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19 1.  XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS,
 DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL
21 1.1. LOCALIZAÇÃO. A IDENTIFICAÇÃO DO SÍTIO
21 1.1.Localização
22 1.1.2. A identificação do sítio
22 1.2. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
22 1.2.1. Metodologia geral da escavação
23 1.2.2. Campanha 1(98): sondagem e descoberta
23 1.2.2.1. Meios utilizados
23 1.2.2.2. Objectivos e metodologia
23 1.2.2.3. Descrição dos trabalhos e resultados
24 1.2.3. Campanha 2(99): leitura em área
24 1.2.3.1. Meios utilizados
24 1.2.3.2. Objectivos e metodologia
24 1.2.3.3. Descrição dos trabalhos e resultados
25 1.2.4. Campanha 3 (2000): estratigrafia e funcionalidade sectorial
25 1.2.4.1. Meios utilizados
25 1.2.4.2. Objectivos e metodologia
25 1.2.4.3. Descrição dos trabalhos e resultados
26 1.2.5. Campanha 4 (2001): fornos em foco. Salvar o possível.
26 1.2.5.1. Meios utilizados
26 1.2.5.2. Objectivos e metodologia
26 1.2.5.3. Descrição dos trabalhos e resultados
27 1.2.6. Campanha 5 (2002): salvamento de alguns fornos
27 1.2.6.1. Meios utilizados
27 1.2.6.2. Objectivos e metodologia
27 1.2.6.3. Descrição dos trabalhos e resultados
28 1.2.7. Os trabalhos de Gabinete: 2002-2006
28 1.3. FASEAMENTO DA OCUPAÇÃO
28 1.3.1. Limites da leitura proposta
28 1.3.1.1. Contingências das datações absolutas
29 1.3.1.2. Morfologia do sítio 
29 1.3.1. 3. Características da deposição estratigráfica
29 1.3.1.4. Estratégias da intervenção: escavação em área vs escavação em sondagem
29 1.3.2. Faseamento sectorial
29 1.3.2.1. Área 1
29 1.3.2.1.1. Leitura estratigráfica
30 1.3.2.1.2. Distribuição espacial - estratigráfica
31 1.3.2.2. Área 2
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34 1.3.2.3.1. Distribuição espacial - estratigráfica
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36 1.3.2.4.1. Leitura estratigráfica
36 1.3.2.4.2. Distribuição espacial e estratigráfica
49 1.4. A ÁREA 3: ANÁLISE DE ESTRUTURAS
49 1.4.1. Metodologia
49 1.4.1.1 Campo
49 1.4.1.2 Parâmetros descritivos
50 1.4.1.3. Listagem
50 1.4.2. Estruturas de combustão de argila 
52 1.4.2.1. Fornos. Fase 1
56 1.4.2.1.1. ESTRUTURA A
58 1.4.2.1.2. ESTRUTURA B
61 1.4.2.1.3. ESTRUTURA C1
66 1.4.2.1.4. ESTRUTURA C2
68 1.4.2.1.5. ESTRUTURA D
70 1.4.2.1.6. ESTRUTURA E
71 1.4.2.1.7. ESTRUTURA G
75 1.4.2.2.1. Estruturas de argila. A Fase 2.
80 1.4.2.2.2. ESTRUTURA H
83 1.4.2.2.3. ESTRUTURA I
87 1.4.2.2.4. ESTRUTURA J («Vulcão»)
87 1.4.2.2.5. ESTRUTURA K
89 1.4.2.2.6. ESTRUTURA L
90 1.4.2.2.7. ESTRUTURA Q
92 1.4.2.2.8. ESTRUTURA S
93 1.4.2.2.9. ESTRUTURA T
95 1.4.2.2.10. ESTRUTURA U
95 1.4.2.2.11. ESTRUTURA X
96 1.4.2.2.12. ESTRUTURA Y
97 1.4.2.2.13. ESTRUTURA A’-P
99 1.4.3. Estruturas pétreas
99 1.4.3.1. Estruturas pétreas de Fase 1
100 1.4.3.1.1. ESTRUTURA B’
101 1.4.3.1.2. ESTRUTURA E’
102 1.4.3.1.3. ESTRUTURA F’
103 1.4.3.1.4. ESTRUTURA Z
104 1.4.3.2. Estruturas pétreas de Fase 2



105 1.4.3.2.1. ESTRUTURA R
107 1.4.3.2.2. ESTRUTURA V
108 1.4.3.2.3. ESTRUTURA W
109 1.4.3.2.4. ESTRUTURA C’
109 1.4.4. Área 3. Tipos e funções das estruturas
130 1.5. A CULTURA MATERIAL.
130 1.5.1. A indústria lítica
130 1.5.1.1. Caracterização geral
130 1.5.1.1.1. Princípios de análise tecnológica
130 1.5.1.1.2. Composição do conjunto
135 1.5.2. A produção de suportes lamelares
135 1.5.2.1. As matérias-primas: definições e territórios de aquisição
137 1.5.2.2. Orientação da produção de acordo com os materiais
137 1.5.2.3. Métodos de debitagem da sequência lamelar: debitagem sobre superfície de debitagem estreita
140 1.5.2.4. Técnica de debitagem
141 1.5.2.5. O lugar das lascas na produção lítica
143 1.5.2.6. As armaduras geométricas
145 1.5.3. A produção de suportes de quartzo
145 1.5.3.1. A percussão bipolar sobre bigorna e a debitagem de prismas de quartzo hialino
146 1.5.3.2. Qualificação e quantificação da produção sobre quartzo
147 1.5.4. A produção de utensílios de quartzito.
147 1.5.4.1. Problemática específica
149 1.5.4.2. Os «seixos-núcleo»
150 1.5.4.3. Qualificação e quantificação da produção em quartzito
151 1.5.5. Balanço das cadeias operatórias
152 1.5.6. Distribuição espacial 
152 1.5.6.1. Leitura estratigráfica comparativa da industria lítica
154 1.5.6.2. Distribuição espacial
154 1.5.6.3 Distribuição dos principais indicadores crono-culturais
155 1.5.6.4. Faseamento de estruturas
156 1.5.7. Análise tecnológica comparativa para o Centro e Sul de Portugal
204 1.5.2. A cerâmica
204 1.5.2.1. Da importância da cerâmica. Perspectivas e Metodologia.
206 1.5.2.2. Caracterização do conjunto
206 1.5.2.2.1. Fragmentos e recipientes: quantificação do conjunto
207 1.5.2.2.2. Leitura estratigráfica e em «área»
208 1.5.2.2.3. Neolítico(s): dois conjuntos em análise
209 1.5.2.3. Morfologia dos recipientes
209 1.5.2.3.1. Formas abertas e fechadas
211 1.5.2.3.2. Formas simples e compósitas
212 1.5.2.3.3. Catálogo de formas
214 1.5.2.3.4. Leitura estratigráfica do catálogo de formas
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TÁBUA

9

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

392 2.1.4.1. Metodologia
392 2.1.4.1.1 Campo
392 2.1.4.1.2 Parâmetros descritivos
392 2.1.4.1.3. Caracterização e catálogo
393 2.1.4.1.4. Listagem das estruturas
393 2.1.4.2. Caracterização
393 2.1.4.2.1. Morfologia
393 2.1.4.2.2. Estado de conservação
393 2.1.4.2.3. Dimensões
393 2.1.4.2.4. Altimetria
393 2.1.4.2.5. Materiais arqueológicos
394 2.1.4.3. Interpretação de conjunto
394 2.1.4.3.1. ESTRUTURA U.E. 2
395 2.1.4.3.2. ESTRUTURA U.E. 3
397 2.1.4.3.3. ESTRUTURA 7 
397 2.1.5. CULTURA MATERIAL
397 2.1.5.1. Caracterização geral
398 2.1.5.2. Pedra lascada
398 2.1.5.2.1. Composição geral do conjunto
399 2.1.5.2.3. Caracterização geral da produção em quartzo
400 2.1.5.2.4. Caracterização geral da produção em quartzito
400 2.1.5.3. Pedra afeiçoada
400 2.1.5.4. Cerâmica
401 2.2. O SÍTIO XAREZ-4 (XZ-4)
401 2.2.1. LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
401 2.2.1.Localização
401 2.2.1.2. Implantação
401 2.2.2. Metodologia e estratégia de intervenção
401 2.2.2.1. Metodologia geral da escavação
402 2.2.2.2. Campanha 1(99): Loci 1 a 4
402 2.2.2.2.1. Meios utilizados
402 2.2.2.2.2. Objectivos e metodologia
403 2.2.2.2.3. Descrição dos trabalhos e resultados
403 2.2.2.3. Campanha 2(00): Locus 1. Estrutura habitacional
403 2.2.2.3.1. Meios utilizados
403 2.2.2.3.2. Objectivos e metodologia
403 2.2.2.3.3. Descrição dos trabalhos e resultados
404 2.2.3. Faseamento da ocupação
404 2.2.3.1. Limites da leitura proposta
404 2.2.3.2. Leitura estratigráfica
404 2.2.3.2.1. Locus 1
405 2.2.3.2.2. Locus 2



TÁBUA

10

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

405 2.2.3.2.3. Locus 3
406 2.2.3.2.4. Locus 4
406 2.2.4. Análise estrutural
407 2.2.4.1. Metodologia
407 2.2.4.1.1 Campo
407 2.2.4.1.2 Parâmetros descritivos
407 2.2.4.2. Caracterização e catálogo
407 2.2.4.2.1. Listagem das estruturas
407 2.2.4.2.2. Caracterização
408 2.2.4.2.3. Interpretação de conjunto
409 2.2.4.2.4. As estruturas de XZ-4
409 2.2.4.2.4.1. ESTRUTURA A
410 2.2.4.2.4.2. ESTRUTURA B
410 2.2.4.2.4.3. ESTRUTURA C
411 2.2.4.2.4.4. ESTRUTURA D
411 2.2.4.2.4.5. ESTRUTURA F
412 2.2.4.2.4.6. ESTRUTURA G
412 2.2.5. Cultura material
412 2.2.5.1. Caracterização geral
413 2.2.5.2. Pedra Lascada
413 2.2.5.2.1. Composição geral do conjunto
414 2.2.5.2.2. Caracterização geral da indústria lamelar
415 2.2.5.2.3. Caracterização geral da produção em quartzo
416 2.2.5.2.4. Caracterização geral da produção em quartzito
416 2.2.5.3. Pedra afeiçoada
416 2.2.5.4. Cerâmica
417 2.2.5.5. Adorno Pessoal

449 3. O SÍTIO CARRAÇA 1
451 3.1. LOCALIZAÇÃO. A IDENTIFICAÇÃO DO SÍTIO.
451 3.1.1. Localização
451 3.1.2. A identificação do sítio
452 3.2. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
452 3.2.1. Metodologia geral da escavação
452 3.2.2. Campanha 1(99): do Piornal 5 a Carraça 1
452 3.2.2.1. Meios utilizados
452 3.2.2.2. Objectivos e metodologia
452 3.2.2.3. Descrição dos trabalhos e resultados
453 3.2.3. Campanha 2(00): estruturas de combustão (argila e pedras)
453 3.2.3.1. Meios utilizados
453 3.2.3.2. Objectivos e metodologia
453 3.2.3.3. Descrição dos trabalhos e resultados



TÁBUA

11

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

454 3.2.4. Campanha 3(01): trabalhos de pormenor
454 3.2.4.1. Meios utilizados
454 3.2.4.2. Objectivos e metodologia
454 3.2.4.3. Descrição dos trabalhos e resultados
454 3.2.5. Os trabalhos de Gabinete: 2002-2006
455 3.3. FASEAMENTO DA OCUPAÇÃO
455 3.3.1. Limites da leitura proposta
455 3.3.2. Leitura estratigráfica
456 3.3.3. Distribuição espacial - estratigráfica
457 3.3.4. Cronologia
457 3.4.1. Metodologia
457 3.4.1.1 Campo
458 3.4.1.2 Parâmetros descritivos
458 3.4.1.3. Caracterização e catálogo
459 3.4.1.4. Listagem das estruturas
459 3.4.2. Análise morfológica
461 3.4.3. Materiais arqueológicos
462 3.4.4. Estruturas de Carraça 1
462 3.4.4.1. ESTRUTURA A
463 3.4.4.2. ESTRUTURA B
464 3.4.4.3. ESTRUTURA C
465 3.4.4.4. ESTRUTURA D
465 3.4.4.5. ESTRUTURA E
467 3.4.4.6. ESTRUTURA F
467 3.4.4.7. ESTRUTURA H
469 3.4.4.8. ESTRUTURA J
469 3.4.4.9. ESTRUTURA K
469 3.4.4.10. ESTRUTURA L
471 3.4.4.11. ESTRUTURA M
471 3.5. CULTURA MATERIAL
471 3.5.1. Pedra lascada
472 3.5.1.1. Composição geral do conjunto
473 3.5.1.2. Caracterização geral da indústria lamelar
474 3.5.1.3. Caracterização geral da produção em quartzo
475 3.5.1.4. Caracterização geral da produção em quartzito
476 3.5.1.5. Leitura estratigráfica comparativa da indústria lítica
476 3.5.1.6. Comentários à indústria lamelar de Carraça 1
476 3.5.1.6.1. Amostragem
476 3.5.1.6.2. As matérias-primas debitadas
477 3.5.1.6.3. Características da debitagem
477 3.5.1.6.3.1. Quantificação da produção e objectivos da debitagem
478 3.5.1.6.3.2. Métodos de debitagem da sequência lamelar



TÁBUA

12

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

478 3.5.1.6.3.3. Tipologia da utensilagem
479 3.5.1.6.4. Conclusões
480 3.5.2. Pedra afeiçoada
480 3.5.3. Cerâmica

519 4. UMA SÍNTESE CURTA  E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 MUDANÇA E PERMANÊNCIA. DO MESOLÍTICO FINAL AO NEOLÍTICO.
 OS SÍTIOS DA BAIXA DO XAREZ. 
521 4.1. As estruturas da Baixa do Xarez.
        Alguns elementos para uma leitura comparativa das arquitecturas da terra.
530 4.2 Os dados e os modelos: as ocupações não permanentes dos últimos caçadores recolectore
        e das sociedades camponesas na Baixa do Xarez.
530 4.2.1. Os sítios
531 4.2.2. Cultura material: tradição mesolítica e inovações neolíticas
531 4.2.2.1. Pedra lascada
534 4.2.2.2. Cerâmica
534 4.2.3. A “armadilha” crono-estratigráfica
535 4.2.4. Modelos interpretativos
536 4.3. O(s) Neolítico(s) da Baixa do Xarez: na margem direita do Grande Rio
540 4.4. Questões em aberto

557 5. ESTUDOS EM ANEXO
559 1. Xarez 12. Estudo arqueozoológico de mamíferos
     João Luís Cardoso
569 2. Estudo traceológico de artefactos líticos de Xarez 12 e Carraça 1
     Marina Igreja
579 3. A deposição funerária dupla no forno B de Xarez 12
     Victor S. Gonçalves, Ana Maria Silva, Teresa Ferreira, Eugénia Cunha

589 6. REFERÊNCIAS

597 7. IMAGENS A TERMINAR



NOTA EDITORIAL

13

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

NOTA  EDITORIAL

O presente volume é parte integrante da 2ª Série da coleção “Memórias d’Odiana-Mono-
grafias Arqueológicas de Alqueva”, uma iniciativa editorial instituída pela EDIA em 1999 
para divulgação científica dos resultados do plano de trabalhos arqueológicos de minimiza-
ção promovidos e financiados por esta entidade, no âmbito das obras do empreendimento 
de Alqueva. Interrompida desde 2006 após a publicação de 4 monografias, está programada 
no âmbito desta nova série, a edição de 14 volumes completando, no essencial, a divulgação 
dos resultados dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nas margens do Guadiana na fase 
de construção da Barragem de Alqueva. O presente esforço editorial, só foi possível graças à 
cooperação estabelecida entre a EDIA e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, através 
de um Protocolo (2010) que criou as condições indispensáveis para a aprovação de uma 
candidatura aos fundos europeus através do QREN-INALENTEJO, associando as compe-
tências e atribuições específicas da DRCALEN, enquanto tutela no âmbito do património 
cultural, à garantia do financiamento da comparticipação nacional por parte da EDIA,  
a entidade promotora do empreendimento.

EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva)
DRCALEN (Direção Regional de Cultura do Alentejo)
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14

Recuerda la nada y su paisaje
tus cuatro horizontes protegidos:
no se debe, no se sabe, no se puede, no se vuelve;
cuatro antaños de estaños y amatistas,
cuatro guerras, cuatro esquinas, cuatro puertas,
cuatro infiernos.
 
Cuando venga el ángel a pintarte la memoria
con colores de gouache inocente y lamido,
traficar con muerte a traficar deseos
en las pieles más libres del cuerpo ensimismado,
aunque te expulsen del paraíso del ya escrito
en los recuerdos te verás siempre cumplido:
la tierra, el agua, el aire, el fuego, el tiempo.

Manuel Vázquez Montalban, Quinteto de Buenos Aires, p. 509
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A organização do presente volume teve em con-
ta uma distribuição estudada dos temas. Ainda que 
toda a área pudesse ser designada globalmente como 
«Baixa do Xarez», na realidade, e em sentido estrito, 
esta expressão deveria ser apenas usada para referir 
uma área definida do antigo meandro fóssil do Gua-
diana onde se localizam sítios como Xarez-4, Fonte 
dos Sapateiros e outros, que não houve tempo nem 
oportunidade para escavar, junto à Ribeira dos Sapa-
teiros e para Sul. Xarez 12, quase sobre o Rio, e Car-
raça 1, junto à Ribeira da Carraça, que corria também 
para o Guadiana, representam as periferias da Baixa 
do Xarez, mas incluem-se efectivamente na mesma 
área. Como Xarez 12 foi o grande conjunto que mol-
dou metodologicamente o estudo de todos os outros, 
entendemos começar por ele, que contém afinal quase 
toda a problemática discutida neste volume. Segue-se, 
de Oriente para Ocidente (sem a mínima implicação 
difusionista…) a «Baixa do Xarez», entendida no seu 
sentido mais restrito, e depois Carraça 1. Para o fim, 
reservamos a discussão genérica e a síntese possível.

Todos os trabalhos foram efectuados no âm-
bito das minimizações de impacto da Barragem do 
Alqueva, sob encomenda da EDIA, cuja acção neste 
domínio se regista.

As opções metodológicas seguidas para cada 
um dos sítios estão patentes nas partes respectivas, 
mas convém explicitar os critérios e as estratégias 
descritivas globais. Assim, sendo evidentemente im-
possível publicar integralmente a descrição individual 
dos muitos milhares de artefactos líticos de Xarez 12, 
optou-se por uma valorização específica dos que pro-
vinham de contextos seguros. Ainda que todos des-
critos, após observação directa cuidada, retiveram-se 
os essenciais para a compreensão dos conjuntos. Para 
não sobrecarregar o texto, fornecem-se as informa-
ções essenciais dos que se encontravam particular-
mente associados às estruturas, incluindo-se nesse 
tratamento as proveniências e coordenadas. 

Uma particular importância foi aqui concedi-
da às estruturas domésticas de combustão, de argi-
la. Muito raras, até à descoberta de estes sítios «da 
margem direita», começam agora a aparecer em vá-
rios contextos «registados» pela «arqueologia empre-
sarial». A visão de continuidade e permanência que 
temos delas parece indicar a sua existência no Sul 

ALGUMAS PALAVRAS PRÉVIAS, MENOS DO QUE É COSTUME.

peninsular, do 6º ao 2ª milénio, em sítios do Mesolíti-
co, do Neolítico, do Calcolítico e mesmo da Idade do 
Bronze (Castellón Alto, Galera). O que é tudo menos 
estranho, considerada a sua utilidade evidente e a sua 
economia construtiva.

A utensilagem lítica microlaminar foi também 
objecto de estudo minucioso. Em tempos de uma ar-
queologia sem artefactos (que, para alguns, parecem 
dar excessivo trabalho a estudar…), continuamos a 
defender uma reconstrução do passado a partir de da-
dos concretos, e não de ideias soltas, boas por vezes, 
mas cuja eficácia, na sua «pura» descontextualização, 
me surge como muito duvidosa.

Na análise artefactual, como auxiliares técnicos 
usámos sempre balanças digitais Kern, craveiras digi-
tais Mitsutoyo, uma lupa binocular Wild M8. 

O registo fotográfico de campo foi efectuado 
com máquinas argênticas Nikon (F4 e F5), com a mi-
nha Hasselblad 500CM (1977…), usando-se, já no 
Laboratório, equipamento digital, uma Nikon D100, 
primeiro, uma D2X, depois. As ópticas incluíram 
«clássicos» da Nikon, como a micro standard. Com 
as máquinas digitais, usou-se também a micro, mas, 
na última fase, a excelente micro VR, de 100 mm, co-
mercializada em 2006.

Duas observações sobre o uso do Código Mun-
sell e as suas condicionantes. 1. utilizámos a última 
versão disponível da edição revista (GretagMacbe-
th, New Windsor, NY, 2000); 2. Cor é luz e a luz 
foi sempre muito instável nos sítios que escavámos. 
O contraste violento, no mesmo fotograma, de áreas 
fortemente iluminadas e de outras totalmente escuras 
(pela sombra dos rochedos) criou situações tão difí-
ceis de controlar como a violência da luz em horas de 
ponta e a impossibilidade de esperar pelo dia seguinte 
para fotografar e escavar, tratando-se de intervenções 
de emergência. Por outro lado, no tempo das tempe-
raturas mais elevadas, o solo secava muito rapidamen-
te, alterando-se a cor inicial. Estas situações levaram 
mesmo que, a dado momento, nos interrogássemos 
sobre a vantagem de usar o Código Munsell nestas 
circunstâncias. Fizémo-lo ainda assim, sempre que 
considerámos possível e vantajoso, mas desta forma se 
justificam as eventuais omissões.

A análise traceológica foi efectuada com equi-
pamento próprio da investigadora para tal convidada 
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e os artefactos seleccionados foram fotografados com 
a combinação Nikon D3X e VR 100 mm.

Usámos a Suite C2 da Adobe, como reconversão 
de versões anteriores com que tínhamos trabalhado 
de início, um digitalizador Nikon Super Coolscan 
5000, para transposição de diapositivos para forma-
to digital, digitalizadores A4 (V700 PHOTO) e A3 
(EXPRESSION 10000XL), da Epson, para transcri-
ção de desenhos de campo para o Adobe illustrator, e 
unidades de armazenamento de 3 terabytes, para ar-
quivo vivo de imagens, em bruto e tratadas (a partir de 
um monitor Apple de 30”).

Alguns alunos da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa colaboraram no trabalho de cam-
po e no de laboratório, efectuando primeiras apren-
dizagens sobretudo sobre os materiais de Xarez 12. 
A lista vem no início de cada intervenção. Participa-
ram também alunos das Universidades Complutense 
(Madrid), Jaén, Autónoma e Pompeu Fabra (Bar-
celona) e ainda da Universidade Nova de Lisboa. O 
excelente convívio (e o muito barulho) serão sempre 
recordados.

Na estruturação do texto, seguiu-se o critério da 
«estrutura visível», através da numeração estruturada 
dos pontos ou grupos de pontos essenciais na cons-
trução do texto. No entanto, para que se não corresse 
o risco de produzir uma verdadeira lista telefónica, 
houve contenção, e alguns itens, em princípio nu-
meráveis, foram transformados em títulos (e coloca-
dos em itálico, para melhor entendimento). Outros 
não foram numerados, caso das imagens referentes 
a quadrículas de escavação ou micro-quadros, que o 
dispensavam. Não sem ironia, deixámos por numerar 
estruturas não denunciadas, quando tantas, de argila e 
pedra, se estudaram e tantas outras ficaram por esca-
var, exactamente no sítio em que não poderiam deixar 
de estar…

Nas ilustrações, seguiu-se sempre o mesmo cri-
tério: Xarez 12, como sítio chave, e o mais longamen-
te escavado de todos, foi objecto de uma ilustração 
minuciosa e exaustiva, que compreendeu desenhos de 
campo (de estruturas) e de materiais, tendo a grande 
dimensão da amostra lítica provocado um inevitável 
desequilíbrio. Fomos mais sucintos para os outros 
sítios, com conteúdos estruturais e artefactuais de 
muito menores dimensões. Mas encontravam-se em 
Xarez 12 muitas das situações generalizáveis e mes-
mo algumas definíveis como excelentes exemplos de 
referência. 

