concelho e retratam a cultura material

dos povos que os construfram.