A ilustração fotográfica fixou imagens gerais, as-
pectos de escavação, as estruturas e, naturalmente, os 

materiais mais significativos. Apesar de, pessoalmen-
te, evitar, sempre que possível, retocar imagens, vi-me 
obrigado, nos casos de Carraça 1, Xarez 4 e Fonte dos 
Sapateiros, a retoque pesado nas fotografias de cam-
po. Apesar de as películas terem sido conservadas, no 
terreno, em caixas térmicas arrefecidas, degradaram-
-se, por vezes, amarelos claros (da erva seca) e azuis 
pálidos (do céu). Foram tratados em Photoshop, mas 
as imagens finais estão longe da qualidade que apre-
cio, registada, por exemplo em Xarez 12. Salvaram-se, 
ainda assim, felizmente, as estruturas da Carraça, cujo 
registo era imprescindível que fosse preservado com 
cores tão perto das originais quanto possível.

A prometida edição a cores não se concretizou 
e foi pena. Como sempre digo, a cor fornece leituras 
indispensáveis para a paisagem, mas também para a 
pedra e para a cerâmica. Os tons quentes perderam-
-se. Mas há quem teime em não perceber evidências  
(ou não as perceba mesmo).

A dimensão das imagens é fundamental, sobre-
tudo quando lidamos com artefactos microlíticos, e 
foram dadas, para edição, indicações de pré-pagina-
ção absolutamente indispensáveis. Preferi fotografar 
menos peças e publicá-las em dimensões maiores, 
que permitem leitura das técnicas de talhe utilizadas. 
Com as cerâmicas decoradas, manteve-se o princí-
pio que uma boa fotografia é, de longe, melhor que 
qualquer desenho e procurei acrescentar detalhes que 
evidenciassem as técnicas decorativas eleitas por es-
tes oleiros, que as conheciam todas, mas que estavam 
longe de produzir recipientes da qualidade detectada 
um pouco por toda a parte durante o Neolítico antigo. 
Talhavam muito bem o sílex, mas quanto às cerâmi-
cas… bem poderiam ter tirado um curso de formação 
profissional…se eles tivessem existido à época…

Trabalhar com Grégor Marchand e Ana Cata-
rina Sousa, escolhidos como co-autores, foi também 
uma excelente oportunidade, que deve ser particular-
mente assinalada. A elevada competência técnica, o 
interesse e a disponibilidade do primeiro evidencia-
ram condições de trabalho de primeira água e muito 
aprendi com as suas dúvidas e inquietações. A segun-
da, há longos anos investigadora de primeiro plano 
da UNIARQ, esteve sempre presente e em todas as 
fases de construção de este volume, mesmo em alturas 
péssimas da sua «outra vida». Sem ela, este volume 
teria evidentemente sido possível, mas de uma for-
ma incomparavelmente mais difícil. O seu contínuo 
diálogo entre o campo – em que esteve muitas vezes 
– e o gabinete – em que gostaria de ter estado mais 
– permitiu aferir memórias duplas, o que de outra 
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forma teria sido simplesmente inviável. Por telefone, 
fax, mail e sms, quando não de viva voz presencial, 
contribuiu de forma definitiva para a difícil gestão do 
caos inicial, que se foi lentamente tornando mais or-
ganizado.

João Luís Cardoso fez o melhor que pôde com 
uma fauna muito fragmentada, mas, de origem, com 
registo espacial de campo efectivo. Ana Maria Silva 
reenviou pacientemente, vezes sem conta, o seu texto 
(e de Teresa Ferreira e Eugénia Cunha), que, vítima 
de uma maldição dupla, persistia em desaparecer ou 
se tornar inintelegível no computador-receptáculo. 
Acabou por sair na versão inglesa. António Alfarroba, 

imprevisível como um núcleo de percussão directa, 
ajudou nas localizações e visibilidades e contribuiu 
com óptimas aguarelas e discussões teimosas. Mari-
na Igreja, recém-chegada à UNIARQ, operou, já em 
última fase, leituras traceológicas, necessárias para o 
texto final.

As afinidades electivas são parte de se saber tra-
balhar em equipa. Orgulho-me desta.

Lisboa, Primavera de 2007
Victor S. Gonçalves





1. XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS  
SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL
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1. XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, 
DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

1.1. Localização.  A identificação do sítio

1.1.1. Localização

Localização administrativa
O sítio Xarez 12 situa-se na freguesia de Mon-

saraz, concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito 
de Évora. Tira o nome da Herdade do Xarez, proprie-
dade do Prof. Rosado Fernandes.

Acessibilidade
Na antiga estrada Reguengos – Mourão, desvio 

para Monsaraz, caminho de terra batida a partir do 
Monte do Xarez de Baixo.

Coordenadas
[CMP 474, 1995]
Coordenadas Militares 
M: 266713.38, P: 160986.41, N: 120.37
Coordenadas Geográficas Datum Lisboa
-07º 22’ 05.158’’    38º 24’ 43.277’’
Coordenadas Geográficas WGS84
-07º 22’ 09.242’’    38º 24’ 48.947’’

Implantação
O local desenvolve-se ao longo de toda a área de 

encosta Este, de um pequeno cabeço, a uma cota de 
topo média de 136 m, virada ao rio Guadiana, coberta 
de afloramentos graníticos. A área que corresponde à 

zona de ocupação decorre ao longo de uma encosta 
ligeiramente aplanada, parecendo perfazer um peque-
no terraço sobre o rio, ladeada por grandes blocos de 
afloramento graníticos a Oeste e a Norte, o Guadiana 
a Este e, a Sul, pela continuação do declive mais suave 
até ao rio.

Geologia e Solos
O substrato geológico de Xarez 12 é granítico, 

encontrando-se pontuado por blocos de afloramento. 
O ponto exacto de implantação corresponde ao 

limite da encosta junto à margem direita do Guadia-
na, área que decerto foi marcado pelos episódios alu-
vionares deste curso de água. Com efeito, o Guadiana 
é marcado pela sua grande irregularidade e caracter 
estacional (Angelluci, 2010). Um recente estudo de 
Geoarqueologia desenvolvido por Diego Angellu-
ci permitiu caracterizar com maior rigor os terraços 
fluviais do Guadiana: «As características pedogené-
ticas dos solos desenvolvidos no topo dos sedimentos 
aluviais dos terraços, com perfis mais desenvolvidos 
à medida que o desnível com o leito actual do rio 
aumenta, demonstra que se trata de uma sequência 
“morfostratigráfica” clássica, com terraços cuja forma-
ção é cada vez mais recente de cima para baixo. Os 
terraços superiores mostram solos com maior espes-
sura, articulação em horizontes mais complexa e cor 
mais avermelhada nos horizontes B (Quadro 11). Os 
dados pedológicos confirmam assim o cenário preli-

Quadro 1.0 – Terraços aluviais do Guadiana na região de Mourão, adaptado (Angelluci, 2010, p. 527, quadro 11). Xarez 12 situa-se entre T2 e T3, 
na proximidade da mancha Q4b indicada na Carta Geológica de Portugal.

COTA PERFIL 
SOLO

COR 
HORIZ. B

ESPESSURA 
DO SOLUM

SITIOS 
RELACIONADOS

CGP CRONOLOGIA

(m) (hue) (cm)

T1 5 A-C Castelo da Lousa Q4B Holocénico recente

T2 10-12 A-Bw Castelo da Lousa (fase 
pré-histórica), Barca
do Xarez de Baixo

Q4a Holocénico antigo
e médio

T3 20-25 BT-BC Sapateiros 2 Q3 ?

T4 40-45 ? ? ? Q2 Plistocénico

T5 60-80 Bt-Ck 2.5YR > 200 Q1 ?
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minar fornecido pela geomorfologia, que sugere um 
processo gradual de embutimento do rio e uma cro-
nologia mais antiga para os terraços superiores» (An-
gelluci, 2010, p. 528).

Povoamento
O sítio Xarez 12 encontra-se junto à margem 

direita do Guadiana inserindo-se numa unidade de 
povoamento que se concentra sobretudo nos terraços 
superiores (Xarez 11, Xarez 4 e Fonte dos Sapateiros). 
Na área imediatamente próxima a Xarez 12 refira-se 
a proximidade com Barca do Xarez (Almeida et al, 
1999; Araújo e Almeida, 2003), sítio epipaleolítico 
que evidencia a exploração de um mesmo ecossistema 
relacionado com o Rio Guadiana.

1.1.2. A identicação do sítio

Entre os vários sítios seleccionados pela EDIA 
para intervenção, no âmbito do designado «BLOCO 
3», Xarez-12 era dos sítios aparentemente menos in-
teressantes, consistindo os resultados da prospecção 
que me foram mostrados em apenas escassas cerâmi-
cas incaracterísticas e algumas esquírolas de quartzo, 
contidas num pequeno saco de plástico. E, no entan-
to, a lista de sítios, quer a disponível em 1998 quer 
a acrescentada por Manuel Calado, continham nu-
merosos indícios de lugares estimulantes e, aparen-
temente, de grande potencial. Como explicar a mi-
nha decisão de avançar com prioridade neste obscuro 
ponto da margem do Grande Rio?

Bem, em primeiro lugar por isso mesmo – por 
se tratar de um ponto sobre a margem (no limite da 
então actual linha de cheia).

Depois, a localização estratégica única do sí-
tio, controlando o maior e melhor acesso à água por 
parte dos animais selvagens, a poucas centenas de 
metros a Sul da sua localização. E ainda pela pro-
tecção oferecida pelos rochedos, permitindo evitar 
a sobrecombustão das madeiras e a hiperoxigenação 
dos combustíveis de eventuais estruturas domésticas 
de combustão.

O decurso dos trabalhos mostrou a razão das 
opções assumidas: o sítio revelou dados do maior 
interesse e a existência de numerosas estruturas de 
combustão, quer pétreas quer de argila, justificando 
largamente um investimento muito maior do que lhe 
foi atribuído.

Os dados a seguir evidenciados constituem um 
balanço geral da situação e dos seus complexos desen-
volvimentos.

1.2. Metodologia e estratégia 
de intervenção

1.2.1. Metodologia geral da escavação

Método de escavação
A metodologia de escavação seguiu, nas suas li-

nhas gerais, o método Barker-Harris, mas, neste caso, 
muito adaptado às circunstâncias de uma intervenção 
de emergência que implicava a necessidade de abertura 
inicial de sondagens, em detrimento de open area ime-
diata, como gostaríamos. Utilizou-se um compromisso 
entre unidades naturais e artificiais, combinadas entre 
planos artificiais. Todo o sedimento foi crivado e reco-
lhido todo o conteúdo do interior das estruturas, bem 
como os componentes pétreos relevantes. As estruturas 
foram designadas alfabeticamente, segundo a ordem da 
sua identificação, e o seu enchimento foi, em termos 
de registo, individualizado por contexto estratigráfico.

Implantação da quadrícula
Em 1998, foi implantado um ponto zero, marca-

do com tinta plástica amarela, com um ponto central 
a preto, sobre um afloramento granítico, numa área de 
visibilidade para todos os quadrantes de escavação. O 
sistema de altimetria iniciou-se à cota artificial de 0.00, 
trabalhando-se com cotas negativas. Posteriormente 
(em 1999), este ponto foi ligado à rede nacional do da-
tum de Lisboa (cota 120.37 m) e enquadrado no levan-
tamento topográfico. Todas as altimetrias referidas neste 
texto, em descrições ou desenhos, reportam-se às cotas 
absolutas, obtidas por conversão, no caso das registadas 
em 1998, e directamente, a partir de 1999 inclusive.

A escavação foi planeada segundo uma quadri-
culagem alfanumérica de 2x2 m, que procurou inte-
grar uma área suficientemente vasta para incluir as 
várias sondagens planeadas e ser inserida num levan-
tamento topográfico detalhado.

Registo de material
A nível do registo, respeitaram-se as unidades 

ou os níveis de recolha, acompanhados, sempre que 
tal se justificou, por um registo tridimensional em 
duplicado (ficha individual que acompanhava os ma-
teriais e ficha mãe de registo de objectos, artefactos 
e utensílios). Relativamente a esta última situação, a 
numeração foi, naturalmente, sequencial. Os mate-
riais arqueológicos foram registados tridimensional-
mente, sempre que tal se considerou justificado:

1. cerâmica: bordos, mamilos, asas, cordões plás-
ticos, decorações, perfurações;
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2. pedra lascada: todos os registos da indústria 
microlaminar recolhidos directamente (e não no crivo);

3. pedra polida;
4. adorno;
5. fauna mamalógica, sempre que dela se conser-

varam fragmentos de dimensões que permitissem o 
reconhecimento do animal de que provinham;

6. carvão.

Os sedimentos foram descritos quanto à cor se-
gundo o Munsell Soil Chart e utilizou-se uma Ficha de 
Unidade Estratigráfica específica para os sedimentos e 
para as estruturas.

Registo fotográfico
Efectuou-se registo fotográfico pormenorizado 

a Cor, Diapositivo e P&B.

Desenho
O desenho foi efectuado à escala 1:20 (plantas 

gerais) e 1:10 (desenho de estruturas: alçados, cortes 
e plantas; perfis).

1.2.2. Campanha 1(98): sondagem e descoberta

1.2.2.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor 
S. Gonçalves e a coordenação de sector por uma téc-
nica especialmente contratada, Carolina Grilo.

Participaram ainda estudantes da variante de 
Arqueologia da Universidade de Lisboa (Alexandra 
Valente, Alexandre Gonçalves, Ana Mónica Rolo, 
Ana Sofia Duarte, Ana Valente, Ângela Ferreira, 
António Lagariço, Cláudia, Ana Filipa, José Miguel, 
Luís Faustino, Luís Pinto, Manuela Coelho, Marga-
rida Manteiga, Maria João Santos, Nuno Mota, Pe-
dro Dias, Pedro Marques, Susana Pombal), da Uni-
versidade de Coimbra (Carla Dias) e estudantes da 
Universidade Pompeu Fabra – Barcelona (Antonio, 
Belén, Carlos, Ema, Emiliano Garcia, Galla, Guillem 
Fullana, Joana, Lídia Fábregas, Lucia Conte, Marilé-
nia, Meritxell, Miqel Cruells, Mireia, Naty).

1.2.2.2. Objectivos e metodologia

A Campanha de 1998 tinha como principais 
objectivos a obtenção de uma sequência estratigráfica, 
por amostragem, e estabelecer os limites do habitat.

Assim, os trabalhos foram iniciados por uma pros-
pecção intensiva, procurando-se identificar zonas de 

densidade para implantação de sondagens-diagnóstico.
Para melhor identificação das áreas de recolha e de 

dispersão do material, utilizou-se uma metodologia de 
marcação numérica dos afloramentos com tinta plástica 
amarela. O critério de marcação seguiu uma ordem alea-
tória, com a preocupação de marcar apenas alguns aflo-
ramentos (cerca de 9 no total), para compartimentar a 
espacialização das recolhas. De acordo com os dados de 
prospecção, e segundo uma leitura integrada da micro-
-espacialidade, foram inicialmente marcadas cinco Son-
dagens, das quais foram apenas abertas quatro em 1998:

Sondagem 1 (que viria a ser integrada na Área 2): 
implantada na área Este, virada ao rio, numa zona 
aberta, sem afloramentos;

Sondagens 2 e 3 (que viriam a ser integradas na 
Área 1): sondagens adjacentes, implantadas a Oeste 
da Sondagem 1, numa área definida por afloramentos 
rochosos, com um possível abrigo natural;

Sondagem 4 (que viria a ser integrada na Área 4): 
orientada pelo eixo paralelo ao eixo central S/N, junto 
ao afloramento, a N das Sondagens 1, 2 e 3;

Sondagem 5 (que viria a ser integrada na Área 3): 
no seguimento do eixo central S/N, a 8 m a norte dos 
limites da Sondagem 1.

As referidas sondagens foram sendo progressi-
vamente alargadas e, numa segunda fase, foram todas 
integradas no enquadramento alfanumérico geral. A 
diferenciação espacial e a individualização que evi-
denciaram, fizeram-nos definir cinco Áreas, sectores 
de escavação diferenciados.

Área 1: abrange as antigas Sondagens 2, 3, 6, 8 e 
X, agora numeradas por quadrados, junto a um possí-
vel abrigo, na área leste da plataforma;

Área 2: abrange a Sondagem 1, agora quadrado 
G.18;

Área 3: destaca-se a N do Corte 1 demarcando 
a Sondagem 5 e o seu prolongamento 5A. Situada 
numa área fechada por afloramentos rochosos;

Área 4: integra apenas a Sondagem 4, marcada, 
mas só aberta em 2000, correspondendo ao quadrado 
R.10;

Área 5: aberta a cerca de 20 m a S do ponto central 
do sistema de eixo de quadriculagem, numa área já afas-
tada, no limite entre a plataforma e a unidade de terreno 
que inicia a suave vertente para a margem do Guadiana. 
Delimitou a Sul o aparente fim da área ocupada;

1.2.2.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos decorreram entre 1 de Julho e 14 
de Setembro de 1998.
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O objectivo fundamental desta Campanha está 
traduzido no título: «sondagem e descoberta», a ca-
racterização do sítio, com a abertura de quatro das 
cinco áreas pré determinadas:

Área 1
Apenas foi sondada na Campanha de 1998 (28 

m2). Esta área encontrava-se profundamente afectada 
pela dinâmica de erosão junto aos blocos graníticos, 
estando quase integralmente ocupada por grandes 
blocos desmoronados, entre os quais se preservaram 
bolsas de sedimento com materiais integráveis no 
Neolítico final.

Área 2
Este sector resultou da inicial Sondagem 1, que se 

encontrava relativamente próxima da Área 3, já em área 
aberta. A densidade de materiais (Neolítico antigo e al-
guns materiais integráveis no Neolítico final) é conside-
ravelmente mais reduzida neste sector, surgindo ainda 
estruturas de combustão (pétreas) e muitos fragmentos 
de argila de estruturas desmanteladas. Apenas foi esca-
vada durante a Campanha 1(98), num total de 24 m2.

Área 3
Nesta área (inicialmente, Sondagem 5), foram 

identificados níveis do Neolítico antigo e estruturas 
de combustão de argila em excelente estado de pre-
servação. Assim, a sondagem inicial foi alargada (28 
m2), constituindo ao longo das cinco campanhas rea-
lizadas em Xarez 12 o sector onde foi investido mais 
tempo de trabalho e meios, atendendo à singularidade 
e bom estado de preservação destas estruturas.

Área 4
Esta área (correspondendo ao quadrado S.10) 

foi marcada num espaço aberto entre a área fechada 
de afloramentos a Oeste (Área 3) e o conjunto de blo-
cos a Este (Área 4). Não foram efectuados quaisquer 
trabalhos neste sector na Campanha 1(98).

Área 5
A denominada Área 5 correspondeu à sonda-

gem mais meridional dos limites do sítio, não tendo 
aqui sido detectados níveis arqueológicos preservados.

1.2.3. Campanha 2(99): leitura em área

1.2.3.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor 

S. Gonçalves e a coordenação de sectores de campo 
pelos técnicos especialmente contratados e com a pre-
sença pontual de Ana Catarina Sousa.

Foram contratados alguns trabalhadores locais: 
Sr.s Martelo, Manuel, Carlos, António e João.

Participaram ainda estudantes da Variante de 
Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa (Alexandra Valente, Ana Fernandes, Ana 
Sofia Duarte, Carlos Oliveira, Iolanda, João Tereso, 
Jorge, Luís Faustino, Maria João, Marina, Patrícia, 
Paula, Raul Pereira, Rita Gaspar, Susana Pombal) e 
estudantes da Universidade Pompeu Fabra – Barcelo-
na (Beatriz, Carina, Emiliano Garcia, Gemma, Gon-
çalo, Juan Alberto, Laura, Manolo, Marilo, Montse, 
Xavier).

1.2.3.2. Objectivos e metodologia

Os objectivos da Campanha 2(99) em Xarez 12 
foram:

Área 3
1. escavação em ritmo rápido da U.E. 1 da Área 

3, nos quadrados P.18, M, N e P.17 com a crivagem 
integral de todo o sedimento;

2. identificação de novas realidades sedimenta-
res e estruturais e sua escavação com registo tridimen-
sional dos artefactos detectados directamente;

3. sondagem em ritmo rápido dos quadrados Q, 
R, S e T.18, de forma a delimitar a eventual área de 
ocupação da zona mais protegida por penedos. 

Área 4
1. Abertura de uma sondagem (S.10), permitin-

do novas leituras estratigráficas e estruturais.

1.2.3.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos decorreram entre 16 de Agosto e 
22 de Outubro de 1999, interrompidos pontualmente 
pelas más condições atmosféricas. Durante o mês de 
Dezembro, foi efectuado o levantamento topográfico.

Área 3
Os objectivos desta Campanha na Área 3 tive-

ram como prioridade o estabelecimento de uma lei-
tura em área do espaço compreendido entre os aflo-
ramentos, bem como a detecção de novas estruturas 
domésticas. 

Apesar de apenas se ter escavado a U.E. 1 em 



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

25

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

grande parte da área, parecia existir indicadores da 
presença de outras áreas de actividade. 

Sondou-se assim uma área alargada e procedeu-
-se à escavação de um novo núcleo de estruturas, que 
apresentaram ligeiras diferenças morfológicas, não se 
encontrando adossadas, ao contrário das identificadas 
na Campanha anterior, apresentando maior diversi-
dade de formas e volumes. 

Os trabalhos efectuados permitiram reunir in-
formações que nos esclarecessem sobre prováveis fun-
cionalidades: por um lado, realizou-se a escavação do 
interior de duas estruturas (L e K), evidenciando-se o 
carácter culinário das mesmas (presença de fauna ma-
malógica, fauna malacológica e carvões), compreen-
dendo-se também o seu modo de fechamento através 
da Estrutura J. 

Área 4
Em 1998, foi marcada e quadriculada a área 

que constitui o limite Norte da plataforma fechada 
por afloramentos rochosos. Considerou-se como área 
prioritária para identificação de áreas habitacionais. 
Com esses objectivos, decidiu-se em 1999 efectuar 
uma escavação na área. O carácter limitado da es-
cavação (2x2m) teve como objectivo a obtenção de 
um diagnóstico estratigráfico desta realidade. Assim, 
efectuaram-se trabalhos entre 1 e 22 de Outubro, sem 
ser possível a conclusão da sondagem. Não foram 
identificadas estruturas e registou-se a extrema abun-
dância de material, particularmente cerâmico, com 
um número considerável de materiais do Neolítico 
final na camada superficial.

1.2.4. Campanha 3(00): estratigrafia 
e funcionalidade sectorial

1.2.4.1. Meios utilizados

A direcção de Campo foi assegurada por Vic-
tor S. Gonçalves, com o apoio de campo de Fernanda 
Sousa. Pontualmente, Ana Catarina Sousa e Susana 
Pombal reforçaram a equipa.

Foram contratados trabalhadores: Luís Basílio, 
Fernando Nico, Rodrigo Gomes, Rebeca Branco, Joa-
quim Cabeça.

Participaram os alunos da licenciatura em Ar-
queologia e História da Faculdade de Letras de Lis-
boa Marco Andrade, André Pereira, Ana Patrícia 
Madeira, Marisa Cardoso, Belisa Vilar, Vanda Rama-
lho, Nídia Santos, Rui Carvalho, Carla, Miguel Laje 
Correia, Raul Pereira; Fernando; os alunos da Univer-

sidade Pompeu Fabra (Barcelona): Marc Suarez Ca-
sals, Merce Monje Cano, Nuria, Mariona, Laia, Clara 
Roca Cortada, Gemma Torres Delgado; os alunos da 
Universidade de Jáen Javi Bueno, Angel Chica, Da-
vid Rodriguez, Fermín, Maria José Ruiz e os alunos 
da Universidade de Santiago de Compostela Marta 
Longueira Buceta, Roberto Arias Moldes.

1.2.4.2. Objectivos e metodologia

Área 3
A estratégia da escavação implicou o estabeleci-

mento de três fases:
– 1ª fase: remoção do dispositivo de protecção 

da Área 3. Início de uma remoção controlada até ao 
interface U.E. 1 - U.E. 2 em toda a área; -

– 2ª fase: alargamento da escavação da Área 3, 
onde os trabalhos se tinham iniciado em 1998 e 1999, 
para determinar o registo integral e a nova topografia 
da área de actividade referida.

– 3ª fase: recuperação das relações espaciais das 
estruturas identificadas.

Área 4
Durante a Campanha 3(00) pretendeu-se efec-

tuar uma sondagem que atravessasse toda a Área 4, 
ligando a Sondagem S.10 (aberta em 1999) com a 
Área 3, num total de 28 m2, com a inclusão dos novos 
quadrados R.14 a 9.

A decapagem, nesta fase, fez-se com a participa-
ção de trabalhadores especialmente contratados, con-
sistindo na retirada em bloco, por planos. A nova son-
dagem, com 24 m2, procurou esclarecer as condições de 
utilização do espaço entre os fornos e a área a Oeste.

1.2.4.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Área 3
Na anterior Campanha, todo o esforço tinha 

sido concentrado numa abertura de planos, tendo 
sido decapada uma área relativamente extensa. Na 
parte Norte desta área a escavação foi interrompida 
no aparecimento da interface da camada 1 e 2 (1-2).

Em 2000, os trabalhos foram concentrados na 
continuação da escavação da área aberta em 1999, 
tendo apenas sido abertos os quadrados T.19, S.19 e 
R.19, fechando-se a área delimitada por rochas.

Na Campanha de 2000, foi possível começar a 
identificar diferentes tipos de estruturas e cronologia 
e, sobretudo, compreender a interligação entre as vá-
rias estruturas.
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Área 4
A Área 4, pela topografia do local, apresentava 

algumas diferenças da 3, nomeadamente por esta se 
encontrar rodeada por grandes blocos de granito.

Pela microtopografia, poderia tratar-se de uma 
área onde se localizavam abrigos ou cabanas. Mas não 
se encontraram nem buracos de poste nem sinais es-
truturados de povoamento. A abundância de cerâmica 
indica, porém, uma funcionalidade deste tipo e a sua 
diversidade e número contrasta com a quase ausência 
de cerâmica verificada na Área 3.

Após a abertura na área indicada, tendo sido 
removida toda a Camada 1, optou-se por concentrar 
a escavação na área junto a um grande afloramento, 
onde existia maior concentração de material e maior 
potência estratigráfica. Esta área, compreendida pelos 
quadrados R, S–9, 10, encontra-se verdadeiramente 
individualizada das restantes, nomeadamente da Área 
3, uma vez que foi detectado um conjunto de blo-
cos graníticos nas quadrículas 12, 13, 14. Entre estes 
blocos, conservava-se uma camada superficial bastan-
te solta, praticamente sem materiais arqueológicos. 
Assim, seria provável que no Neolítico estes blocos 
graníticos estivessem a descoberto, fechando a zona 
aberta da Área 4.

Em nenhuma quadrícula da área escavada foi 
possível obter uma sequência até à rocha ou substra-
to rochoso. Na fase final, a escavação apresentava três 
planos:

Em S.9 e S.10 surgiram prováveis indícios de 
áreas de actividade, com concentração de cerâmica e 
outros materiais, bem como a presença de uma pro-
vável área de combustão a Norte da área escavada, na 
coordenada T. Uma outra situação do mesmo tipo foi 
detectada a Sul de R.9.

1.2.5. Campanha 4(01): fornos em foco. 
Salvar o possível

1.2.5.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor 
S. Gonçalves, com a co-direcção de Ana Catarina 
Sousa.

Participaram nos trabalhos: Miguel Correia, 
Joana Resende, Iolanda Duarte, Marisa Cardoso, 
Marco Andrade, Catarina Alves, Olga Antunes, Car-
la Matias, Helena Barranhão, Rui Caetano, Ricardo 
Santos, André Pereira, Ana Patrícia Madeira, Belisa 
Vilar, Cláudia Cláudio (alunos da licenciatura em 
Arqueologia e História da Faculdade de Letras de 

Lisboa) e os alunos da Universidade Nova de Lisboa 
Vanessa Loureiro, 

Vera Lúcia Alves, Telmo Alexandre Silva, Tere-
sa Miguel Barbosa.

1.2.5.2. Objectivos e metodologia

O início da Campanha foi sucessivamente pro-
telado (por razões relacionadas com o atraso no acor-
do que originaria o prolongamento do contrato EDIA 
– FUL) até ao início de Setembro. Este adiamento foi 
muito prejudicial para o decurso da escavação e veio 
alterar completamente o que eram os objectivos ini-
ciais quando foi projectada esta Campanha.

No final da Campanha de 2000, foram apre-
sentadas as perspectivas de trabalho concentradas em 
dois tipos de objectivos:

1. escavação integral dos fornos e área envolven-
te (Área 3);

2. abertura, com meios mecânicos, de uma gran-
de sondagem que cruzasse a Área 4, procurando iden-
tificar outro tipo de ocupação doméstica (para além 
das actividades de combustão).

Tendo começado apenas em Setembro, e com 
a limitada calendarização prevista, tivemos que optar 
por cumprir unicamente o primeiro objectivo. Inician-
do-se os trabalhos em Setembro, era previsível que o 
curso dos trabalhos fosse fortemente afectado pelas 
condições atmosféricas. A experiência das Campanhas 
anteriores mostrava as dificuldades em efectuar esca-
vações neste local a partir de finais de Setembro: as 
estruturas de argila são muito frágeis e extremamente 
vulneráveis à chuva. Por outro lado, as rochas que en-
volvem a Área 3 propiciam a concentração e conver-
gência da água dificultando o seu escoamento.

Ainda assim, procurou-se cumprir integralmen-
te este objectivo, concentrando-se o trabalho na Área 
3. A morosidade de uma escavação de alta precisão 
na área dos fornos dificultou consideravelmente os 
trabalhos, sobretudo porque se tratava das estruturas 
melhor preservadas de todo o conjunto identificado 
em Xarez 12. A própria concentração de fornos impe-
dia que toda a equipa se concentrasse em bloco neste 
local, o que provocaria danos colaterais no processo 
de escavação.

1.2.5.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos decorreram em Setembro e Outu-
bro de 2001, segundo um faseamento global de estra-
tégias de intervenção:
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Fase 1: limpeza e redefinição da área de fornos 
aberta na Campanha 1(98). Escavação no interior dos 
fornos e na área envolvente, procurando-se obter um 
diagnóstico global da área mais sensível, onde, em 12 
m2, se concentravam sete estruturas. 

Fase 2: com o alargamento da equipa, início da 
escavação em dois conjuntos diferenciados (1) área de 
1998, onde se concentravam os fornos mais antigos, e  
(2) área aberta em 1999, onde já começavam a abun-
dar os vestígios do Neolítico final. Particularmente 
importante era a compreensão da área de transição 
entre a Área 3 e a Área 4, onde se avolumavam ma-
teriais arqueológicos de ambos períodos. A escavação 
decorria em três planos de escavação distintos.

Fase 3: o decurso da escavação veio acrescentar 
uma terceira fase de escavação, em que se privilegiou a 
escavação integral no interior dos fornos e a escavação 
exterior até à identificação da base dos mesmos.

A Campanha de 2001 permitiu assim escavar 
integralmente todas as estruturas de argila identifica-
das e compreender a tipologia construtiva bem como 
a leitura estratigráfica. A área onde se detectaram os 
primeiros fornos em 1998 foi integralmente escavada 
e estudada.

1.2.6. Campanha 5(02): salvamento de alguns
fornos

1.2.6.1. Meios utilizados

A direcção científica da escavação foi assegura-
da por Victor S. Gonçalves e a co-direcção por Ana 
Catarina Sousa, contando-se ainda com a colabora-
ção da arqueóloga Susana Pombal. Participaram nos 
trabalhos os alunos da licenciatura em Arqueologia e 
História da Faculdade de Letras de Lisboa, Marisa 
Cardoso, Marco Andrade, André Pereira.

1.2.6.2. Objectivos e metodologia

O início desta Campanha derradeira foi suces-
sivamente adiado, tendo sido limitadas as possibilida-
des de uma intervenção mais prolongada.

Num sítio com as características de Xarez 12, e 
com a sua história de investigação, a escolha das prio-
ridades para uma última curta Campanha seria sem-
pre uma decisão muito difícil, uma vez que teria sido 
necessário efectuar um trabalho de campo muito mais 
prolongado do que foi decidido contratualmente: fi-
cou por escavar a área habitacional, por delimitar mais 
concretamente os limites do povoado e outros dados 

da sequência estratigráfica por obter. Para além disto, 
uma área potencialmente cheia de fornos, a norte da 
Área 3, ficou por escavar.

Perante estas limitações, foram estabelecidos 
dois tipos de objectivos:

1. de natureza científica: tentando colmatar pro-
blemas estratigráficos em aberto, procurando-se esca-
var integralmente todas as estruturas identificadas e 
concluir a elaboração de uma documentação gráfica 
exaustiva;

2. de natureza patrimonial: procurando preparar 
o terreno para a remoção das estruturas pela equipa de 
conservação e restauro.

1.2.6.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos decorreram em Fevereiro de 2002.
No que se refere aos objectivos de natureza cien-

tífica, foram efectuados os seguintes trabalhos:
1. escavação integral das estruturas A, C2, G 

e K;
2. escavação integral da U.E. 3 na área de con-

centração de estruturas;
3. escavação de sondagens até ao substrato ro-

choso;
4. elaboração de cinco novas plantas de estrutu-

ras, 10 alçados e cinco perfis estratigráficos.
No que se refere ao segundo tipo de objectivos, 

de natureza relacionada com a iminente remoção das 
estruturas, foi possível efectuar as seguintes tarefas:

1. delimitação externa das paredes das estruturas 
até à camada estéril, de forma a permitir a sua remo-
ção em bloco;

2. abertura lateral de áreas não escavadas (U.E. 
2-3) de forma a permitir uma mais fácil escavação;

3. remoção da terra que cobria a área escavada 
em 2000.

A escavação integral dos fornos permitiu a com-
preensão da morfologia de construção e utilização dos 
fornos: abertura de fossa de construção, base em argi-
la, colocação de placa térmica constituída por pedras 
sobre as quais era efectuada a utilização culinária dos 
fornos. 

Foi também possível identificar uma sequência 
de estruturas sobrepostas, tendo sido identificadas 
duas novas estruturas pétreas.

Procurou-se obter sequências estratigráficas in-
tegrais em duas áreas, sendo clara a irregularidade do 
substrato geológico e a dificuldade em determinar ou 
não a existência de um nível de ocupação anterior à 
construção dos fornos de argila.
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1.2.7. Os trabalhos de Gabinete: 2002-2006

Após cinco campanhas de escavação, estavam 
recolhidos milhares de peças, reunidos milhares de 
fotogramas e realizados muitos desenhos de campo, 
fichas estratigráficas e cadernos de campo.

A compilação de toda essa documentação reves-
tiu-se de grande complexidade, tendo sido contratada 
uma equipa fixa constituída pelos arqueólogos An-
dré Pereira, Marco Andrade e Marisa Cardoso, entre 
2002 e 2004, sob a coordenação técnico-científica de 
dois dos signatários (VSG e ACS) e contando com a 
colaboração pontual de alguns alunos (Miguel Cor-
reia, a par das escavações, e, numa fase posterior, Hen-
rique Matias e Ana Margarida Neto).

O tratamento de materiais e seu acondiciona-
mento foi efectuado por conjuntos de artefactos (pe-
dra lascada, pedra afeiçoada, pedra polida, cerâmica) 
e de ecofactos (fauna mamalógica e malacológica, 
carvões). 

Todos os materiais individualizáveis foram 
acondicionados em sacos de pressão, com ficha ane-
xa, tendo-se optado por não proceder à marcação e 
lavagem de boa parte do conjunto lítico de forma a 
permitir o estudo traceológico do mesmo, a efectuar 
por Marina Igreja (UNIARQ).

A fauna foi seriada e inventariada de acordo 
com as unidades de recolha, previamente ao estudo 
do Prof. João Luís Cardoso. Os registos de campo de 
carvão foram sumariamente analisados pela Doutora 
Paula Queiroz (CIPA), que verificou que a sua maio-
ria ou não correspondia a carvão vegetal identificável, 
por estar muito fragmentado, impedindo a sua classi-
ficação e posterior datação.

O inventário foi efectuado numa base de dados 
(Filemaker pro 6.0), partindo da numeração sequen-
cial de campo por quadrado. Para além da revisão das 
classificações de campo, procedeu-se ainda ao inven-
tário sequencial de todos os materiais incluídos nas 
unidades de recolha geral. Este inventário foi efec-
tuado para todas as Áreas, embora o estudo tenha 
partido essencialmente da chamada Área 3, onde se 
detectaram os fornos de argila.

Partindo deste inventário, foram efectuadas as 
fichas descritivas dos vários tipos de artefactos, no-
meadamente a da pedra lascada (Grégor Marchand) 
ou a de cerâmica (Gonçalves, 2003).

Considerando a preponderância numérica da 
pedra lascada, optou-se por efectuar o seu desenho 
por blocos temáticos (Fernanda Sousa) enquanto que 
a cerâmica (André Pereira, Marco Andrade) foi ob-

jecto de um tratamento gráfico em bloco, nomeada-
mente a cerâmica decorada e os recipientes cerâmicos 
associados a fornos.

1.3. Faseamento da ocupação de Xarez 12

1.3.1. Limites da leitura proposta

Várias situações limitam e dificultam a interpre-
tação geral do faseamento do sítio.

1.3.1.1. Contingências das datações absolutas

A complexidade estratigráfica deste sítio poderia 
eventualmente ser esclarecida com a obtenção de um 
conjunto de datações absolutas que pudesse atestar 
as leituras estratigráficas e os respectivos indicadores 
cronológico-culturais. Numa primeira fase, enviaram-
-se para o laboratório Beta analytical, duas amostras 
de osso provenientes da 3ª Campanha (2000), ainda 
durante o processo de escavação. 

Após o final das campanhas de escavação foram 
enviadas novas amostras, desta vez recolhidas no inte-
rior dos fornos e que apresentavam um (aparente) bom 
estado de preservação: uma mandíbula de bos recolhida 
no forno de 2ª fase (forno I), uma tíbia humana associa-
da à deposição funerária no forno B e um osso de cer-
vídeo junto à Estrutura E’ (primeira fase de ocupação).

Numa fase final, efectuaram-se testes de cola-
géneo no laboratório do Instituto Tecnológico e Nu-
clear (Eng. Monge Soares) em todos os fragmentos 
de osso de maiores dimensões e também não se obte-
ve qualquer resultado.

Infelizmente, a intensidade da combustão fez 
reduzir dramaticamente os níveis de azoto, impedin-
do a realização de datações de Carbono 14 (mesmo 
por A.M.S). Num estudo efectuado sobre o efeito ds 
combustão em ossos, refere-se que «e plus la tempe-
rature augmente, plus la taux de carbone, d’hidrogéne 
e d’azote baissant» ( Joly e Marchand, 2003, p. 203).

Na impossibilidade de datar com matéria ani-
mal, foram analisados todos os restos de carvões. As 
amostras recolhidas no campo foram analisadas ge-
nericamente pela Doutora Paula Queiroz (CIPA) 
verificando-se que a maior parte dos registos corres-
pondiam a minúsculos fragmentos inidentificáveis. A 
combustão, actividade fundamental deste sítio, tam-
bém afectou os restos antracológicos, transformando-
-os quase integralmente em cinza.

Também a arqueologia experimental e a etnoar-
queologia poderá fornecer uma explicação. Em estu-
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dos etnoarqueológicos no Taiti, verificou-se que nos 
fornos polinésios são utilizadas sobretudo folhas (de 
palmeira) e que no final da combustão é obtida muita 
cinza e muito pouco carvão de madeira (Orliac, 2003, 
p. 213). Em Xarez 12 poderiam ter sido utilizadas fo-
lhas e pequenos gravetos, para lumes de baixa tempe-
ratura, mas combustão integral.

1.3.1.2. Morfologia do sítio 

A compartimentação operada pelos afloramen-
tos graníticos que pontuam Xarez 12 cria micro-rea-
lidades. Estes espaços compartimentados devem ter 
traduzido diferentes formas de ocupação do espaço, 
eventualmente determinando a existência de diversas 
áreas funcionais, mas também criaram diferentes con-
dições de preservação.

No espaço fechado da Área 3, deve ter existido 
uma ocupação específica, preservada da acção da agri-
cultura moderna. 

1.3.1.3. Características da deposição estratigráfica

A ocupação de Xarez 12 remonta, pelo menos, 
ao Mesolítico final e ao Neolítico antigo, facto mais 
ou menos atestado, apesar de não existirem datações 
absolutas, mas sustentado pelas presenças de indústria 
lítica típica, para o primeiro caso e pelos tipos de cerâ-
mica, para o segundo. A existência de uma ocupação 
mais antiga, remontando ao Mesolítico, será discutida 
na última parte de este volume. O habitat deverá ter-
-se mantido em funcionamento durante todo o Neo-
lítico, com uma marcada ruptura no Neolítico final. 
Estas sucessivas ocupações terão afectado profunda-
mente as ocupações mais antigas.

A construção dos fornos deverá ter exigido um 
trabalho prévio de escavação de uma fossa pouco pro-
funda, para posterior trabalho de construção da pare-
de e respectiva utilização. A abertura desta fossa com-
plexificou a interpretação estratigráfica: a camada em 
que se integra a base das estruturas é provavelmente 
de um nível anterior. Esta dificuldade interpretativa é 
particularmente sentida na escavação do interior de 
fornos sem fundo estruturado, e em que corremos o 
risco de estar a atribuir à utilização do forno materiais 
e sedimentos mais antigos. Foi o que sucedeu na es-
cavação da Estrutura E, em cuja base estávamos já no 
nível estéril, ou na Estrutura I, com um enchimento 
claramente integrável no Neolítico final, face às áreas 
contíguas, com materiais integráveis em momentos 
mais antigos.

1.3.1.4. Estratégias da intervenção: escavação
em área versus escavação em sondagem

Para além das limitações do método radiocarbó-
nico, e da complexidade estratigráfica, acresce a redu-
zida amostra das áreas escavadas integralmente.

A morosidade de escavação junto às estruturas, a 
elevada potência estratigráfica, a compacidade da ter-
ra em alguns pontos e os constrangimentos de calen-
dário desta intervenção arqueológica não permitiram 
a realização de uma escavação até ao nível geológico 
em toda a área aberta. Por isso, em cada um dos três 
sectores, foi sempre seleccionada uma área onde se foi 
«até à rocha», para permitir uma leitura integral. 

Os condicionantes apresentados (morfologia do 
sítio e diferentes fases de ocupação) afastam a visi-
bilidade de uma sondagem para a obtenção de uma 
estratigrafia para todo o habitat. Assim, não é possível 
apresentar uma estratigrafia do sítio mas antes um fa-
seamento das várias áreas. 

1.3.2. Faseamento sectorial

Como foi já referido, é a Área 3 que oferece uma 
maior base documental e uma melhor preservação, 
sustentando uma proposta de faseamento de ocupa-
ção. É nesta área que se verifica uma melhor preserva-
ção dos níveis de ocupação mais antigos. Mesmo que 
se considere uma eventual especialização funcional 
das diferentes áreas ou uma ocupação horizontal da 
área designada como Xarez 12, todas as fases crono-
lógico-culturais estão de alguma forma presentes nos 
quatro sectores escavados.

1.3.2.1. Área 1

1.3.2.1.1. Leitura estratigráfica

A Área 1 encontra-se implantada num espaço 
definido a Este por grandes blocos de granito em es-
tado de desagregação, pelo que a leitura estratigráfica 
é de complexa leitura.

A camada 1 cobre um conjunto de grandes blo-
cos que terão tombado em período posterior à for-
mação antrópica da U.E. 2 e 3. Não sendo possível 
remover estes blocos com meios manuais, devido à 
sua grande dimensão, optou-se por sondar os inters-
tícios entre os afloramentos para tentar compreender 
os níveis adjacentes.

Registe-se também o facto de ter sido na Área 
1 que se verificou o maior nível de revolvimento, com 
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a presença muito significativa de cerâmica de roda 
(cronologia moderna), numa camada de tonalidade 
acinzentada amarelada, preenchendo bolsas entre os 
afloramentos.

A par destes materiais, surgem cerâmicas ma-
nuais (bordos, fragmentos mamilados, fundos e bojos), 
materiais líticos (lascas e núcleos de quartzito e per-
cutores). Registou-se ainda a presença de um ceitil de 
D. Afonso V, evidenciando o revolvimento da camada.

Nível 1
Camada superficial de coloração mais amarela-

da e ligeiramente compactada, registando-se grandes 
perturbações deposicionais e revolvimentos. 

Nível 2
Camada de tonalidade acastanhada amarela-

da, com uma consistência arenosa regular, parecendo 
constituir um nível de ocupação preservado, já com 
elementos de desagregação da rocha.

Entre os materiais recolhidos destaca-se a escas-
sez de cerâmica, que surge muito fragmentada, algu-
ma decorada, tipologicamente integrável no Neolítico 
antigo. São frequentes os nódulos de argila e restos de 
talhe em quartzito e rocha siliciosa.

Esta camada encontra-se coberta por grandes 
afloramentos graníticos que terão tombado em mo-
mento posterior, sendo apenas possível escavar entre 
os seus interstícios. A compreensão da deposição es-
tratigráfica nesta área apenas seria possível após a re-
moção mecânica dos grandes blocos de granito.

Nível 3
Camada de desagregação da rocha, com ele-

mentos de granito misturados com sedimento. Apre-
senta uma tonalidade acinzentada e é muito compac-
ta em certas zonas, em especial junto aos blocos de 
afloramento. Possui ainda grande presença de seixos 
de rio. Permitiu recolha de numerosos materiais. A 
cerâmica é muito abundante, incluindo carenas, bor-
dos e bojos e restos de talhe. Não foi possível escavar 
integralmente esta camada, mas ela parece cobrir o 
afloramento rochoso de base.

1.3.2.1.2. Distribuição espacial e estratigráfica

A cerâmica corresponde ao tipo artefactual 
mais abundante em todos os níveis, numa situação 
de alguma forma semelhante à verificada na Área 4. 
Destaca-se a presença de cerâmica moderna no Nível 

Gráfico 1.1
Proporções

relativas das presenças
dos vários tipos de 

material arqueológico 
na estratigrafia da Área 

1. CER: Cerâmica,
PL: Pedra Lascada, 

FAU:  Fauna.

Nível 3
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1 e a presença significativa de fauna no Nível 3 e a 
rarefacção de pedra lascada nesta camada, ainda que, 
recorde-se, apenas se escavou entre os interstícios dos 
grandes blocos de afloramento.

A maior densidade de materiais concentra-se 
nas camadas superficiais, facto compreensível face à 
existência dos grandes blocos graníticos que ocupam 
quase toda a área.

1.3.2.2. Área 2

1.3.2.2.1. Leitura estratigráfica

A Área 2 apresenta uma grande semelhança es-
tratigráfica com a Área 3, embora a menor densidade 
de material e a rarefacção ou inexistência de estru-
turas preservadas pareça indicar que se trate de uma 
área periférica ou mais afectada por fenómenos pós-
-deposicionais.

Da zona aberta (24m2), apenas 2x2m foram es-
cavados integralmente, tornando difícil a compreen-
são desta Área.

Tal como na Área 3, é no Nível 2 que se regista 
a maior abundância de material e a presença de inú-
meros nódulos de argila, resultantes da desagregação 
de estruturas de argila desmanteladas. 

Nível 1
Camada superficial que foi subdividida em duas 

categorias:
1. U.E. 1a: Na camada superficial, individualiza-

-se a U.E. 1a, sedimento solto, integrando elementos 

Gráfico 1.2 – Densidade percentual
de materiais arqueológicos na estratigrafia
da Área 1.

vegetais, com coloração amarelada (7.5 YR 5/8 Strong 
Brown). Entre os materiais recolhidos, destaca-se a 
indústria lamelar, macrolítica e alguns fragmentos de 
cerâmica muito rolados.

2. U.E. 1b: Camada mais compacta. Possui 
uma tonalidade amarelada, idêntica à camada que 
a cobre, recebendo a designação de U.E.1b. Os ma-
teriais são quase exclusivamente líticos e de redu-
zidas dimensões: lamelas, fragmentos de lamelas 
em quartzito e sílex, lascas destes materiais e xisto 
jaspóide. Surgem ainda nódulos de argila cozida 
(estruturas desmanteladas?) e muito pouco material 
cerâmico.

Nível 2
Sedimento de coloração castanha escura. Para a 

U.E.2, camada com abundância de seixos de rio frag-
mentados, alguns dos quais in situ, contendo material 
ósseo, lítico, carvões e nódulos de argila cozida com a 
cor Munsell 7.5 YR 6/2 (Pinkish Grey).

Nesta camada, surgiu, no seu topo, uma espé-
cie de pavimento de terra na zona central, podendo 
tratar-se de um piso, grosseiramente alisado, mas 
sem qualquer tipo de estrutura associada ao mesmo. 
Dispersos por todo o topo de camada, registava-se a 
presença de nódulos de argila cozida e alguns restos 
de talhe. A cerâmica era escassa e muito fragmen-
tada.

Nível 3
Camada de consistência mais arenosa e tonali-

dade castanho claro (7.5 YR/6/4 Light Brown), com 
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manchas amarelo alaranjado, já com presença de al-
guns grãos de rocha desagregada, muito homogénea, 
cobrindo o afloramento rochoso.

Associada a esta camada, estava uma estrutura de 
tipo empedrado, constituída por seixos de quartzito.

1.3.2.2.2. Distribuição espacial - estratigráfica

Apesar do limitado conjunto, verificamos que 
apresenta grandes semelhanças quantitativas com os 
valores da Área 3, com a preponderância de pedra 
lascada e a reduzida expressão da cerâmica. Constata-
-se ainda que nos dois níveis escavados (a amostra 
escavada do Nível 3 é muito reduzida) se mantêm as 
proporções relativas entre os vários tipos de artefactos.

Apenas foi integralmente escavada uma parcela 
diminuta da Área 2 (2x2m), pelo que o Nível 3 se 
encontra insuficientemente caracterizado. Destaca-se 
a maior percentagem de materiais recolhidos nos ní-
veis superficiais face ao «nível de ocupação», facto que 
poderá indicar perturbações deposicionais.

1.3.2.3. Área 3

Como já foi atrás referido, as áreas escavadas 
integralmente foram muito limitadas, uma vez que 
se privilegiou a escavação em área, de forma a com-
preender a disposição das inúmeras estruturas que 
surgiam logo após a remoção da camada superficial.

Na construção de uma proposta de faseamento 
de ocupação, utilizamos a informação estratigráfica, a 
distribuição dos principais indicadores cronológico-
-culturais (na ausência de datações absolutas) e a se-
quência relativa das estruturas.

Gráfico 1.4 – Densidade percentual de materiais arqueológicos
na estratigrafia da Área 2.

1.3.2.3.1. Leitura estratigráfica

Nível 1
Camada superficial de colmatação com mate-

riais do Neolítico antigo e final.
Corresponde, em termos de camadas, à U.E. 1. 

Esta camada é composta por sedimentos de granulo-
metria fina, muito soltas. 

Em termos de compacização, revela certa hete-
rogeneidade, apresentando zonas mais soltas e outras 
mais compactas. Caracteriza-se, desde o início da sua 
escavação, pela presença de pequenos nódulos de ar-
gila cozida. Cor Munsell: 10 YR 6/4 (castanho claro 
amarelado).

Interface 1-2
Nível de transição (interface U.E. 1-2), onde 

se verifica a abundância de material arqueológico, 

Gráfico 1.3 – Proporções
relativas das presenças

dos vários tipos de material 
arqueológico na estratigrafia

da Área 2.

PP
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13% FAU
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Gráfico 1.4 – Densidade percentual de materiais arqueológicos
na estratigrafia da Área 2.

num sedimento que integra muitos blocos pétreos e 
predominam os termoclastos (quartzito e alguns de 
quartzo) e seixos de rio de dimensão média e também 
alguns fragmentos de granito. Surgem ainda nódulos 
de argila. Esses elementos pétreos e de argila poderão 
corresponder eventualmente a estruturas destruídas. 

Abundantes materiais arqueológicos. A Estru-
tura Q integra-se nesta camada de transição.

Nível 2
Nível de enchimento progressivo, formando-se 

após o abandono dos fornos e denotando ainda traços 
de utilização doméstica. Cobre os fornos de 1ª fase.

A U.E. 2 caracteriza-se por um sedimento de 
cor castanho-escuro. No que respeita à compaciza-
ção, apresenta uma distribuição homogénea e uma 
deposição regular. Possui restos orgânicos de raízes e 
apresenta alguns blocos pétreos (em número inferior 
ao que se verifica no interface 1-2). Com abundante 
material arqueológico, surgem associados a esta ca-
mada muitos fragmentos de argila, provavelmente 
correspondendo a estruturas destruídas. Cor Munsell: 
7.5 YR 3/2 (castanho escuro). 

Integrada nessa camada, encontram-se os for-
nos de 2º Fase (L; J, H, I, K, T, S, U, X, Y, A’) bem 
como as estruturas pétreas de combustão de segunda 
fase (R, V, W, C’+D’).

Interface 2-3
Também se verifica um interface 2-3, particular-

mente na área correspondente às coordenadas Q, R, S. 

Nível 3
Nível de construção e utilização dos fornos. In-

tegram-no os fornos de fase 1 (A, B, C1, C2, D, E, G 
+ F) e as estruturas pétreas (Z, B’, E’, F’, G’).

A U.E. 3 apresenta uma granulometria fina, co-
loração mais clara. Verifica-se uma rarefacção de ma-
terial arqueológico, surgindo poucos materiais líticos 
e alguma fauna proveniente do despejo dos fornos. 
Em termos artefactuais, não existem rupturas signifi-
cativas, sendo a principal diferença a redução drástica 
do número de materiais, nomeadamente em rochas 
siliciosas, existindo um aumento da utensilagem em 
quartzo e quartzo hialino.

Presumível Nível 4
Primeiro nível de ocupação, muito pouco ex-

pressivo e que não abrange toda a área. 
A esta presumível fase 1 poderá pertencer o em-

pedrado Z e a Estrutura F’.

Nível de base
Na Campanha 2002, em alguns pontos, foi atin-

gido o nível estéril, que inclui muitos elementos de 
desagregação de rocha.

Considerando que a irregularidade do substrato 
rochoso poderá mascarar ocupações correspondentes 
à fase 5, na última Campanha de escavação (2002), a 
obtenção de estratigrafias completas tornou-se uma 
prioridade, a par da escavação dos fornos de argila.

Foi apenas possível efectuar duas sondagens, em 
N.18 e M.18.

A sondagem efectuada no quadrante NO de 
N.18 (90x70 cm), foi seleccionada uma vez que aqui 
tinha sido detectada a U.E. 3 sob um empedrado.

A sondagem permitiu identificar a U.E. 4, com-
pletamente estéril (à semelhança da mini-sondagem 
efectuada junto dos crânios da Estrutura B), com uma 
potência de cerca de 25 cm, sendo confirmado que foi 
sobre esta camada que se implantaram os fornos de 
argila.

Na limpeza da área escavada, foi recolhido um 
fragmento de dente (animal) e dois restos de talhe de 
quartzo hialino. Estas presenças deverão correspon-
der a escorrimento da U.E. 3. Toda a área encontrava-
-se preenchida pelo afloramento granítico, que deverá 
apresentar um pendor N – S, acompanhando o decli-
ve do terreno, facto evidenciado pelo facto da base da 
Estrutura G se encontrar a uma cota inferior à da base 
desta sondagem.

A abertura de uma sondagem em M.19 (qua-
drante SE, 1x1m) foi norteada por dois objectivos:

1 – completar informação estratigráfica, nomea-
damente a recolhida com a sondagem efectuada em 
N.18;

2 – compreensão da morfologia construtiva da 
Estrutura G.

No que se refere ao primeiro objectivo, foi inte-
gralmente escavada a U.E. 3 e foi identificada a U.E. 
4. No entanto, não foi possível identificar o substrato 
rochoso, apesar de se terem escavado 30 cm. Foi assim 
confirmada a extrema irregularidade do substrato ro-
choso (aliás à semelhança do que sucede nos grandes 
afloramentos graníticos que estruturam a área) e a to-
tal esterilidade da U.E. 4.

Em relação à Estrutura G, foi integralmente 
definida a sua parede Sul, verificando-se o excelente 
estado de integridade (apesar do mau estado de con-
servação da argila). 

A profundidade da base da Estrutura G (face 
às restantes estruturas) poderia atestar uma forma de 
construção diferenciada: escavação de um buraco no 
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solo e revestimento do mesmo com argila. Contudo, 
contrariamente ao que poderíamos pensar, a face ex-
terior da parede também se encontrava revestida a 
argila.

1.3.2.3.1. Distribuição espacial e estratigráfica

Face à estratigrafia apresentada, os únicos in-
dicadores que poderão fornecer a periodização nos 
níveis identificados são os materiais arqueológicos 
recolhidos.

Numa primeira análise de âmbito global, verifica-
-se a constante preponderância dos artefactos de pedra 
lascada (PL) face à cerâmica (CER) e a outros mate-
riais arqueológicos. Contudo, numa leitura horizontal 

regista-se um aumento gradual do número de artefactos 
de pedra lascada e uma redução progressiva dos frag-
mentos cerâmicos. Na realidade, a cerâmica concentra-
-se nos níveis 1, 1-2 e 2, correspondendo apenas a 3 
fragmentos no Nível 3 (podendo traduzir intrusões).

Para além do significado funcional, esta prepon-
derância da pedra lascada implica decerto um signi-
ficado cronológico, situação que será desenvolvida no 
capítulo relativo à pedra lascada. A comparação com 
os restantes sectores parece indicar situações substan-
cialmente diferentes, nomeadamente na Área 1 e 4.

O facto da cerâmica surgir apenas nas camadas 
superficiais das várias áreas parece confirmar que se 
trata de um sítio antigo, com reocupações ao longo 
do Neolítico.

Gráfico 1.5 – Proporções relativas das presenças dos vários tipos de material arqueológica na estratigrafia da Área 3.
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Gráfico 1.6 – Densidade percentual
de materiais arqueológicos na estratigrafia 
da Área 3.

Se tomarmos como exemplo a cerâmica deco-
rada (tipologicamente atribuível ao Neolítico antigo), 
verificamos que a sua maioria (55%) surge na cama-
da superficial, não surgindo no interface 2-3 nem no 
Nível 3. A cerâmica é aliás o único indicador de uma 
ocupação ao longo do Neolítico, uma vez que a pedra 
polida é rara e que no vasto conjunto de pedra lascada 
se encontra grande homogeneidade tecnológica, sem 
indícios das características dos «pacotes neolíticos» 
que estão atestados noutros locais. Alguns artefactos 
típicos do Neolítico antigo, tais como a cerâmica de-
corada ou os segmentos, surgem sobretudo nos níveis 
superficiais e na U.E. 2, não estando representados na 
U.E. 3.

Curiosamente, a cerâmica decorada surge em 
maior abundância nos limites exteriores da Área 3, 
escasseando na área onde se implantam os fornos, 
quer de fase antiga quer de fase mais recente. Assim, 
se os fornos de fase 2 estão relativamente bem datados 
através dos conjuntos cerâmicos a que estão directa-
mente associados, aos fornos de fase 1 não podemos 
associar com segurança qualquer indicador artefactual 
neolítico. 

Estes elementos poderão assim configurar vá-
rios cenários: 

1. trata-se de uma área de actividade especiali-
zada com uma indústria de pedra lascada arcaízante;

2. trata-se de uma intensa ocupação integrada 
no Mesolítico final, com uma reocupação do Neolíti-
co antigo e final, com uma menor intensidade de uso 
do sítio…

Também a densidade de materiais por níveis 
estratigráficos parece demonstrar a ocupação maci-
ça que se traduziu na formação do Nível 2, nomea-

damente a nível da indústria lítica. O número rela-
tivamente reduzido de materiais no Nível 1 poderá 
afastar hipóteses de perturbações pós-deposicionais 
e os baixos valores de materiais na U.E. 3, traduzem 
também um pouco as opções de escavação que apenas 
atingiu a U.E. 3 numa parte limitada. 

Confrontando estes valores globais com a esta-
tística da área que foi integralmente escavada, verifi-
camos que se mantém e consolida a importância do 
Nível 2, correspondendo a 65% do total. O Nível 3, 
integralmente escavado, corresponde a 20% do inven-
tário de pedra lascada e apenas 15 % ao Nível 1.

1.3.2.4. Área 4

A sequência estratigráfica da Área 4 encontra-
-se perturbada por fenómenos pós-deposicionais de 
origem incerta. Trabalhadores da Herdade de Xarez 
de Baixo referiram a existência de agricultura nas 
áreas de Xarez 12 designadas como Área 2 e 4, mas 
a escavação da Área 2 em 1998 evidenciou a impos-
sibilidade de, pelo menos aí, tal ter acontecido. Com 
efeito, o estado de perfeita conservação do empedrado 
localizado pouco abaixo da superfície e as arestas vivas 
do material arqueológico contradizem a existência de 
uma actividade agrícola local, pelo menos em profun-
didade.

A espessura da U.E.1 e do próprio interface 
U.E.1-U.E.2 parece ser consideravelmente maior que 
na Área 3, talvez como resultado de fenómenos pós-
-deposicionais relacionados com agricultura efectua-
da aqui, o que se não verifica na Área 3, naturalmente 
protegida pelos blocos de pedra que praticamente fe-
cham os acessos Oeste-Norte-Este. 
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A Área 4 apresentava à superfície uma completa 
ausência de espólio arqueológico (como aliás acontece 
praticamente em todo o sítio), mas até uma profun-
didade local de 30 cm o sedimento é finamente pol-
vorolento, literalmente pulverizado, apresentando-se 
como pó ou areia muito fina. Esta camada superfi-
cial é muito diferente da identificada na Área 3 e, ao 
contrário dela, quase não tem materiais arqueológicos 
significativos de um único período, antes apresentan-
do uma mistura de cerâmicas e materiais líticos atri-
buíveis tanto ao Neolítico antigo como ao final. 

1.3.2.4.1. Leitura estratigráfica

No interface correspondendo à área de contacto 
na vertical entre as sondagens Q.9 e Q.10 e R.9 e R.10, 
observam-se particularidades estratigráficas menos ní-
tidas ou ausentes noutras leituras efectuadas na Área 4.

Em R.9, na sua actual face Norte, lêem-se cinco 
deposições de sedimentos que registam a história do 
lugar. Correspondendo aos registos assinalados por 
analogia com a Área 3, distinguem-se com a desidra-
tação progressiva do corte três níveis estratigráficos, 
no sentido clássico da expressão:

Nível 1
Nível de revolvimentos superficiais de espessu-

ra variável, mas nunca ultrapassando os 20 cm. Este 
nível (U.E. 0) inclui ao topo vestígios de uma manta 
morta espessa e pouco definida. Neste nível, recolhe-
ram-se materiais do Neolítico final.

Coloração Munsell: 7.5 YR 7/2 (pinkish gray), 
com microinclusões brancas.

Nível 1-2
O Nível 2 regista já materiais do Neolítico final, 

mas também a presença de materiais arqueológicos 
atribuídos ao Neolítico antigo. Este nível foi afecta-
do por perturbações pós-deposicionais verificadas na 
sequência de trabalhos agrícolas. Coloração Munsell: 
7.5 YR 6/2 (pinkish gray)

Nível 2
O Nível 2 parece resultar de fenómenos antró-

picos de natureza indeterminável correspondendo ao 
fim da ocupação do Neolítico. É um nível cuja colora-
ção indica provavelmente a decomposição de matérias 
orgânicas, sendo actualmente o que resta de uma ocu-
pação parcialmente preservada. Muito provavelmente, 
os últimos momentos de formação deste nível foram 
remobilizados e acabaram por integrar o Nível 1-2.

Coloração Munsell: 7.5 YR 6/4 (light brown), 
variando até 6/6 ou mesmo 6/8 reddish yellow (com o 
sedimento fresco é possível também identificar cores 
da gama 2.5 YR variando entre 5/4 e 5/6 de reddish 
brown a red)

Nível 3
Tal como o Nível 4, trata-se de um nível for-

mado durante o Neolítico antigo não apresentando 
qualquer contaminação. O seu grau de compacização 
é muito elevado tal como aliás o Nível 4. Coloração 
Munsell: 7.5 YR 6/2 pinkish gray com muitas micro - 
inclusões brancas.

Nível 4
O Nível 4 representa um episódio antrópico do 

sítio similar ao anteriormente descrito, apenas o indi-
vidualizamos pela presença clara de fogo intenso não 
estruturado. Coloração Munsell: 7.5 YR 5/2 (brown) 
variando até 4/2 (dark brown)

A existência em R.9 de um grande bloco de 
pedra na horizontal preservou de forma definitiva os 
níveis 4 e 5 de qualquer remobilização posterior. A 
natureza do Nível 4 surge completamente confirmada 
nesta pequena área sendo assim evidente o seu estado 
global de conservação.

Esta sequência descrita é confirmada no inter-
face de R.8 com R.9, desenhada em planificação. Na 
interface Q.10-R.10, a situação complica-se conside-
ravelmente devido à existência de um verdadeiro «ni-
nho» de seixos rolados de pequenas dimensões, cujo 
significado permanece por esclarecer, uma vez que a 
sua espessura é excessiva para se tratar de um empe-
drado (na área de maior visibilidade o ninho chega a 
atingir um pouco mais de 20 cm de espessura). Este 
«ninho» pode no entanto resultar de uma leitura seg-
mentar da realidade porque apesar da sua largura em 
corte ser de 40 cm na área de maior concentração, ao 
longo do corte ele chega a atingir os 125 cm.

1.3.2.4.2. Distribuição espacial e estratigráfica

A leitura comparativa dos níveis e das proporções 
artefactuais parece indicar alguma semelhança com a 
Área 1, com abundância de cerâmica em todos os níveis. 
Contudo, verifica-se o aumento gradual da importância 
da pedra lascada a qual ainda será mais acentuada se adi-
cionarmos a indústria macrolítica não individualizada.

Tal como sucede na Área 3, também se regis-
ta uma maior densidade de materiais no Nível 2, in-
cluindo materiais do Neolítico antigo e final.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

37

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Gráfico 1.7 – Proporções relativas das presenças dos vários tipos de material arqueológico na estratigrafia da Área 3.

Gráfico 1.8 – Densidade percentual  
de materiais arqueológicos
na estratigrafia da Área 3.
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ie Fig. 1-001 – Mapa oro-hidrográfico, com implantação dos habitats detectados na Baixa do Xarez: Xarez 12, Xarez 4, Fonte dos Sapateiros e Carraça 1.
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Fig. 1-002 – Mapa de visibilidades de Xarez 12 (cinzentos e negros), com o povoamento pré-histórico e o seu enquadramento topográfico. 
António Alfarroba.
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Fig. 1-003 – Levantamento topográfico de Xarez 12 com indicação das áreas de escavação 1, 2, 3 e 4.



41

Fig. 1-004 – Cortes estratigráficos obtidos em Xarez 12.
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Fig. 1-005-006 – Xarez 12, Área 1. Planta da U.E. 2 (em cima) e Planta da U.E. 3 (em baixo).
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Fig. 1-007-008 – Xarez 12, Área 1. Perfil Este (em cima) e Oeste (em baixo).
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Fig. 1-009 – Xarez 12, Área 2. Estrutura de argila em H.18.
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Fig. 1-010 – Xarez 12, Área 2. Planta da U.E. 2 com empedrados.
Fig. 1-011 – Xarez 12, Área 2. Planta da U.E. 2 (pormenor).
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Fig. 1-012 – Xarez 12, Área 2. Perfil Sul. 
Fig. 1-013 – Xarez 12, Área 3. Perfil Sul.
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Fig. 1-014 – Xarez 12, Área 5. Perfil Sul e Oeste.
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Fig. 1-015 – em cima, Xarez 12, Área 3. Perfil Norte de N.17.
Fig. 1-016 – em baixo, Xarez 12, esquema da , 4 com afloramentos graníticos.
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1.4. A Área 3: Análise de Estruturas

O conjunto de estruturas identificado na Área 
3 de Xarez 12 constitui o mais excepcional contri-
buto deste sítio arqueológico para a caracterização 
de actividades domésticas do Neolítico no Ocidente 
Peninsular.

O excelente grau de conservação, a densidade 
e a concentração das estruturas destacou-se desde a 
primeira campanha e foi assumindo um papel pri-
mordial na própria estratégia da escavação, levando 
mesmo à emergência de uma opção angustiante: es-
cavar integralmente a Área 3, e recuperar toda a in-
formação sobre as estruturas, ou fazer um plano de 
caracterização geral do sítio buscando as restantes 
áreas de actividade? 

A opção por concentrar todos os esforços na 
recuperação da documentação sobre a área onde se 
concentravam as estruturas foi deliberadamente assu-
mida, considerada a escassez de contextos habitacio-
nais deste período com tantas e tão bem conservadas 
estruturas.

Perante esta realidade, optou-se por efectuar 
uma descrição o mais exaustiva possível de cada es-
trutura, quer da sua caracterização quer ao nível da 
documentação gráfica (fotografias e plantas). Esta 
opção foi generalizada a todas as estruturas, indepen-
dentemente do seu grau de conservação. 

1.4.1. Metodologia

1.4.1.1. Campo

A especificidade das estruturas identificadas 
conduziu a uma afinação da própria metodologia de 
escavação adoptada.

Quanto às estruturas de combustão pétreas, 
o curso dos trabalhos foi bastante mais fácil, consi-
derando que são estruturas cuja formação é já bem 
conhecida no Neolítico do Sul do País. Foram de-
limitados vários planos, que correspondem às fases 
de utilização, e, em alguns casos, optou-se por cortar 
transversalmente a estrutura.

Para os fornos em argila, os problemas são bas-
tante mais complexos. A escavação foi muito demora-
da, considerando a fragilidade das paredes e a escassez 
de paralelos. Em média, cada estrutura teve um perío-
do de identificação-escavação e desenho que rondou 
os 15 dias de trabalho de campo, por vezes distribuí-
dos por distintas campanhas de escavação.

O registo de pormenor foi também aplicado a 

muitos planos intermédios, documentados fotografi-
camente e com plantas à escala 1:10. Nesta publica-
ção, optou-se por uma selecção relativamente restrita, 
mas criteriosa, da documentação gráfica.

Os materiais recolhidos no interior das estru-
turas de argila foram também objecto de um registo 
rigoroso, procurando-se coordenar tridimensional-
mente até mesmo itens artefactuais que usualmente 
não são individualizados (restos de talhe macrolíticos, 
por exemplo).

O desmonte das estruturas acarretou uma deci-
são bem mais complexa. Assim, optou-se por deixar 
praticamente todos os fornos no seu sítio e baixar nas 
áreas circundantes. Esta opção permitiu compreender 
na globalidade o conjunto de fornos, analisando re-
lações de sincronia e diacronia. A difícil definição da 
base dos fornos veio confirmar a adequação de esta 
opção metodológica. 

Na fase final da escavação, o processo de remo-
ção das estruturas levou-nos a efectuar a escavação 
nas camadas subjacentes, destacando as estruturas 
para uma melhor remoção.

A atribuição de numeração foi sequencial, de 
acordo com o momento da identificação, por ordem 
alfabética (de A a Z e de A’ a G’). Foram inicialmen-
te contabilizadas 33 estruturas, mas verificou-se que, 
na realidade, o seu número se limitava a 26, uma vez 
que sete delas correspondiam a massas de argila situa-
das na proximidade de estruturas e que deveriam ser 
componentes de estruturas desmanteladas.

1.4.1.2. Parâmetros descritivos

Os parâmetros descritivos aqui utilizados cons-
tituem a síntese das fichas de campo apresentadas nos 
vários relatórios de escavação dos habitats do Bloco 3.

Embora sob uma matriz comum, a especificida-
de das estruturas de argila levou-nos a adoptar uma 
ficha descritiva individualizada para os dois grandes 
grupos de estruturas: argila e pétreas.

Componentes da Ficha descritiva das Estruturas de 
argila

localização: posicionamento na quadrícula geral 
do sítio;

tipo: de acordo com os itens mencionados: es-
trutura de Fase 1, estrutura de argila de Fase 2, estru-
tura de argila desmantelada;

trabalhos efectuados: descrição dos trabalhos 
efectuados nas campanhas em que as estruturas fo-
ram intervencionadas. Muitas das estruturas foram 
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identificadas, delimitadas e escavadas internamente, 
em campanhas diferenciadas;

estado de conservação: descrição do estado, regis-
tando-se as alterações ao longo processo de escavação;

caracterização morfológica da estrutura:
forma e planta: esquematização da forma geral 

(apesar do carácter irregular que apresentam);
parede de argila:
forma: leitura em corte das paredes;
tratamento de superfícies: irregular, alisada, em 

nódulos…;
cor: Munsell, sempre que possível;
base: existência ou inexistência de placa térmica 

e sua caracterização;
dimensões (cm):
eixos: longitudinal; transversal;
parede: espessura máxima e mínima;
altimetria (real): topo e base;
enchimento e fases de utilização: descrição do en-

chimento e, quando possível, das fases de construção 
e utilização;

integração estratigráfica:
integração estratigráfica: faseamento geral do sítio;
associação com outras estruturas: situação de so-

breposição e sequência relativa;
cronologia: na ausência de datações absolutas, 

propõe-se uma datação relativa;
materiais arqueológicos associados: apresenta-se 

um gráfico síntese dos principais tipos identificados, 
a listagem dos materiais recolhidos e um comentário 
geral. Quando os conjuntos são expressivos numeri-
camente, é também efectuada uma leitura específica 
da pedra lascada e da cerâmica.

Ficha descritiva de estruturas pétreas
localização;
tipo;
trabalhos efectuados;
estado de conservação (ver ficha descritiva de 

estruturas de argila);
caracterização morfológica da estrutura
forma e planta;
elementos pétreos;
matéria-prima: Seixos, Quartzito, Quartzo, 

Granito, Grauvaque;
termoclastos: Presença - Ausência;
Cor Munsell: - área de combustão;
dimensões:
eixos (cm): Longitudinal – Transversal;
altimetria: Topo e base;
enchimento e Fases de utilização;

cronologia e associações
integração estratigráfica;
associação com outras estruturas;
cronologia;
materiais arqueológicos associados.
(Em relação a 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9., ver ficha descri-

tiva de estruturas de argila)

1.4.1.3. Listagem

Numa perspectiva geral, sequencial, encontra-
mos assim dois grandes grupos de estruturas:

1. Estruturas de combustão de argila 
1.1. Primeira Fase (fornos e, eventualmente, 

estruturas-anel)
1.2. Segunda Fase
1.2.1. Tipo «Vulcão»
1.2.2. «fogareiros»(?)
1.3. Estruturas desmanteladas
2. Estruturas pétreas de combustão 
2.1. Empedrados de dimensão média;
2.2. Empedrados circulares de pequena dimensão;
[2.3. Estruturas desmanteladas]
A maior parte das estruturas identificadas foi 

construída com argila, correspondendo todas elas a 
funcionalidades relacionadas com a combustão, o que 
parece indicar a predominância de áreas funcionais 
em Xarez 12 ou, masi provavelmente, uma especiali-
zação do habitat.

1.4.2. Estruturas de combustão de argila 

Em Xarez 12, a argila constituiu a matéria-
-prima mais utilizada na construção de estruturas de 
combustão. Como atrás foi referido, 24 das 33 estru-
turas identificadas foram construídas com terra ou 
argila. As estruturas dos povoados da Baixa do Xarez 
são assim, de algum modo, de incluir nos primórdios 
das construções domésticas mediterrâneas em terra.

Para além das 24 estruturas com planta conser-
vada, foram ainda recolhidos numerosos fragmentos 
de paredes de argila em toda a Área 3 (e também na 
Área 2), evidenciando uma utilização maciça desta 
matéria-prima.

A existência de duas grandes fases de construção 
e uso levou-nos a subdividir o conjunto de estruturas 
de argila genericamente em duas grandes fases.

Se a Fase 2 se encontra relativamente bem da-
tada, com a presença de numerosos recipientes cerâ-
micos que indicam uma cronologia de finais do 4º 
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Designação Data trabalhos Tipo Observações Quadrícula

A 1998 – 2001-2002 1.1. N.19

B 1998 – 2001-2002 1.1. N.19

C1 1998 – 2001-2002 1.1 N.18

C2 1998 – 2001- 2002 1.1 N.18 – N.19

D 1998 – 2001-2002 1.1 M.19

E 1998 – 2001 1.1 M.18

F 1998 – 2001 1.1. Componente da Estrutura G M.19

G 1998 – 2001 – 2002 1.1 M19

H 1999 – 2001 1.2. N.17

I 1999 – 2001 1.2 N.17

J 1999 – 2000 1.2 P. 18

K 1999 – 2000- 2002 1.2 P. 18

L 1999 – 2000 1.2. P. 18

M 1999 1.2 Componente da Estrutura K P. 18

Q 1999 – 2000 1.2 R 18 – R17

R 2000 1.2 Q. 18

S 2000 1.2 Q 17 – Q 18

T 2000 1.2 Q 17 – Q 16

U 2000 1.2 Q 18 – Q 17

V 2000 2.2 Q. 17

W 2000 2.2 Q. 18 – R. 18

X 2000 1.2 R. 18

Y 2000 2.1.1 Q.17

Z 2000 2.1. Q. 18

A’ 2001 2.2. N18

B’ 2001 – 2002 2.3 M 18

C’ 2001 2.4 N.17 – N.18

D’ 2001 2.4 Componente da Estrutura C’ N.18

E’ 2002 2.3 P17

F’ 2002 2.2 N18 – M18

G´ 1998-2001-2002 1.3 Componente da Estrutura G M.19

H’ 2001 1.3. N.17

I’ 2001 1.3 Componente de Estrutura.
Cobre Estrutura pétrea E’.

N.17

J’ 2000 1.3 Componente de Estrutura (em 
associação com Y ou S).

Q.18

Quadro 1.1 – Listagem geral das Estruturas de Xarez 12.
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Quadro 1.2 – Listagem de fornos de Fase 1.

Designação Data dos trabalhos Quadrado(s)

A 1998 – 2001-2002 N.19

B 1998 – 2001-2002 N.19

C1 1998 – 2001-2002 N.18

C2 1998 – 2001- 2002 N.18-N.19

D 1998 – 2001-2002 M.19

E 1998 – 2001 M.18

G (+ F) 1998 – 2001 – 2002 M.19

Gráfico 1.9 – Tipos de estruturas identificadas na Área 3 de Xarez 12.

milénio (Neolítico final?), para a Fase 1 a incerteza é 
maior, sendo admissível que a cronologia dos mesmos 
possa remontar a finais do 6º milénio a.n.e.

1.4.2.1. Fornos. Fase 1

A Fase 1 apresenta uma maior homogeneidade 
morfológica, com um conjunto de sete estruturas de-
signadas genericamente por «fornos».

Os fornos concentraram-se numa pequena área, 
correspondendo às primeiras estruturas identificadas 
em 1998.

Entre os sete fornos associados a esta fase, des-
taca-se o conjunto de quatro fornos adossados, desig-
nados por A, B, C1 e C2. Trata-se do único caso de 
fornos utilizados em sobreposição, aproveitando parte 
das paredes para a construção de fornos «geminados», 
que usam parte das paredes dos outros. Também é 
aqui que se regista o único caso de deposição funerá-
ria em todo o habitat (na Estrutura B).

Uma leitura estratigráfica e estrutural parece 
indicar uma rápida sucessão de construções e utili-

zações. Não parece plausível que os quatro fornos ti-
vessem sido usados simultaneamente e, aliás, o único 
forno onde foram encontrados inquestionáveis vestí-
gios de uma utilização como estrutura de combustão 
de uso culinário é o forno C1.

Assim, parece configurar-se o seguinte modelo 
de construção e utilização:

1. Construção do forno A. A forma em 8 deste for-
no poderia indicar que esta estrutura integrava dois 
fornos «fundidos», mas a escavação de pormenor des-
te forno não ofereceu indicadores que corroborassem 
essa hipótese;

2. Construção do forno B. Cortando parte do for-
no A, e adossando-se à parede Este, as suas paredes 
foram posteriormente cortadas para a deposição fu-
nerária dupla aí efectuada, não sendo possível com-
provar se se tratava de uma estrutura fechada ou se 
apresentava uma abertura. A informação da base da 
estrutura e do derrube poderá indicar que se tratava 
de uma estrutura fechada.

3. Construção do forno C2. Trata-se do mais pe-
queno forno (ou parte de forno) identificado, que 
cortou parte do forno B e que foi cortado pelo forno 
C1 (foi apenas em 2001 que se compreendeu que o 
grande forno C correspondia na realidade a duas es-
truturas sobrepostas, por isso designadas como forno 
C1 e forno C2).

4. Construção e utilização do forno C1. De toda 
a sequência, apenas em C1 foram identificados ves-
tígios de utilização, com alguma fauna e vestígios de 
combustão (placa térmica com termoclastos). Cortou 
substancialmente parte do forno C2.

Se para estes quatro fornos podemos avançar 
com um modelo de construção e utilização, para os 
restantes da Fase 1, não possuímos elementos que 
corroborem essa leitura, embora seja provável que o 
forno E possa corresponder a um momento posterior, 
uma vez que apresenta substanciais diferencias mor-
fológicas.

Estado de conservação
Os fornos de Fase 1 encontram-se globalmente 

em muito bom estado de conservação, particularmen-
te o conjunto de quatro fornos que se encontravam 
em sobreposição (A-B-C1-C2). Estes quatro fornos 
ainda apresentavam conservado o arranque das suas 
cúpulas e abundantes fragmentos de argila do derrube 
da mesma. É com base nestes fornos que se baseia a 
proposta de funcionamento como fornos das estrutu-
ras de Fase 1.
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Quanto aos restantes fornos, apresentam-se iso-
lados e o arranque das suas cúpulas está ausente (caso 
do forno E) ou mal conservado (forno G).

Dimensões

Quadro 1.5 – Tratamento de superfícies dos fornos
de Fase 1.

Estrutura

Eixo Espessura parede

Longitudinal Transversal Máxima Mínima

A 78 38 11 6

B 78 57 11 6

C1 90 91 12 5

C2 52 34 9 4

D 100 85 12 5

E 111 93 9 3

G 87 64 12 4

Estrutura Cota topo Cota base

A 118,15 118, 01

B 118,14 117,95

C1 118,41 118,23

C2 118,23 118,07

D 118,31 118,06

E 118,23 118,14

G 118,06 118,77

Designação Tratamento de superfícies

A Nódulos, irregular

B Nódulos, irregular

C1 Nódulos, irregular

C2 Nódulos, irregular

D Alisamento, nódulos

E Nódulos, irregular

G Alisamento

Quadro 1.3 – Dimensões dos fornos de Fase 1 (cm).

Entre os sete fornos integráveis na Fase 1, 
destaca-se, pela sua dimensão, o forno E, que pro-
vavelmente corresponderá a um diferente modelo de 
utilização, e possivelmente a um momento terminal 
da Fase 1. O forno D também apresenta uma dimen-
são relativamente grande, mas o seu posicionamento 
adossado a um bloco granítico parece configurar uma 
situação diversa.

As paredes, de forma irregular, apresentam uma 
espessura mais ou menos regular entre 12 cm (C1) e 
3 cm (E). 

Altimetria

Quadro 1.4 – Cotas topo e base dos fornos 
de Fase 1 (m).

A base dos fornos de Fase 1 apresenta-se sensi-
velmente à mesma cota, encontrando-se o forno G a 
uma cota ligeiramente inferior.

Morfologia
Os fornos de Fase 1 apresentam, em geral, uma 

forma ovalada. A forma dos fornos da sequência de 

estruturas sobrepostas A-B-C1-C2 está condicio-
nada pelo aproveitamento de parte das paredes das 
estruturas adossadas, mas ainda assim podemos iden-
tificar uma forma tendencialmente oval.

A Estrutura D corresponde a uma diferente 
morfologia, uma vez que é o único forno (em todas 
as fases) que se encontra encostado a um afloramento, 
aproveitando a rocha como suporte lateral e parede.

O conjunto dos quatro fornos A-B-C1-C2 
apresenta paredes de argila em nódulos, compactas, 
mas muito irregulares, sem qualquer alisamento. Esta 
situação verifica-se ainda no forno E, mas os fornos G 
e D apresentam paredes mais regularizadas, com ves-
tígios de alisamento. Esta situação é particularmente 
visível para o forno G, ainda que a intensa combustão 
que este forno sofreu poderá ter contribuído para po-
tenciar o aspecto compacto.

Numa observação macroscópica de fragmentos 
de argila que compõem as estruturas poderemos veri-
ficar que são muito escassos os vestígios de elementos 
não plásticos, surgindo apenas a argila. A ausência de 
desengordurantes poderá ter aumentado o aspecto 
grumoso que caracteriza as estruturas de Fase 1.

A forma das paredes apenas pode ser claramen-
te induzida para o conjunto de fornos A-B-C2-C1, 
que ainda apresentam o arranque da cúpula do forno. 
Não temos elementos que nos indiquem como seria 
a abertura do forno ou se ele seria quase completa-
mente fechado e fragmentado após o seu primeiro (e, 
nestas condições, único) uso, sendo este ponto apa-
rentemente desmentido pela intensidade do fogo e 
pelos vestígios de uso registados internamente. 

Para o forno G, a abundância de argila nas suas 
proximidades, e a própria forma da sua parede, poderá 
também integrar-se no mesmo esquema, provocando 
o aparecimento de agrupamentos de nódulos de argila 
inicialmente considerados como estruturas, mas que 
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mais tarde foram interpretados como componentes 
de derrube da Estrutura G (componente F e G’).

O forno E dificilmente comportaria uma cú-
pula, considerada a sua grande dimensão, a (pouca) 
espessura das paredes e a escassez de nódulos de der-
rube no seu interior.

Entre os fornos atribuíveis à Fase 1, apenas o 
forno E não apresenta uma placa térmica.

Nos fornos A-B-C1-C2, D e G, verifica-se a 
presença de uma base em argila com intensos sinais 
de combustão, apresentando uma cor acinzentada. 
Ou seja, os fornos eram integralmente construídos 
com argila, sendo provável que a colocação da placa 
térmica fosse um «fundo do forno», o último momen-
to da construção em aberto.

Sob a base de argila (quase uma argamassa) fo-
ram colocados seixos e outros blocos de pedra des-
tinados a armazenarem e a radiarem calor, de onde 
termos criado para estas situações o conceito de «pla-
ca térmica», um acrescento absolutamente funcional.

Quadro 1.6 – Tipo de base das estruturas de Fase 1.
presente

Estrutura Base de argila Placa pétrea

A   ?
B   ?
C1  

C2  ausente

D  
E Ausente ausente

G  

Considerando a dinâmica de construção e uti-
lização do conjunto de fornos A-B-C1-C2, apenas 
se encontra claramente documentada a presença de 
uma placa térmica para o forno construído e utiliza-
do numa derradeira fase. Em C1, identificaram-se 
termoclastos (seixos e grauvaque), mas nos restantes 
fornos apenas se detectaram alguns blocos que podem 
ter pertencido a uma placa térmica (como nos fornos 
A e B). Contudo, é nos fornos D e G que se regista o 
melhor estado de preservação da placa térmica, ainda 
com muitos termoclastos associados (particularmente 
na Estrutura D). 

A função desta placa térmica seria sensivelmen-
te semelhante aos empedrados tipo forno polinésios, 
funcionando como reflector de calor e produzindo 
uma cozedura mais lenta e menos agressiva.

A ausência de quaisquer evidências de placa de 
argila e de placa pétrea no forno E parece indicar um 
funcionamento diferente para esta estrutura.

A presença desta placa térmica de argila e pe-
dras é exclusiva para os fornos de Fase 1, sendo mais 
um indicador da homogeneidade morfológica dos 
fornos de primeira fase.

Enchimento e Fases de utilização
O enchimento das estruturas de argila com-

preende cinco realidades distintas, subdivididas, em 
termos de registos, em níveis, documentados fotogra-
ficamente e em planta.

O Nível 1 corresponde sempre ao nível de col-
matação das estruturas. Considerando o bom estado 
de conservação das mesmas, praticamente em todos 
os casos, esse nível de colmatação corresponde em 
termos sedimentares à U.E. 2, não se distinguindo 
desta camada em termos sedimentológicos. Os ma-
teriais arqueológicos recolhidos, apesar de terem sido 

Quadro 1.7 – Enchimento  
e base das Estruturas  
de Fase 1.

 presente
 presente (mau estado  
    de conservação)
 ausente

Estrutura

1 2 3 4 5

Enchimento U.E.2 Derrube Utilização Placa pétrea Base argamassa

A     

B     

C1     

C2     

D     

E     

G     
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referenciados pela estrutura em que se integravam, 
correspondem a um processo normal de deposição, 
não se verificando qualquer diferenciação tipológica 
em relação aos registados no exterior.

O Nível 2 integra o derrube da cúpula dos for-
nos. O derrube dos nódulos de argila encontra-se 
muito bem identificado no conjunto A-B-C1-C2, 
particularmente no forno A e C2, onde os nódulos 
de argila compactaram de tal forma o sedimento que 
apenas o pudemos escavar após hidratação. Como foi 
já referido, foram recolhidos escassos fragmentos de 
argila no forno E, situação particularmente inespera-
da face à sua dimensão.

A utilização (Nível 3) encontra-se muito mal 
documentada nos fornos A-B-C2, correspondendo 
provavelmente a uma dinâmica de utilização. Entre o 
conjunto de fornos «fundidos», apenas C1 apresenta 
um significativo número de indicadores da sua função 
culinária: fauna mamalógica e malacológica (Unio). 
Também este bivalve se encontra bem representado 
no forno E. Foi justamente neste forno (a par da Es-
trutura L, Fase 2) que se recolheu o maior número 
de valvas, bem como numerosas manchas de carvão. 
A análise destas manchas de sedimento muito escu-
ro efectuada pela Doutora Paula Queiroz evidenciou 
que não se conserva efectivamente qualquer frag-
mento de carvão identificável, tratando-se assim de 
restos de uma combustão integral. Também no forno 
G se encontravam bem evidenciadas os resultados de 
combustão, encontrando-se o sedimento muito ene-
grecido. Apesar do bom estado de conservação deste 
forno, a ausência de qualquer tipo de fauna e a relativa 
abundância de materiais arqueológicos poderá indicar 
uma distinta dinâmica de utilização.

Temos portanto documentada para a utilização 
destas estruturas sinais de combustão e, em quase todos 
os fornos, a presença de fauna. Foi com base nestes in-
dicadores que se propôs para estas estruturas, desde o 
início, a designação de «fornos culinários».

A escassez de carvão vegetal, que poderia for-
necer indicadores para a paisagem da época, e, sobre-
tudo, para a datação absoluta dos fornos, poderá ser 
explicada pela própria dinâmica de utilização. A rea-
lização de estudos de etnoarqueologia em fornos po-
linésios, no Taiti, parece indicar a selecção de espécies 
vegetais não lenhosas, de rápida combustão, e o seu 
funcionamento produz uma importante quantidade 
de cinzas e muito pouco carvão vegetal (Orliac, 2003, 
p. 213). É aliás a mesma situação registada para as es-
truturas de combustão do 3º milénio identificadas no 
Cerro do Castelo de Santa Justa (Gonçalves, 1989).

Numa fase inicial da escavação, foi avançada a 
hipótese de os fornos serem também utilizados para 
aquecimento do sílex, dada a abundância de artefactos 
de pedra lascada nas áreas anexas aos fornos. Contudo, 
após a análise técnica das indústrias microlaminares, 
foi evidenciada a ausência de tratamento térmico ou de 
alterações térmicas em praticamente todo o conjunto 
de Xarez 12, e mais concretamente nos materiais en-
contrados no interior das estruturas e em áreas anexas. 

Entre os fornos de Fase 1, destaca-se a deposi-
ção funerária identificada no Forno B, que será ob-
jecto de um estudo individualizado nesta monogra-
fia. Os registos arqueológicos parecem indicar que 
se trata de uma deposição posterior a uma utilização 
normal, de tipo culinário, sem ser claro se foi efectua-
da após a realização da sequência dos quatro fornos 
fundidos ou num momento intermédio, embora seja 
mais plausível que tenha sucedido após a construção, 
uso e abandono dos quatro fornos.

Materiais arqueológicos
No cômputo geral, verifica-se um diminuto 

número de registos dentro dos fornos. Como já foi 
referido, para as estruturas optou-se por coordenar 
integralmente todos os materiais. Eles oscilam efec-
tivamente entre 3 registos (Estrutura C2) e 84 (forno 
B), incluindo estes os restos antropológicos referentes 
às duas crianças.

Gráfico 1.10 – Quantificação geral dos materiais arqueológicos 
recolhidos nos fornos de Fase 1.

No conjunto de material recolhido, verifica-se 
sempre a presença de fauna e de pedra lascada, não se 
tendo identificado qualquer fragmento de cerâmica.

A indústria lítica recolhida no interior dos for-
nos constitui indiscutivelmente uma percentagem 
muito diminuta do total. Como forma de tornar o re-
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gisto mais claro, na leitura geral, optámos por efectuar 
quantificações por fase de estrutura.

As presenças são mais ou menos similares às 
das camadas adjacentes, destacando-se o número de 
lamelas e a presença de geométricos, surgindo exclu-
sivamente trapézios. Para além da indústria lamelar 
surge também macro-indústria, ainda que menos 
abundante.

Como foi já referido, os materiais recolhidos 
correspondem à fase de colmatação dos fornos e, tal-
vez em alguns casos, a remobilizações de sedimentos 
na fase de construção dos fornos. 

1.4.2.1.1. Estrutura A

Localização: M.19.

Tipo:Estrutura de argila (forno). Fase 1.

Trabalhos efectuados
1998: Durante esta campanha foi efectuada a 

delimitação do topo da estrutura, respectivo desenho e 

Estrutura B Estrutura C1 Estrutura D Estrutura E Estrutura G TOTAL

Material preparação-reavivamento

Tablettes 1 0 1 0 1 3

Flancos de núcleo 1 0 0 0 2 3

Material de debitagem

Lamela bruta 11 2 1 2 8 24

Lasca bruta 5 2 3 3 3 16

Microburil 0 0 0 0 1 1

Núcleos 1 0 0 0 4 5

Material residual

Esquírola 3 1 0 1 0 2

Resto de talhe 10 6 2 9 11 38

Utensílios

Geométricos 
(trapézio) 0 0 0 1 2

3

Furador 0 0 0 0 1 1

Denticulado 0 0 0 0 1 1

Peça Esquírolada 1 0 0 0 0 1

Totais 33 11 7 16 34 101

Quadro 1.8 – Pedra lascada proveniente das Estruturas de Fase 1.

registo fotográfico. Não foi possível determinar com-
pletamente o seu perímetro bem como a sequência de 
construção A – B. Na realidade, trata-se da primeira 
estrutura de argila identificada em Xarez 12. Reto-
mando o caderno de campo de 98.08.21, observou-se 
que: «No canto do quadrado N.19, parece surgir algo 
como um alinhamento de argila cozida, uma parede 
com cerca de 4-5 cm de espessura, ainda mal defini-
da, com tendência circular ou semicircular, seguindo 
para o interior do perfil que corre S/N. A esta, parece 
estar adossada uma outra estrutura deste tipo [Estru-
tura B], apenas visível em parte muito limitada por se 
encontrar oculta no perfil.».

2001: A escavação dos fornos de cronologia 
mais antiga constituiu o principal objectivo da inter-
venção de 2001, o que é compreensível porque, na sua 
localização, não se tinham detectado sobreposições 
por estruturas de combustão de segunda fase. A es-
cavação de precisão deste conjunto foi iniciada com a 
escavação de esta estrutura. Os trabalhos de escavação 
do interior do forno foram muito dificultados pela ex-
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trema compacidade da terra, bem como pela desigual 
espessura das paredes, encontrando-se alguns troços 
de parede em equilíbrio frágil. Com estas limitações, 
optou-se por escavar cerca de metade do forno, na 
área com menor concentração de argila (metade Sul). 
Com efeito, tal como aconteceu para o forno B, ve-
rifica-se uma grande concentração de argila na parte 
Norte dos fornos A e B. 

2002: Na última campanha foi possível proceder 
à conclusão da escavação do enchimento. Contraria-
mente ao que sucedia no Verão, o sedimento apresen-
tava-se menos compactado, facilitando a escavação. Foi 
identificada a base em argamassa, mas optou-se por 
não remover completamente a placa térmica, por moti-
vos de estabilidade da estrutura e também por motivos 
de eventual interesse museológico. Efectuou-se uma 
nova planta da estrutura e os respectivos perfis.

Estado de conservação: O estado de conservação 
era muito bom. Detectou-se a presença de parte do 
arranque do topo da estrutura, com um elevado grau 
de preservação.

Caracterização morfológica da estrutura:A estru-
tura integra-se numa sequência de quatro fornos so-
brepostos, sendo muito provavelmente a mais antiga 
do conjunto, directamente sobreposta pelo forno B.

Forma e planta: Trata-se de um forno com uma 
estrutura oval, estrangulada a meio, quase em 8. Esta 
forma poderia indicar que a própria Estrutura A cor-
respondia à junção de duas estruturas.

Parede de argila
Forma: Conservava ainda o arranque da sua cú-

pula, apresentando paredes muito espessas.
Tratamento de superfícies: Acabamento de su-

perfícies muito irregular, em nódulos.
Cor Munsell: cor da parede 5YR 7/6 (reddish ye-

llow).
Placa térmica e base: Foi identificada uma base 

de argamassa sobre a qual se depositaram blocos de 
pedra de média dimensão (grauvaque), com escas-
sos termoclastos. A fase do forno apresentava uma 
cor cinzento escuro, provavelmente consequência da 
combustão.

Dimensões:

* Externamente foi efectuada a delimitação da base das paredes, encontrando-se a uma cota superior da base da Estrutura B.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,78 0,38 0,11 0,6 118,15 118,01

Enchimento e Fases de utilização
Nível 1 (topo da estrutura - abandono):Escassos 

materiais, provavelmente provenientes dos níveis ex-
teriores da U.E. 2. A sua formação deverá coincidir 
com a colmatação do interior do forno em fases de 
abandono do mesmo. Presença de alguns blocos de 
pedra no interior do forno, mas sem sinais de com-
bustão.

Nível 2 (derrubes internos – cota 118,1 m): Sedi-
mento muito compactado, fragmentado em nódulos. 
Encostado à parede Sul, identificou-se um conjunto 
de blocos de pedra, incluindo alguns termoclastos e 
materiais arqueológicos. 

Verificou-se igualmente a presença de nódulos 
de argila em número muito elevado. Esta realidade 
poderá ser assim explicada:

1. a argila corresponde a derrubes das paredes;
2. a argila pertence a um forno mais antigo, a 

que se sobrepôs a Estrutura A.
Nível 3 (base):Foi identificada a base do forno, 

em argamassa cinzenta-escura, com uma cor e con-
sistência semelhante à base da Estrutura C1. Sob essa 
base de argamassa, depositam-se blocos de pedra de 
média dimensão (grauvaque), não existindo termo-
clastos. Não foram recolhidos quaisquer materiais 
arqueológicos nem identificados quaisquer vestígios 
da sua utilização.

Cronologia
Integração estratigráfica:A base do forno assenta 

no topo da U.E. 4, mas o seu topo na U.E. 2. Muito 
provavelmente, aquando da construção de uma fossa 
para a construção do forno devem ter sido cortados os 
níveis subjacentes.

Associação com outras estruturas: Parece certo que 
esta estrutura foi parcialmente cortada na sua face W 
para a construção do forno B. Se assim tivesse sido, 
tratar-se-ia então da mais antiga das estruturas da se-
quência A-B-C1-C2.

Provavelmente, a Estrutura A corresponde à 
junção de duas estruturas distintas. 

Cronologia:Trata-se muito provavelmente da es-
trutura mais antiga do conjunto A-B-C1-C2. Fase 1 
de Xarez 12. 6º milénio?
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Materiais arqueológicos associados

Quadro 1.9
Listagem do espólio 
recolhido
na Estrutura A.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

N.19 248 PL RT 2 A 55 34 118,17 01.09.08

N.19 249 PL RT 2 A 53 9 118,17 01.09.08 Macro-indústria

N.19 258 FMM OSSO 3 A 68 23 118,05 01.09.18

N.19 380 FMM OSSO 2 A 01.10.13

N.19 476 PL RT 2 A 02.02.08

Como foi já referido, a quase completa ausência 
de materiais arqueológicos poderá ser explicada por 
um esvaziamento do seu interior aquando da constru-
ção da Estrutura B. Por outro lado, deve também ser 
realçado que parte do interior da estrutura se encon-
trava quase selada por blocos de argila que constituem 
um verdadeiro derrube da cúpula, caso praticamente 
único entre o conjunto de Xarez 12.

1.4.2.1.2. Estrutura B

Localização: 
M.19.

Tipo: 
Estrutura de argila (forno). Fase 1.

Trabalhos efectuados
1998: No Caderno de Campo de 98.08.21, refe-

ria-se que: «A esta [Estrutura A], parece estar adossa-
da uma outra estrutura deste tipo [Estrutura B], ape-
nas visível em parte muito limitada por se encontrar 
oculta no perfil.».

Após a identificação desta estrutura, foi alargada 
a área de escavação. Foi efectuada a delimitação do 
topo da estrutura, respectivo desenho e registo foto-
gráfico. Não foi possível determinar completamente o 
seu perímetro bem como a sequência de construção 
A - B. Iniciou-se a escavação por níveis artificiais con-
trolados no interior da estrutura.

2001: A escavação do enchimento desta estrutu-
ra foi efectuada na Campanha de 2001. Tal como se 
verificou em toda a sequência de fornos A-B-C1-C2, 
a extrema compacidade da terra dificultou os traba-
lhos de escavação do enchimento, atrasando a sua 
conclusão. Com a abundância de nódulos de argila 
também não era possível compreender se se tratava de 

um fundo, de derrubes das paredes ou de um peculiar 
tipo de utilização.

Assim, efectuou-se uma escavação de precisão, 
mas continuava a não ser compreensível o tipo de uso 
da estrutura até ao aparecimento dos primeiros ossos 
humanos, já nos finais da campanha de escavação, a 
11 de Outubro de 2001. Detectaram-se ossos longos 
no interior do forno B, obrigando-nos a prosseguir a 
escavação do enchimento da estrutura apesar das más 
condições atmosféricas então sentidas.

Tendo como objectivo a remoção de um osso 
longo que se encontrava na extremidade Sul do for-
no desde o início da escavação, procurou-se escavar a 
área envolvente. No decorrer da escavação, constatou-
-se que o osso longo se encontrava agregado a outros 
ossos, tendo sido também identificados em área anexa 
dois crânios. Durante a escavação, foram removidos 
vários dentes humanos. 

A presença de dentes soltos, a identificação de 
uma mandíbula humana junto aos ossos longos, e a 
própria morfologia dos ossos e crânios, confirma-
vam a presença de um conjunto osteológico huma-
no, situação absolutamente inédita para os fornos 
de Xarez 12 e para todo o Neolítico do Sul de Por-
tugal.

A escavação do interior do forno evidenciava 
então duas realidades:

1 – aglomerados de argila muito compactada na 
parte norte do forno;

2 – depósito de ossos humanos na parte sul do 
forno, com sedimento mais escuro e solto. Junto ao 
depósito de ossos foram recolhidos alguns materiais 
arqueológicos, nomeadamente lamelas (N.19-302, 
-304, -312).

No desenho do interior do forno, representa-
ram-se as duas realidades, sendo a escavação de por-
menor, visando a remoção dos restos osteológicos, 
muito dificultada pela compacidade da terra. Perante 
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a calendarização de trabalhos prevista, e as condições 
atmosféricas instáveis, foi necessário elaborar um cui-
dado faseamento dos trabalhos:

1. registo e remoção dos ossos longos. Após o re-
gisto em desenho do conjunto osteológico, procedeu-
-se ao levantamento dos ossos longos, indicando-os 
numericamente no desenho e também no inventário, 
na ficha de registo individual. Os materiais foram 
acondicionados devidamente envolvidos em película 
plástica de bolha;

2. abertura de uma micro-área de sondagem 
em torno aos crânios. Após a remoção do conjun-
to de ossos longos, que se localizava na extremidade 
Sul do forno, o levantamento dos crânios tornou-se 
num processo muito mais complicado. A importân-
cia deste conjunto osteológico, a sua fragilidade, o 
seu posicionamento no interior de uma estrutura de 
reduzidas dimensões e a presença de uma sequência 
de estruturas de argila com reduzida área livre para 
trabalhar obrigou-nos a desmontar parte da parede 
da Estrutura B e C2. Foi aberta uma pequena área 
de sondagem envolvendo os crânios, e deixando-os 
sobrelevados para posterior remoção em bloco. Nes-
ta pequena área, foi atingido o nível estéril. Esta son-
dagem revelou-se assim muito útil não só para poder 
remover convenientemente os crânios mas também 
para compreender melhor a sequência construtiva 
e estratigráfica. Optou-se por recolher toda a terra 
proveniente desta sondagem para crivagem em la-
boratório;

3. remoção dos crânios. Com a área de sonda-
gem envolvendo completamente os crânios, após ter 
sido removida parte da parede do forno contígua ao 
forno C2, cortou-se a base do conjunto, que foi então 
removido em bloco.

2002: A escavação desta estrutura foi integral-
mente realizada na anterior campanha. Considerou-
-se, ainda assim, pertinente a ampliação da sua do-
cumentação gráfica, tendo sido efectuado um alçado 
interno e dois perfis.

Estado de conservação:
O estado de conservação desta estrutura era 

muito bom. Trata-se, na verdade, da estrutura melhor 
conservada da sequência A, B, C1 e C2.

Caracterização morfológica da estrutura
Estrutura que se integra numa sequência de 

quatro fornos sobrepostos, apresentando ainda o ar-
ranque das paredes abobadadas

Forma e planta: Forma oval, com a parede inter-
rompida no segmento Sul da estrutura. Foi justamen-
te nesta área onde se identificou o depósito osteoló-
gico humano, apontando-se dois possíveis quadros 
explicativos:

1. a Estrutura B nunca apresentou este troço de 
parede;

2. a deposição funerária cortou completamente 
a parede Sul do forno B, esvaziando a sua anterior 
utilização.

Considerando a leitura estratigráfica obtida, a 
segunda hipótese parecer ser a mais plausível.

Parede de argila
Forma: Estrutura de forno de tipo circular, apre-

sentando ainda o arranque das paredes abobadadas. 
Considerando a abundância de argila recolhida no 
seu interior, muito provavelmente a cúpula do forno 
teria abatido para o interior. A escavação da área ex-
terior aos fornos A-B-C1-C2 permitiu verificar que 
a Estrutura B é aquela cuja base se encontra a uma 
altimetria mais baixa, com maior altura de parede 
conservada (40 cm).

Tratamento de superfícies: Tipo de acabamento 
de superfícies muito irregular, em nódulos.

Cor Munsell: parede: 5YR 7/6 (reddish yellow)
Placa térmica e Base da Estrutura: A presença de 

um nível de combustão muito marcada, e de um pe-
queno conjunto de blocos de pedra imbricada, pode-
rá constituir a evidência de uma placa térmica muito 
destruída aquando da deposição funerária.

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,78 0,57 0,11 0,06 118,14 117,95
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Enchimento e Fases de utilização
Nível 1 (topo, cota 118,21 m)
Topo do enchimento, com escassos materiais 

(provavelmente provenientes dos níveis exteriores da 
U.E. 2).

Nível 2 (colmatação da U.E. 2, cota 118,14 m)
Derrube do topo do forno, com muitos frag-

mentos de argila, alguns blocos de pedra e sedimento 
muito compactado (sem materiais arqueológicos e 
osteológicos), sobretudo na área central. Registe-se o 
facto de que os materiais recolhidos se encontravam 
maioritariamente junto às paredes do forno. Em todo 
o interior, sobretudo na área central, regista-se a reco-
lha de areão de grande granulometria.

Nível 3 (derrube)
Identificação de uma camada ainda mais com-

pacta, com muitos elementos de argila e praticamente 
sem materiais arqueológicos.

O sedimento que se encontrava sobre o nível de 
enterramentos (NV 4), apresentava-se muito com-
pactado, com abundantes nódulos de argila, mas pra-
ticamente sem materiais arqueológicos ou faunísticos.

Nível 4 (utilização, depósito osteológico, cota 
118,07 m)

Nível de deposição funerária, que ocupa a me-
tade Sul do forno, encontrando-se encaixado entre 
um aglomerado de pedras muito imbricadas na parte 
Norte do forno e a parede Sul do mesmo. A deposição 
funerária «cortou» parte da parede Sul do forno. Esta 
deposição compreende duas unidades, sendo visíveis, 
no início da sua escavação, dois crânios colocados, pa-
ralelamente, na área central do forno e um conjunto 
de ossos longos e uma mandíbula na extremidade Sul.

Sedimento associado aos enterramentos: cor 
mais escura, solta, com um número de materiais ar-
queológicos e osteológicos mais abundante.

[Para maior detalhe no que se refere à deposição 
funerário, ver Estudos em Anexo. 3.]

O depósito votivo compreendia, sob a óptica do 
escavador, duas unidades distintas:

1. dois crânios localizados na metade Sul do 
forno. Ambos se encontravam aparentemente com o 
buraco occipital virado para cima, sendo impossível 
compreender o estado de conservação da face. O crâ-
nio N.19-316 encontrava-se melhor conservado.

Ambos crânios apresentavam-se muito fragili-
zados. Durante a escavação, foram recolhidos vários 
dentes humanos soltos. Junto aos crânios, identifi-

caram-se alguns materiais arqueológicos, nomeada-
mente lamelas e restos de talhe;

2. conjunto de ossos depositados no limite Sul 
do forno B. Estes ossos encontravam-se «arrumados», 
havendo uma aparente selecção de ossos longos. Des-
de o início da escavação do plano 2 que se verificava a 
presença de um osso na zona da parede, este osso, um 
fémur humano, encontrava-se encaixado na parede do 
forno. Foram recolhidos 14 ossos (maioritariamente 
fragmentos de ossos longos) associados a um frag-
mento de mandíbula.

Nível 5 (combustão, cota 117,97 m)
Nível de combustão sobre o qual assentam as 

deposições funerárias.

Nível 6 (estéril, cota 117,77 m)
Sedimento sob o nível dos crânios: terra mais 

solta, quase arenosa, elementos de desagregação da 
rocha, total inexistência de material arqueológico.

Cronologia
Integração estratigráfica
A base do forno encontrava-se integrada na 

U.E. 4, mas o seu topo na U.E. 2. Muito provavel-
mente, aquando da construção de uma fossa para a 
construção do forno devem ter sido cortados os ní-
veis subjacentes. Como foi necessário abrir uma área 
de sondagem nesta estrutura, foi possível determi-
nar que, no caso da Estrutura B, não existe qualquer 
ocupação anterior. Com a remoção dos ossos longos 
que se encontravam posicionados na extremidade Sul 
do forno, e com o desmonte parcial da parede W, foi 
também possível compreender melhor o tipo de cons-
trução. Assim, verifica-se que na sequência constru-
tiva B – C2, a sobreposição não se efectua por corte 
mas tão somente por justaposição, fundindo-se as 
duas paredes. A espessura das paredes é consideravel-
mente menor do que o desenho e a observação directa 
pareciam indicar.

Associação com outras estruturas
A sequência de construção parece indicar que a 

Estrutura B se sobrepôs à Estrutura A. Verificamos 
contudo que a base do forno B se encontra na cota 
mais baixa de todo o conjunto, situação talvez deter-
minada pela microtopografia original.

Tendo sido recolhidos escassos materiais ar-
queológicos nos níveis superiores, tudo parece indicar 
que este forno terá sido esvaziado para a colocação 
dos cadáveres humanos. O conjunto identificado de 
crânios e ossos longos deve ter sido colocado numa 
segunda fase de utilização da estrutura.
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Apenas com elementos de cronologia absoluta 
poderíamos seguramente escolher um dos cenários 
possíveis:

1. a deposição funerária foi efectuada após a uti-
lização de todo o conjunto de fornos A-B-C1-C2 (e 
talvez de todos os fornos de 1ª fase)

ou
2. a deposição funerária foi efectuada numa fase 

inicial da ocupação deste conjunto de estruturas.
Cronologia
Para a construção e uso inicial, Fase 1 de Xarez 

12. 6º milénio? Para a deposição funerária dupla, pe-
ríodo indeterminável, talvez Neolítico antigo ou mé-
dio, se as lamelas realmente resultarem de deposições 
votivas associadas.

Materiais arqueológicos associados
O conjunto de materiais recolhidos no interior 

da Estrutura B é o mais numeroso de todo o univer-
so de Xarez 12 (estruturas de 1ª e 2ª fase). A grande 
parte dos materiais integraria muito provavelmente 
a deposição funerária, considerando-se aqui os res-
tos osteológicos humanos e todos os materiais que se 
encontravam associados. Na realidade, num conjunto 
de 88 ocorrências, 85,2 % correspondem a esta de-
posição, integrando o conjunto antropológico (29), 
micro quantidades de carvão e boa parte do conjunto 
de pedra lascada.

A pedra lascada inclui materiais de macro-in-
dústria (quatro), mas genericamente corresponde a 
indústria lamelar. As presenças de materiais incluem 

Quadro 1.10 – Indústria lítica da Estrutura B.

Nº

Material de preparação / reavivamento

Tablettes 1

Flancos de núcleo 1

Material de debitagem

Lamela 11

Lascas 8

Núcleos 1

Material residual

Esquírolas 3

Restos de talhe 11

Utensilagem

Peça esquírolada 1

Total 28

os vários momentos da cadeia operatória, existindo 
escassos utensílios. 

Parece plausível que:
1. parte destes materiais corresponda à integra-

ção acidental de artefactos e restos de talhe, comuns 
na cultura material da primeira fase de ocupação de 
Xarez 12;

2. parte destes materiais (pelo menos as lame-
las) corresponda a deposição votiva acompanhando os 
dois corpos de criança depositados na Estrutura B.

Assim, os materiais lamelares que podemos di-
rectamente associar à utilização secundária da estru-
tura poderiam estar associados aos restos antropoló-
gicos. Mas, entre o conjunto artefactual exumado, não 
é possível distinguir rigorosamente fases de utilização 
do forno: uma doméstica e outra de natureza fune-
rária. 

1.4.2.1.3. Estrutura C1

Localização: 
M.19.

Tipo:
 Estrutura de argila (tipo forno). Fase 1.

Trabalhos efectuados
1998: Na primeira campanha, foi atribuída a 

designação «Estrutura C» a um conjunto que com-
preende duas realidades: C1, uma grande estrutura 
que se sobrepõe e corta C2, e C2.

2001: Desde as primeiras limpezas, que se 
determinou a subdivisão em Estrutura C1 e C2. 
A metodologia de escavação do interior de C1 de-
terminou a delimitação de planos artificiais de es-
cavação entre as várias unidades estratigráficas de 
deposição. 

Os trabalhos foram interrompidos aquando da 
identificação do fundo de argila, embora naturalmen-
te fosse importante removê-lo para identificar o tipo 
de fundo em que assentava este revestimento. A leitu-
ra estratigráfica foi assim efectuada através da leitura 
do exterior das paredes desta estrutura.

2002: A escavação desta estrutura foi integral-
mente realizada na anterior campanha. Porém, consi-
derou-se pertinente a ampliação da sua documentação 
gráfica, tendo sido efectuados dois perfis. Procedeu-se 
à escavação do enquadramento exterior para posterior 
remoção da equipa de restauro.
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QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

N.19 376 ANT OSSO 2 B 01.10. Sob crânio

N.19 378 ANT OSSO 2 B 118,11 01.10.11

N.19 485 ANT OSSO 2 B       01.10.11 Osso 1                           

N.19 308 ANT DENTE 2 B 34 40 118,04 01.10.12

N.19 309 ANT DENTE 2 B 32 47 118,04 01.10.12

N.19 481 ANT OSSO 2 B       01.10.12                              

N.19 486 ANT CRÂNIO 1 2 B       01.10.12 Frags do crânio 1

N.19 487 ANT CRÂNIO 2 2 B       01.10.12 Frags do crânio 2                         

N.19 316 ANT OSSO 2 B 30 16 118,13 01.10.13 Osso 4

N.19 317 ANT MAND 2 B 01.10.13

N.19 318 ANT OSSO ( TíBIA) 2 B 01.10.13 Ausente

N.19 319 ANT OSSO 2 B 01.10.13 Osso 6

N.19 320 ANT OSSO 2 B 28 10 118 01.10.13 Sob ossos longos

N.19 321 ANT OSSO 2 B 28 10 118 01.10.13

N.19 322 ANT OSSO   2 B 01.10.13 C14 

N.19 323 ANT OSSO 2 B 13 12 118 01.10.13

N.19 324 ANT CRÂNIO 2 2 B 01.10.13

N.19 326 ANT CRÂNIO 1 2 B 118,05 01.10.13

N.19 327 ANT CRÂNIO 3 2 B 01.10.13 Osso 7 na planta

N.19 328 ANT OSSO ( TÍBIA) 2 B 01.10.13 Ausente

N.19 329 ANT OSSO 2 B  01.10.13 Osso 9; C14 

N.19 330 ANT OSSO 2 B 15 15 117,96 01.10.13

N.19 335 ANT OSSO 2 B 01.10.13 Osso 10

N.19 336 ANT OSSO 2 B 01.10.13

N.19 337 ANT OSSO 2 B 01.10.13 Associado ao crânio 1

N.19 482 ANT OSSO 2 B       01.10.13                              

N.19 339 ANT DENTE 2 B 31 40 117,98 01.10.14 Junto ao crânio 2

N.19 264 ANT CRÂNIO 3 B 13 22 118,14 01.09.19

N.19 352 ANT? OSSO 4 B 02.02.08

N.19 344 CRV CRV 4 B 02.02.08 Crivo; Selecção C14

M.18 204 CRV 3 B’ 160 33 117,96 02.02.12 C14

M.18 263 CRV 2 B 22 53 01.10.13 C14

N.19 311 CRV CARVãO 2 B 22 43 118,07 01.10.13 Junto ao crânio;  C14

M.18 168 CRV 3 B’ 130 60 118,1 01.09.26 C14

N.19 373 FML 4 B       02.02.08

N.19 349 FMM OSSO 2 B       98.08.24

N.18 202 FMM OSSO 3 B 7 4 118,07 01.10.04

N.19 242 FMM OSSO 2 B 15 18 118,14 01.09.06

N.19 244 FMM DENTE 2 B 18 31 118,14 01.09.07

N.19 374 FMM OSSO 2 B 01.09.07

N.19 291 FMM OSSO 2 B 01.10.09

N.19 375 FMM OSSO 2 B 118,09 01.10.10

N.19 379 FMM OSSO 2 B 118,09 01.10.10                                  

N.19 295 FMM OSSO 2 B 25 15 118,09 01.10.11
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Quadro 1.11 – Espólio registado para a Estrutura B.

N.19 483 FMM OSSO 2 B       01.10.13                              

N.19 484 FMM OSSO 2 B       01.10.13                              

N.19 259 FMM OSSO 3 B 42 31 118,14 01.09.19

N.19 333 MP 2 B 117,96 01.10.13

N.19 350 PL NCL 2 B 32 28 118,4 98.08.24

N.19 357 PL RT 2 B       98.08.24 Crivo

N.19 447 PL RT 2 B 98.08.24

N.19 354 PL LML 2 B 43 44 118,19 98.08.24

N.19 211 PL LML 2A B 62 49 118,3 98.08.28 Ausente

N.19 220 PL LSC 2 B 143 10 118,22 98.09.08  

N.19 222 PL LSC 2 B 36 24 118,18 98.09.09

M.18 266 PL LSC 3 B’ 01.10.05

N.19 243 PL RT 2 B 18 21 118,14 01.09.06

N.19 284 PL RT 3 B 37 11 118,14 01.10.06

N.19 245 PL LSC 2 B 15 23 118,14 01.09.07

N.19 246 PL ESQ 2 B 35 61 118,14 01.09.07 Córtex

N.19 247 PL LSC 2 B 37 63 118,14 01.09.07 Macro-indústria

M.18 190 PL LSC 2 B’ 118,09 01.10.08

N.19 472 PL RT 3 B 01.10.09 Macro-indústria

N.19 289 PL LML 2 B 25 20 118 01.10.09

N.19 293 PL LML 2 B 35 33 118,09 01.10.10

N.19 292 PL LML 2 B 45 43 118,09 01.10.10

N.19 302 PL LML 2 B 22 30 118,11 01.10.11

N.19 304 PL LML 2 B 43 36 118,11 01.10.11

N.19 294 PL RT 2 B 21 8 118,09 01.10.11

N.19 301 PL TAB 2 B 50 40 118,11 01.10.11

N.19 303 PL RT 2 B 27 43 118,11 01.10.11

N.19 305 PL RT 2 B 118,11 01.10.11

N.19 474 PL RT 2 B 118,09 01.10.11

N.19 300 PL LML 2 B 118,09 01.10.11

N.19 306 PL LML 2 B 118,11 01.10.11

N.19 307 PL F NCL 2 B 118,04 01.10.12 Córtex

N.19 310 PL ESQ 2 B 38 19 118,07 01.10.13

N.19 313 PL LSC 3 B 118,07 01.10.13

N.19 314 PL PÇ ESQ 2 B 40 32 118,07 01.10.13 Junto ao crânio 2

N.19 325 PL LML 2 B 37 30 118,02 01.10.13 Sob crânio 2

N.19 331 PL ESQ 2 B 10 12 117,96 01.10.13

N.19 332 PL LSC 2 B 30 22 117,96 01.10.13 Macro-indústria

N.19 334 PL RT 2 B 22 31 118,08 01.10.13 Associado ao crânio

N.19 338 PL RT 2 B 117,96 01.10.13

N.19 312 PL LML 2 B 40 43 118,07 01.10.13

N.19 260 PL LSC 3 B 118,14 01.09.19 Crivo

N.19 261 PL LSC 3 B 118,14 01.09.19 Crivo; Macro-indústria

M.18 173 PL RT 3 B’ 136 50 118,1 01.09.26



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

64

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Estado de conservação
Tal como A, B e C2, esta estrutura apresentava 

um bom estado de conservação, ainda com o arranque 
das paredes preservado. 

Caracterização morfológica da estrutura
A Estrutura C1 apresenta grandes dimensões, 

com particularidades morfológicas na sequência de 
fornos A-B-C2 em que se integra. 

Forma e planta: Forma subcircular, sobrepõe-se 
claramente ao forno C2 (tendo sido inicialmente in-
terpretado como um só forno). Muito provavelmente, 
a estrutura seria coberta, a avaliar pela abundância de 
nódulos de argila no seu interior e na área externa 
adjacente. 

Parede de argila
Forma: Parece muito irregular quanto à espes-

sura, com uma «parede dupla» na junção com a Es-
trutura C2.

Tratamento de superfícies: Argila amassada em 
nódulos, sem qualquer tratamento de superfícies.

Cor Munsell: 5YR 7/6 (reddish yellow)
Placa térmica e Base da Estrutura
A sua base incluia uma placa térmica, fundo em 

argila argamassada com intensos sinais de combustão. 
Sobre esta base, surgiam alguns blocos de pedra que 
funcionariam como «placa térmica». A cor do sedi-
mento e da argila parece indicar sinais de combustão.

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Mínima Topo Base

0,90 0,91 0,12 0,05 118,41 118,23

Enchimento e Fases de utilização
O interior da Estrutura B conservava ainda ves-

tígios da sua utilização culinária, atestados pela pre-
sença de fauna mamalógica e malacológica bem como 
abundância de sinais de combustão.

Nível 1 (topo)
Topo do enchimento, com alguns materiais (pro-

vavelmente provenientes dos níveis exteriores da U.E. 2).

Nível 2 (utilização)
Nível de utilização do forno, com sedimento 

escuro, carvões e abundante fauna mamalógica con-
centrada sobretudo junto às paredes do forno. Alguns 
materiais líticos.

A Estrutura C1 poderá corresponder à última 
fase de utilizações sucessivas do conjunto A-B-C1-
-C2. 

Junto às paredes do forno, verifica-se a concen-
tração de fragmentos de ossos e conchas muito car-
bonizados. Registam-se alguns fragmentos de fauna, 
destacando-se uma valva inteira de Unio. O sedimen-
to apresenta uma compacidade heterogénea, mais 
compactado em C2. A cor dominante é muito escura: 
10 YR 3/2 (very dark greyish brown).

Nível 3 (placa térmica)
Fundo de blocos de pedra (placa térmica) locali-

zado na base do forno. Este enchimento-base é cons-
tituído por blocos de pedra e termoclastos (sobretudo 
seixos).

Todo o interior da estrutura se apresenta muito 
escurecido (especialmente na base), contrastando com 
o sedimento do interior da Estrutura C2, o que evi-
dencia sinais de combustão.

Nível 4 (base)
Base do forno, revestida a argila. Os blocos de 

pedra e os termoclastos assentavam directamente so-
bre este fundo.

Não foi removido o fundo de argila, que se apre-
sentava muito queimado, mas a observação em corte 
do exterior do forno permite-nos concluir que as pa-
redes do forno assentam nesta base.

Cronologia
Integração estratigráfica: A base do forno encon-

tra-se integrada na U.E. 3, mas o seu topo na U.E. 2.
Associação com outras estruturas: Estrutura que se 

integra numa sequência de quatro fornos sobrepostos 
(A-B-C1-C2). A Estrutura C1 sobrepõe-se directa-
mente sobre C2.

A escavação da área exterior a esta estrutura permi-
tiu verificar que ela cobria parcialmente uma outra Es-
trutura pétrea (F’). Inicialmente, pareceu-nos que a Es-
trutura F’ se encontrava adossada entre a Estrutura C1 
e D, mas durante a remoção dos elementos pétreos que 
a constituíam foi possível confirmar a sua sobreposição.

Cronologia: Fase 1 de Xarez 12. Primeira metade 
do 6º milénio?
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Materiais arqueológicos associados
A Estrutura C1 deverá corresponder à última 

fase de construção-utilização do conjunto A-B-C1-
-C2. Trata-se de uma estrutura com elevado número 
de materiais arqueológicos, apenas paralelizável à es-
trutura B.

Entre os materiais recolhidos destaca-se a pre-
sença de fauna malacológica (oito valvas de Unio), 
correspondendo a uma presença comum desde os for-
nos de Fase 1 até às utilizações posteriores (Neolítico 
final), evidenciando a importância dos recursos aquá-
ticos para estas comunidades.

A indústria lítica recolhida em associação com 
esta estrutura regista a presença muito significativa 
de macro-indústria, num total de nove ocorrências, 
num universo de 20 registos de pedra lascada. Inclui-

Nº

Material de debitagem

Lamela 2

Lascas 2

Material residual

Esquírolas 1

Restos de talhe 6

Total 11

Quadro 1.12 – Indústria lítica da Estrutura C1.

-se aqui a indústria macrolítica: seixos-núcleo (um) e 
lascas (oito). O inventário de pedra lascada microla-
minar inclui uma clara diversidade de presenças.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

N.18 163 FMM OSSO 2 C1 51 60 118,15 01.09.10

N.18 195 FML CONCHA 2 C1 51 50 118,12 01.09.27

N.18 206 FML CONCHA 3 C1 87 18 118,05 01.10.05

N.18 219 FML CONCHA 2 C1 140 7 118,08 01.10.13

N.18 237 FML CONCHA 3 C1 55 199 117,89 02.02.13

N.18 169 FMM OSSO 2 C1 78 88 118,15 01.09.10

N.18 171 FMM OSSO 3 C1 70 53 118,15 01.09.11

N.18 173 FMM OSSO 3 C1 56 42 118,25 01.09.11

N.18 179 FML 2 C1 152 7 118,17 01.09.11

N.18 193 FMM OSSO 3 C1 43 85 118,21 01.09.15

N.18 200 FMM OSSO 3 C1 118,12 01.10.04

N.18 212 FMM OSSO 2 C1 118,12 01.10.09 Crivo

N.18 220 FMM OSSO 2 C1 66 81 118,05 01.10.13

N.18 126 FMM OSSO 3 C1 106 109 118,2 98.09.07

N.18 135 FMM OSSO 3 C1 85 69 118,21 98.09.07

N.18 240 ANT OSSO LONGO 3 C1 68 27 117,82 02.02.16 Exterior da Estrutura

N.18 238 PL RT 3 C1 61 74 117,81 02.02.13

N.18 239 PL RT 3 C1 30 23 117,84 02.02.16

N.18 214 FML CONCHA 2 C1 130 31 118,09 01.10.10

N.18 234 FML CONCHA 3 C1 62 23 117,88 02.02.13

N.18 332 FMM DENTE 2 C1 45 55 118,15 01.09.10

N.18 335 FMM OSSO 2 C1 118,09 01.10.10

N.18 336 FMM OSSO 2 C1 01.10.08

N.18 337 FMM OSSO 2 C1 01.09.26

N.18 339 FMM OSSO 2 C1 02.02.08

N.18 340 FMM OSSO 3 C1 118,15 01.09.11

N.18 341 FMM OSSO 2 C1 01.09.27

N.18 348 FMM OSSO 2 C1 01.10.13
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1.4.2.1.4. Estrutura C2

Localização: 
M.19.

Tipo: 
Estrutura de argila (forno). Fase 1.

Trabalhos efectuados
1998: Na Campanha de 1998, foi atribuída a 

designação «Estrutura C» a um conjunto que, na rea-
lidade, compreendia duas realidades sobrepostas.

2001: Desde as primeiras limpezas, que foi 
possível determinar a subdivisão do que se pensa-
va ser uma única estrutura em «Estrutura C1» e 
«C2». Durante a campanha de 2001 privilegiou-se 
a escavação do forno B e C1 (considerando a so-
breposição de estruturas e o reduzido espaço para 
trabalho), ficando por concluir a escavação no in-
terior de C2.

N.18 350 FMM OSSO 2 C1 01.09.09

N.18 351 FMM OSSO 2 C1 01.10.10

N.18 352 FML CONCHA 2 C1 01.10.13

N.18 356 FMM DENTE 3 C1 87 18 118,05 01.10.05

N.18 323 PL S NCL 3 C1 01.10.10 Macro-indústria

N.18 166 PL LSC 2 C1 44 58 118,15 01.09.10 Macro-indústria

N.18 168 PL LSC 2 C1 60 100 118,15 01.09.10 Macro-indústria

N.18 172 PL LSC 2 C1 54 58 118,15 01.09.11 Macro-indústria

N.18 284 PL LSC 2 C1 105 60 118,17 01.09.09

N.18 194 PL RT 2 C1 165 70 118,12 01.09.27

N.18 210 PL LML 3 C1 133 161 117,92 01.10.08

N.18 221 PL RT 2 C1 60 84 118,05 01.10.13

N.18 235 PL RT C1 62 6 117,88 02.02.13

N.18 158 PL RT 2 C1 111 76 118,17 01.09.09

N.18 285 PL ESQ C1 95 60 118,17 01.09.09

N.18 211 PL S NCL 2 C1 126 84 118,12 01.10.09 Macro-indústria

N.18 277 PL LSC 2 C1 118,21 01.09.19 Descorticagem

N.18 278 PL LSC 2 C1 118,21 01.09.19 Macro-indústria

N.18 279 PL RT 2 C1 118,21 01.09.19 Macro-indústria

N.18 322 PL S NCL 3 C1 01.10.10 Macro-indústria

N.18 164 PL LML 2 C1 43 91 118,15 01.09.10

N.18 162 PL LSC 2 C1 41 132 118,15 01.09.09 Macro-indústria

2002: Procedeu-se à remoção do Nível 2 (en-
chimento e derrube), com respectivo registo gráfico 
e fotográfico.

Estado de conservação
Tal como A, B e C1, esta estrutura apresenta um 

bom estado de conservação, ainda com o arranque das 
paredes preservado. Muito provavelmente, a estrutura 
seria coberta, a avaliar pela abundância de nódulos de 
argila no seu interior e na área externa adjacente. 

Foi afectada pela sobreposição e corte das estru-
turas B e C2.

Caracterização morfológica da estrutura
Estrutura que se integra numa sequência de 4 

fornos sobrepostos (A-B-C1-C2). A Estrutura C2 
apresentava as menores dimensões de todo o conjun-
to, sendo caracterizada pela robustez das suas paredes. 

Forma e planta: Forma subcircular (com planta 
original cortada pela Estrutura C1).

Parede de argila
Forma: As paredes apresentavam grande espes-

sura, facto justificado pelo facto de existir uma justa-

Quadro 1.13 – Espólio da Estrutura C1.
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posição entre a parede do forno B e a parede de C2. 
O desmonte parcial efectuado na parede contígua a B 
e C2, permitiu verificar esta justaposição.

Tratamento de superfícies: Argila amassada em 
nódulos, sem qualquer tratamento de superfícies. Os 
fragmentos de argila apresentam-se muito alisados 
(comparativamente aos das restantes estruturas da se-
quência A-B-C1-C2).

Após a remoção do enchimento, parecia existir 
uma parede dupla, reforçando a parede Este, que con-
finava com a Estrutura C1.

Cor Munsell: 5YR 7/6 (reddish yellow).
Placa térmica e base da estrutura
Foram detectados restos de uma base em arga-

massa muito deteriorada, apenas visível junto à parede 
da estrutura (cota média de 118 m), apresentando in-
tensos sinais de combustão

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,52 0,34 0,09 0,04 118,23 118,07

Enchimento e Fases de utilização
Nível 1: Topo do enchimento, com escassos ma-

teriais, provavelmente provenientes dos níveis exte-
riores da U.E. 2.

Nível 2 (Derrube, cota 118,13 m): Derrube do 
topo do forno, com muitos fragmentos de argila, es-
cassos blocos de pedra e sedimento muito compac-
tado (sem materiais arqueológicos e osteológicos).
Este nível distingue-se dos demais enchimentos dos 
fornos de argila, pela escassez de sinais de combustão 

QD # Tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

N.18 228 FML CONCHA 4 C2 72 62 117,86 02.02.12

N.18 227 CRV – C2 180 78 118 02.02.10

N.18 334 FMM OSSO 2 C2 01.10.05 Exterior da Estrutura

N.18 347 FMM OSSO 2 C2 01.10.08

Quadro 1.14 – Espólio da Estrutura C1.

(mesmo nos blocos de pedra do seu interior) e pela 
presença de abundantes nódulos de argila muito apla-
nados. Não se recolheu qualquer fragmento de fauna 
ou de qualquer outro tipo de material arqueológico.

Nível 3 (base): Procedeu-se à escavação até ao 
nível estéril, para confirmar a deposição observada na 
Estrutura B, tendo-se atingido a cota 117,81 m.

Cronologia
Integração estratigráfica: A base do forno encon-

tra-se integrada na U.E. 3, mas o seu topo na U.E. 2.
Associação com outras estruturas: Encontra-se 

numa fase intermédia da sequência de fornos A – B 
– C2 – C1. Verifica-se o aproveitamento de parte das 
paredes da Estrutura B.

Cronologia: Fase 1 de Xarez 12. Primeira metade 
do 6º milénio?

Materiais arqueológicos associados
Não foi recolhido nenhum artefacto no interior 

desta estrutura, registando-se apenas alguns ecofac-
tos (fauna mamalógica e malacológica). Como foi já 
referido, é provável que a construção da estrutura C1 
tenha provocado o esvaziamento da estrutura anexa.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

68

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

1.4.2.1.5. Estrutura D

Localização: 
M.18 – N.18.

Tipo:
 Estrutura de argila (forno). Fase 1.

Trabalhos efectuados
1998: Durante a primeira campanha não foi 

possível determinar completamente o perímetro des-
ta estrutura. «Foi inicialmente identificada uma hipo-
tética vala de implantação da Estrutura D. (…) De 
verificar ainda que esta estrutura funciona em plano 
com a U.E.3, encontra-se implantada na U.E.3, que 
será um momento de contemporaneidade desta es-
trutura.» (Caderno de campo, 1998).

2001: Os trabalhos foram iniciados pela com-
pleta delimitação do perímetro da estrutura, tendo-se 
procedido a uma escavação de pormenor junto das 
paredes. Como não foi identificado o traçado com-
pleto desta estrutura, efectuou-se complementarmen-
te a escavação do exterior, não tendo sido identificado 
o seu prolongamento. A planta do forno (adossada a 
um afloramento) deverá ter sido assim parcialmente 
destruída.

A escavação do enchimento da estrutura evi-
denciou a presença de uma placa térmica bem con-
servada.

2002: A escavação desta estrutura foi integral-
mente realizada na anterior Campanha. Porém, con-
siderou-se pertinente a ampliação da sua documenta-
ção gráfica tendo sido efectuados dois perfis. Durante 
a escavação da U.E. 3 na área envolvente desta estru-
tura, foram detectados vários fragmentos de argila de 
grande dimensão, que deveriam fazer parte da parede 

Oeste, provavelmente destruída pela construção do 
forno I.

Estado de conservação
Bom estado de conservação. A parede de argila 

encontra-se bem definida atingindo a altura de 12 cm 
conservados. 

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Estrutura adossada a uma rocha 

actualmente em desagregação, provavelmente conse-
quência de uma intensa combustão, tal como sucedeu 
no bloco junto ao forno «Vulcão» e no forno S. Trata-
-se da única estrutura que aproveita um afloramento 
rochoso para constituir parte da parede, não tendo 
sido identificada a planta completa do forno (prova-
velmente destruído pelos fornos do Neolítico final H 
e I).

Parede de argila
Forma: A parede de argila encontra-se bem de-

finida, atingindo a altura de 12 cm. Apesar do bom 
estado de conservação da parede, estão ausentes os 
vestígios do prolongamento da mesma, em direcção 
ao afloramento.

Tratamento de superfícies: Durante a fase de 
desenho, verificou-se que a parede da estrutura foi 
construída em placas, tal como sucedeu com a Es-
trutura I.

Cor Munsell: 7.5 YR5/6 (strong brown).
Placa térmica e Base da Estrutura: A base da es-

trutura encontra-se completamente coberta por blo-
cos de pedra de pequena dimensão (sobretudo seixos), 
alguns já sob a forma de termoclastos. 

Parte dos blocos da estrutura designada por C’ 
poderão fazer parte da base deste forno, traduzindo 
fases de esvaziamento. Aliás, o aglomerado pétreo de-
signado por C’ apresenta uma cor muito escura, com 
fortes sinais de combustão. 

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,100 0,85 0,12 0,05 118,31 118,06
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Enchimento e Fases de utilização
Nível 1 (topo): Topo do enchimento, com alguns 

materiais (provavelmente provenientes dos níveis ex-
teriores da U.E. 2).

Nível 2 (utilização?): Praticamente não foi re-
colhido material arqueológico ou faunístico. Cor do 
sedimento: 7.5 YR 3/4 (dark brown).

Nível 3 (placa térmica):Presença de uma placa 
térmica, com abundantes blocos de pedra, muitos ter-
moclastos, indicando assim uma utilização prolongada.

Nível 4: Base do forno revestida a argila. Os blo-
cos de pedra e os termoclastos assentavam directa-
mente sobre este fundo de argila.

Cronologia
Integração estratigráfica: O topo e a base desta 

estrutura integram-se na U.E. 3.
Associação com outras estruturas: A escavação 

da área exterior a esta estrutura permitiu verificar 
que cobria parcialmente uma outra estrutura pétrea 
(F’). Inicialmente, pareceu-nos que a Estrutura F’ 
se encontrava adossada entre a Estrutura C1 e D, 
mas durante a remoção dos elementos pétreos que 
a constituíam foi possível confirmar a sua sobrepo-

Quadro 1.16 – Espólio da estrutura D.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

M.18 282 FMM OSSO 3 D 01.09.12

M.18 283 FMM OSSO 3 D 01.10.14

N.18 269 CER FR 2 D 23 16 118,26 98.09.09

M.17 118 PL LSC 3 D 200 180 118,16 01.10.02

M.18 135 MP OLNI 2 D 180 118,14 01.09.12

M.18 180 PL RT 3 D 118,11 01.10.02 Macro-indústria

M.18 138 PL LML 2 D 16 160 118,14 01.09.12 Semi-cortical

M.18 106 PL S NCL 2 D 46 163 118,33 98.09.05 Macro-indústria

M.18 264 PL LSC 3 D 118,11 01.10.02

M.18 265 PL RT 3 D 118,11 01.10.02

M.18 267 PL RT 3 D 118,11 01.10.02

N.18 111 PL LSC    D       98.08.28 Crivo; Limp. Corte

N.18 110 PL TAB  2 D       98.08.29 Crivo; Limp. Corte

N.18 114 PL LSC 2 D       98.08.28 Limp. Corte; 

sição. Provavelmente esta estrutura foi parcialmente 
destruída pelas estruturas H e I. 

Cronologia:Fase 1 de Xarez 12. 6º milénio?

Materiais arqueológicos associados
Apesar do bom estado de conservação da pla-

ca térmica (com termoclastos in situ), são escassos os 
materiais arqueológicos recolhidos. Continua a verifi-
car-se a presença significativa de macro-indústria (3) 
e da ausência de utensilagem.

Nº

Material de preparação e reavivamento

Tablettes 1
Material de debitagem

Lamela 1
Lascas 3

Material residual

Restos de talhe 2

Total 7

Quadro 1.15 – Indústria lítica da estrutura D.
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1.4.2.1.6. Estrutura E

Localização:
 M.18 – M.19.

Tipo: 
Estrutura de argila (tipo forno). Fase 1.

Trabalhos efectuados
1998: Alguns dos nódulos de argila que consti-

tuem a parede da estrutura estavam já a descoberto, 
mas não se identificou a planta da Estrutura E du-
rante a primeira campanha, sumariamente registada.

2001: Delimitação completa das paredes do for-
no e escavação do seu interior. Não tendo sido iden-
tificada qualquer placa térmica ou base da estrutura, 
procedeu-se à escavação do seu interior até à identifi-
cação da base das paredes e à detecção da U.E. 4 (pla-
no 5, à cota 117,93). Na cota a que foi interrompida 
a escavação do interior, o sedimento apresentava-se 
muito claro, solto, quase tipo areia, claramente um se-
dimento estéril, não antrópico.

Estado de conservação
Bom.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Esta estrutura apresenta uma 

grande dimensão e, paradoxalmente, a esta dimensão 
correspondem paredes bastantes finas. Atendendo à 
fina espessura das paredes, coloca-se a hipótese do 
forno não ter sido coberto. Esta hipótese é corrobora-
da pelo facto de, no interior do forno, se terem reco-
lhido escassos fragmentos de argila, distinguindo-se 
do que sucedeu na sequência de fornos A-B-C1-C2. 

Parede de argila
Forma: As paredes apresentam uma base mais 

larga que estreita no seu topo. Não é possível determi-
nar se esse estreitamento corresponde a uma morfolo-
gia de origem ou se é consequência da sua degradação.

Tratamento de superfícies: As paredes não apre-
sentam alisamento, registando-se grandes irregulari-
dades.

Cor Munsell: 7.5 YR 6/4 (light brown).
Placa térmica e base:
Ausente.

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

1,11 0,93 0,09 0,05 118,23 118,14

Enchimento e Fases de utilização
Nível 1 (topo – cota 118,27 m): Topo da estrutura 

ainda afectada por enchimentos que correspondem à 
U.E. 2. Verifica-se a presença de abundantes blocos 
de pedra, de média dimensão, com alguns seixos. Os 
restos de fauna são relativamente escassos. Cor do se-
dimento: 7.5 YR 4/3 (brown).

Nível 2 (utilização – cota 118,21 m): Utilização 
plena da estrutura, com valvas de Unio encostadas à 
parede norte, escassos blocos de pedra, o sedimento 
apresenta coloração muito escura, alguns materiais 
líticos (presença de trapézios e lamelas), fauna e car-
vões. As conchas encontravam-se concentradas na 
parte norte da estrutura. Após a remoção das conchas, 
foi identificado o que parecia ser um grande nódulo 
de carvão (N.18-207).

Nível 3 (base – cota 118,07): Base da estrutura 
com restos de argila e cor mais clara. Ausência de pla-
ca térmica. Rarefacção gradual de material arqueoló-
gico e faunístico. A terra apresenta-se muito solta e 
clara, correspondendo à U.E. 4.

Nível 4 (Nível estéril – cota 117,93): A escava-
ção deu-se por concluída, uma vez que a diferença 
de cota entre a base da parede do forno e a actual 
cota de escavação do interior indicia que se trata-
va já de diferentes situações. Na cota a que foi in-
terrompida a escavação do interior (117,93 m), o 
sedimento apresentava-se muito claro, solto, quase 
tipo areia, claramente um sedimento estéril, não an-
trópico (Nv. 4).

Cronologia
Integração estratigráfica: O topo da estrutura in-

tegra-se no Nível 2 e a sua base no Nível 4.
Associação com outras estruturas: A Estrutura E 

encontra-se praticamente isolada do conjunto das 
restantes estruturas da Fase 1, distinguindo-se das 
mesmas pela sua dimensão e morfologia. Quanto à 
dimensão, verificamos que esta estrutura é a maior 
do conjunto de Xarez 12 (em qualquer das fases), 
pelo que necessariamente a sua morfologia seria di-
ferente.

Assim, esta estrutura afasta-se da tipologia dos 
fornos da Fase 1 nos seguintes items:
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1. ausência de placa térmica conservada (apesar 
de existirem algumas manchas de combustão no seu 
interior);

2. ausência da evidência de uma cúpula de argila 
(que fosse consubstanciada num derrube).

Por outro lado, esta estrutura distingue-se dos 
fornos da Fase 2 nos seguintes items:

1. total ausência de recipientes cerâmicos junto 
da estrutura;

2. paredes sem qualquer tratamento de superfícies.
A integração estratigráfica é assim o único indí-

cio que podemos usar com segurança. Como vimos, a 
base da estrutura assenta na U.E. 4 e a sua utilização 
integra-se na U.E. 3, facto que a aproxima inquestio-
navelmente dos fornos da Fase 1.

Cronologia: 
Fase 1 de Xarez 12. 6º milénio?
Materiais arqueológicos associados
O conjunto de materiais arqueológicos recolhi-

dos no interior da Estrutura E evidencia a importân-
cia da fauna malacológica. Tal como na Estrutura L 
(Fase 2?), a Estrutura E regista grande presença deste 
tipo de material. Considerando que o carbonato de 
cálcio das conchas apresenta uma conservação dife-
rencial, preservando-se apenas uma pequena parte do 
conjunto (Chernorkian, 1990), podemos calcular a 
importância original da fauna malacológica.

Foram recolhidas várias amostras de sedimen-
to que pareciam configurar manchas de carvão. Es-
tas amostras foram analisadas pela Doutora Paula 
Queiroz, que constatou não se conservar carvão nes-
tas manchas, podendo assim corresponder a restos de 
uma combustão integral.

A indústria macrolítica integra oito ocorrências, 
registando-se também a diversidade no conjunto de 
pedra lascada:

Nº

Material de debitagem

Lamela 1

Lascas 1

Material residual

Restos de talhe 9

Utensílios retocados

Geométrico (trapézio) 1

Total 12

Quadro 1.17 – Espólio lítico da estrutura E.

1.4.2.1.7. Estrutura G

Localização: 
M.19.

Tipo: 
Estrutura de argila (tipo forno). Fase 1.

Trabalhos efectuados
1998: Foi identificado parcialmente, não tendo 

sido possível determinar completamente o seu perí-
metro.

2001: Procedeu-se à sua delimitação, registo e 
escavação do interior. A escavação do enchimento foi 
interrompida pelas más condições atmosféricas.

2002: No final da Campanha anterior, a chu-
va e o posicionamento topográfico desta estrutura 
interromperam os trabalhos. Foi possível retomar a 
escavação e efectuar o registo gráfico e fotográfico. 
Procedeu-se à escavação de uma sondagem exterior 
que permitiu a leitura da integração estratigráfica 
desta estrutura.

Estado de conservação
Muito bom, até ao início das más condições 

atmosféricas. A partir de então, esta área foi muito 
afectada pela água, uma vez que se trata da estrutura 
que está a uma cota mais baixa, localizando-se junto 
da vala de escoamento de água rasgada logo em 1998.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Estrutura ovalada. Verifica-se 

a presença de dois blocos de argila posicionados de 
ambos lados da estrutura (Oeste e Este). Estes blocos 
foram designados como componente de Estrutura F e 
componente de Estrutura G’. Posicionados de ambos 
os lados da estrutura, estes componentes poderão cor-
responder a uma morfologia de cobertura específica 
ou simplesmente estar associados a um momento de 
derrube exterior da cúpula da estrutura.

Parede de argila
Forma: A parede é consideravelmente espessa 

(cerca de 30 cm na base) e bastante irregular. Entre o 
topo do forno e a sua base medeiam cerca de 40 cm, 
sendo assim o forno com maior profundidade.

Tratamento de superfícies: As paredes apre-
sentam um bom tratamento das superfícies internas, 
provavelmente por alisamento, contrastando com as 
restantes estruturas da Fase 1.

Cor Munsell: 5 YR 5 / 8 (yellowish red).
Placa térmica e Base
Presença evidente de uma placa térmica, com 

abundantes blocos de pedra (de média dimensão).
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Quadro 1.18 – Espólio da estrutura E

QD # Tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

M.18 186 CRV 2 E 170 179 118,07 01.10.07 Selecção C14

M.18 191 SED 2 E 160 185 118,09 01.10.08 Mancha A

M.18 195 SED 2 E 259 150 118,06 01.10.09 Mancha A

M.18 196 SED 2 E 133 144 118,03 01.10.09 Mancha A

M.18 194 FML CONCHA 2 E 200 175 118,04 01.10.09

M.18 187 FML CONCHA 2 E 155 172 118,07 01.10.07

M.18 184a FML CONCHA 2 E 118,07 01.10.07

M.18 140 FMM OSSO 2 E 137 184 118,21 01.09.12

M.18 141 FMM OSSO 2 E 127 171 118,21 01.09.12

M.18 228 CRV CRV 2 E 01.10.08 Selecção C14

M.18 229 FMM OSSO 2 E 01.10.09

M.18 121 MP 2 E 133 165 118,19 98.09.10

M.18 115 FMM OSSO 2 E 147 134 98.09.09

M.18 273 FMM OSSO 2 E 01.09.11

M.18 274 FMM OSSO 2 E 01.09.12

M.18 275 FMM OSSO 2 E 01.10.08

M.18 276 FMM OSSO 3 E 118,02 01.10.10

M.19 316 FMM OSSO 2 E 01.09.12

M.19 317 FML CONCHA 3 E 117,87 02.02.13

M.18 182 PL GEOM 2 E 118,07 01.10.06

M.18 136 PL RT 2 E 159 190 118,21 01.09.12 Macro-indústria

M.18 137 PL LSC 2 E 146 173 118,21 01.09.12

M.18 139 PL RT 2 E 153 143 118,21 01.09.12 Macro-indústria

M.18 142 PL LSC 2 E 130 148 118,21 01.09.12 Macro-indústria

M.18 188 PL RT 2 E 157 188 118,09 01.10.08

M.18 185 PL LSC 2 E 165 174 118,07 01.10.07

M.18 197 PL RT 2 E 158 152 117,93 01.10.10

M.18 148 PL RT 3 E 118,03 01.09.18 Crivo

M.18 183 PL RT 2 E 178 22 118,07 01.10.06

M.18 144 PL RT 2 E 118,21 01.09.12 Crivo

M.18 147 PL S NCL FA 89 E 200 110 118,03 01.09.18 Macro-indústria

M.18 179 MP TMC 3 E 113 164 118,11 01.10.02

M.18 111 PL RT 2 E 146 121 118,22 98.09.09

M.18 112 PL RT 2 E 136 161 118,31 98.09.09

M.18 117 PL RT 2 E 193 150 118,16 98.09.10

M.18 118 PL LSC 2 E 170 143 118,18 98.09.10 Macro-indústria

M.18 119 PL RT 2 E 166 144 118,19 98.09.10 Macro-indústria

M.18 120 PL LSC 2 E 196 174 118,18 98.09.10 Macro-indústria

M.18 122 PL LSC 2 E 148 161 118,18 98.09.10

M.18 123 PL RT 2 E 152 160 118,18 98.09.10 Macro-indústria

N.18 161 PL ESQ 2 E 118,17 01.09.09 Crivo

N.18 236 PL RT 3 E 40 164 118,03 02.02.13

M.18 143 PL LML 2 E 118,14 01.09.11 Crivo
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Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,87 0,64 0,12 0,06 118,06 117,77

Enchimento e Fases de utilização
Nível 1 (topo): Topo do enchimento, com alguns 

materiais (provavelmente provenientes dos níveis ex-
teriores da U.E. 2). O sedimento apresenta-se muito 
escuro (7.5 YR 3/2 – dark brown), relativamente solto.

Nível 2 (utilização): Sedimento muito escuro, 
com escassas pedras e bastantes materiais arqueológi-
cos (trapézios, lamelas, núcleos, restos de talhe).

Nível 3 (placa térmica): O sedimento apresen-
ta-se muito solto e escuro (10 YR 2/2 – very dark 
brown). Regista-se a presença de material lítico (no-
meadamente restos de talhe, lamelas, trapézios, nú-
cleo de sílex) e a escassez de fauna. Os blocos pétreos 
apresentam intensos sinais de combustão, com um 
sedimento muito negro e húmido. 

Nível 4 (base): Sob esta placa térmica, detectou-
-se uma base em argamassa, à semelhança do que ve-
rificamos nas estruturas A, B, C1, C2 e D. A base 
apresenta uma cor clara (quase esverdeada), provavel-
mente causada pela intensidade da combustão. Este é 
o forno com maior profundidade, encontrando-se a 
sua base a uma cota inferior à do empedrado.

Cronologia
Integração estratigráfica: A base e o topo do forno 

encontram-se integrados na U.E. 3. 
Associação com outras estruturas: O forno encon-

tra-se isolado das restantes estruturas, não existindo 
qualquer interligação estratigráfica. A altimetria e a 
presença de uma placa térmica parecem indicar que se 
trata de um forno de tipo 3 (Neolítico antigo), mas o 
bom tratamento das paredes é um ponto em comum 
com os fornos mais tardios.

Em termos altimétricos, a base desta estrutura 
encontra-se à cota mais baixa, acompanhando o de-
clive do terreno.

Cronologia: Fase 1 de Xarez 12. 6º milénio?

Materiais arqueológicos associados
Trata-se do forno onde foi recolhido o maior 

número de artefactos líticos, mas com uma quase au-
sência de fauna. Entre os 35 registos de pedra lascada, 
apenas se regista uma ocorrência de macro-indústria, 
contrastando com o que sucede nos outros fornos 
de Fase 1 onde a macro-indústria representa entre 
40% (Estrutura C1) e 10,5 % do total (Estrutura B). 
Quantitativamente, é também no interior desta es-
trutura que se regista o maior número de utensílios. A 
rarefacção de fauna, a abundância de indústria lítica e 
a presença de intensos sinais de combustão poderiam 
indicar que este forno tivesse sido também utilizado 
com outras finalidades, não identificáveis.

Quadro 1.19 – Espólio lítico da Estrutura G.

Nº

Material de preparação ou 
reavivamento

Tablettes 1

Flancos de núcleo 1

Material de debitagem

Lamela 8

Lascas 3

Núcleos 4

Material residual

Restos de talhe 11

Utensílios

Microburil 1

Geométricos 2

Denticulado 1

Furadores 1

Total 34
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QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

M.19 278 PL DTC 3 G 120 111 117,67 01.10.12

M.19 244 FMM OSSO G 01.09.24

M.19 174 FMM OSSO 2 G 92 131 118,11 98.09.07

M.19 318 FMM DENTE 2 G 01.10.09 Carbonizado

M.19 319 FMM OSSO 3 G 01.10.04

M.19 320 FMM OSSO 2 G 01.09.11

M.19 225 PL NCL 2 G 118,03 01.09.11 Crivo

M.19 252 PL GEOM 2 G 117,97 01.10.05 Crivo

M.19 222 PL RT 2 G 118,03 01.09.11 Crivo

M.19 223 PL LML 2 G 118,03 01.09.11 Crivo

M.19 251 PL GEOM 2 G 117,97 01.10.05 Crivo

M.19 268 PL RT 2 G 117,91 01.10.09 Crivo

M.19 271 PL LSC 2 G 147 124 117,79 01.10.10

M.19 259 PL F NCL 2 G 117,91 01.10.08 Crivo

M.19 262 PL LSC 2 G 117,91 01.10.08 Crivo; Macro-indústria

M.19 266 PL LML 2 G 145 108 117,83 01.10.09

M.19 267 PL LML 2 G 117,91 01.10.09 Crivo

M.19 264 PL MB 2 G 122 145 117,85 01.10.09

M.19 270 PL NCL 2 G 117,91 01.10.09 Crivo

M.19 215 PL NCL 2 G 122 110 118,03 01.09.11

M.19 263 PL NCL 2 G 117,88 01.10.09 Crivo

M.19 218 PL RT 2 G 140 85 118,03 01.09.11

M.19 226 PL RT 2 G 118,03 01.09.11 Crivo

M.19 255 PL LSC 2 G 116 159 117,91 01.10.08

M.19 216 PL RT 2 G 119 127 118,03 01.09.11

M.19 265 PL RT 2 G 125 130 117,85 01.10.09

M.19 261 PL RT 2 G 117,91 01.10.08 Crivo

M.19 256 PL RT 2 G 126 44 118,12 01.10.08

M.19 217 PL RT 2 G 111 130 118,03 01.09.11

M.19 253 PL RT 2 G 117,95 01.10.05 Crivo

M.19 279 PL RT 3 G 117,67 01.10.12

M.19 285 PL LSC G 129 149 01.10.08

M.19 189 PL TAB 2 G 152 120 118,08 98.09.08

M.19 196 PL FRD 2 G 118,13 98.09.10

M.19 224 PL LML 2 G 118,03 01.09.11 Crivo

M.19 258 PL LML 2 G 117,91 01.10.08 Crivo

M.19 254 PL LML 2 G 134 145 117,91 01.10.08

M.19 257 PL LML 2 G 116 155 117,91 01.10.08

M.19 191 PL LML 2 G 158 104 118,08 98.09.08

Quadro 1.20 – Espólio da Estrutura G.
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4.2.2. Estruturas de argila. A Fase 2.

As estruturas de argila que se integram na Fase 
2 correspondem ao conjunto numericamente mais re-
presentativo, integrando 11 estruturas (e um compo-
nente de estrutura).

Contrariamente ao que sucede com as estrutu-
ras de Fase 1, verifica-se uma grande heterogeneidade 
nos tipos de estrutura de argila e nos seus estados de 
conservação. Considerando que sete das 11 estruturas 
se apresentavam em mau estado (surgindo apenas o 
nível de base), o conjunto mais numeroso correspon-
de a uma tipologia indeterminada.

Entre as estruturas que apresentam um bom es-
tado de conservação, verificamos a presença de duas 
tipologias: 

1. «tipo Vulcão», uma estrutura quase cónica, de 
boca estreita, apenas representada pela Estrutura J;

2. forma «em Ómega», com o topo da superfície 
abrindo numa área, parecendo desenhar um «Óme-
ga», com abundante cerâmica na sua proximidade.

Algumas das estruturas em mau estado de con-
servação poderão integrar os tipos acima menciona-
dos.

Estas duas categorias referem-se ao estado ac-
tual das estruturas, não sendo improvável que se trate 
de uma só, a primeira, sendo a segunda a mesma da 
anterior, mas com parte do topo deteriorada pelo uso 
e pelo arrastar de recipientes sobre a sua superfície, 
para os tirar do lume.

Quadro 1.21 – Listagem  
das estruturas de argila  
de Fase 2.

Designação Data dos trabalhos Tipo Quadrícula

H 1999 – 2001 «Ómega» (?) N.17

I 1999 – 2001 «Ómega» N.17

J 1999 – 2000 «Vulcão» P. 18

K (+ M) 1999 – 2000- 2002 «Ómega» P. 18

L 1999 – 2000 Indeterminado P. 18

Q 1999 – 2000 Indeterminado R 18 / R17

R 2000 Indeterminado Q. 18

S 2000 Indeterminado Q 17 / Q 18

T 2000 Indeterminado («Ómega»?) Q 17 / Q 16

U 2000 Indeterminado Q 18 / Q 17

X 2000 Indeterminado R. 18

Estado de conservação

Quadro 1.22 – Estado de conservação das estruturas de argila  
de Fase 2.

Designação Tipo Estado

L «Vulcão» Mau

J «Vulcão» Muito Bom

H «Ómega» Mau

I «Ómega» Muito Bom

K «Ómega» Bom

T «Ómega» Mau

Q indeterminado Mau

S indeterminado Mau

U indeterminado Mau

X indeterminado Mau

Y indeterminado Mau

A’ indeterminado Mau

No conjunto de estruturas inseridas globalmen-
te na Fase 2, encontramos uma parte muito signifi-
cativa de estruturas em mau estado de conservação 
(81,8 %). Considerando a diversidade de tipologia das 
estruturas de Fase 2, não podemos assegurar que estas 
estruturas não correspondam a uma tipologia espe-
cífica, uma vez que o modo de utilização as destruiu 
quase por completo. Ou que foram objecto de um uso 
extremamente intenso e abandonadas quando o seu 
estado já não permitia o uso.
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Também se regista o facto de existirem áreas em 
pior estado de conservação, nomeadamente a faixa 
compreendida nos quadrados Q, onde todas as estru-
turas de argila se encontram conservadas apenas ao 
nível da base e, inversamente, as estruturas pétreas se 
encontram em bom estado de conservação. Esta du-
pla realidade parece afastar uma explicação tafonómi-
ca para o facto.

A explicação do número elevado de estruturas 
em mau estado de conservação poderá estar assim as-
sociada a uma causalidade funcional.

Dimensões:

Quadro 1.23 – Dimensões das estruturas de combustão de argila da Fase 2.
x - Medida indeterminada; xx - Medida estimada

Designação Tipo

Eixo Espessura parede

Longitudinal Transversal Máximo Mínimo

H «Ómega» 50 26 30 13

I «Ómega»? 66 55 12 8

K «Ómega» 77 76 30 x

T «Ómega» 67 55 30xx 10xx

L «Vulcão» 32 30 6 4

J «Vulcão» 45 37 12 6

Q Indeterminado 72 67 0 0

S Indeterminado 74 60 3 2

U Indeterminado 34 30 x x

X Indeterminado 62 34 x x

Y Indeterminado 80 67 x x

A’ Indeterminado 111 65 x x

Gráfico 1.11 – Altimetria do topo e base das estruturas de combustão  
de Fase 2.

Em geral, as estruturas identificadas apresentam 
uma dimensão entre os 77 (eixo maior) e os 30 cm 
(eixo menor). No caso das estruturas em mau estado 
de conservação, apenas se conserva a base, provocan-
do uma ampliação das medidas volumétricas reais. Tal 
é o caso da estrutura A’ – P, que corresponde a uma 
mancha de argila já sem formas definidas, junto a um 
empedrado.

As estruturas em forma de «Vulcão» apresentam 
uma dimensão bastante mais diminuta que os fornos 
tipo «Ómega».

As espessuras das paredes apresentam também 
variações consideráveis, nomeadamente os fornos de 
tipo «Ómega», que evidenciam paredes bastante es-
pessas (em média 30 cm).

Altimetria

Entre as estruturas de se-
gunda fase, destacam-se duas 
realidades: a Estrutura J, cuja 
base se posiciona a uma cota 
inferior (mas essa base poderá 
ter sido ampliada, uma vez que 
o forno não foi escavado no 
interior) e a Estrutura K, que 
se encontra a uma cota ligeira-
mente mais elevada.

Morfologia
As estruturas de argila de 

Fase 2 incluem duas formas ou 
tipologias bem diferenciadas, 
não sendo absolutamente clara 
a sua relação cronológica.

As estruturas tipo «Vul-
cão» apresentam uma forma 
cónica, de reduzidas dimensões. 

Trata-se claramente de estruturas abertas, funcionan-
do como um tipo específico de «fogareiro». Apenas o 
forno J se encontrava em bom estado de conservação, 
mas optou-se pela sua remoção em bloco e escavação 
em laboratório. O forno L apresentava fauna no seu 
interior, não sendo impossível que estas estruturas ti-
vessem um funcionamento similar ao dos fornos de 
Fase 1. Ambos fornos se encontravam adossados a 
um afloramento rochoso, o que de per se não é uma 
característica marcante, uma vez que existem fornos 
de todos os tipos com a mesma implantação (D, Fase 
1, H e T, Fase 2).

As estruturas tipo «Ómega» apresentavam pa-
redes com bom tratamento de superfíciess e são mais 
adequadamente «fogareiros», e não «fornos», uma vez 
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Gráfico 1.11 – Altimetria do topo e base das estruturas de combustão  
de Fase 2.

que os dois que foram encontrados, completos estão 
abertos no topo e poderiam sustentar recipientes com 
líquidos, destinados a cozedura de alimentos ou à 
confecção de sopas. As evidências da Estrutura K e I 
podem indiciar que também poderiam ter uma aber-
tura frontal, com o mesmo tipo de funcionamento. A 
associação espacial a uma bateria de recipientes cerâ-
micos (em bom estado de conservação) parece indicar 
a existência de uma relação funcional específica.

As paredes da Estrutura I (que se encontrava 
em bom estado de preservação) parecem indicar que 
a forma geral seria a da metade superior de uma es-
fera, não existindo dados concretos sobre a zona de 
topo, que se supõe aberto. Junto à Estrutura K, foi 
encontrada uma grande laje de granito que poderia 
ser interpretada como uma tampa semelhante à dos 
fornos com base alta de Los Millares (3º milénio).

As estruturas que se encontram em mau estado 
de conservação poderiam, eventualmente, correspon-
der ainda a uma terceira tipologia. Para algumas das 
estruturas em mau estado de preservação, a tipologia 
é induzida a partir de vários indicadores. Por exem-
plo, a Estrutura T, em péssimo estado de conserva-
ção, apresenta duas das características dos fornos tipo 
«Ómega»: argila bem consolidada e com tratamento 
de superfícies e a presença de recipientes cerâmicos 
em associação. 

Quadro 1.24 – Tratamento de superfícies das estruturas de Fase 2.

Designação Tipo Tratamento de superfícies

H «Ómega» Alisamento, irregular

I «Ómega» Alisamento

J «Vulcão» Nódulos, irregular

K «Ómega» Alisamento

L «Vulcão» Nódulos, irregular

Q Indeterminado Nódulos, irregular

S Indeterminado Nódulos, irregular

T «Ómega» Alisamento

X Indeterminado Alisamento

Y Indeterminado Nódulos, irregular

A’ Indeterminado Alisamento

Como foi já referido, as estruturas tipo «Ómega» 
apresentam um bom tratamento de superfícies, com 
alisamentos internos e externos cuidados. Pela obser-
vação da estrutura que se encontra em melhor estado 
de conservação (I), podemos admitir que se tivessem 
sobreposto placas de argila, com posterior tratamento 
das superfícies. A observação dos fragmentos de ar-

gila deste tipo de estrutura evidencia a utilização de 
elementos não plásticos de grande e média dimensão 
(quartzo, feldspato) na argila, o que contrasta com os 
fornos de Fase 1.

As estruturas tipo «Vulcão» apresentam tam-
bém nódulos, similares aos dos fornos de Fase 1.

No entanto, contrariamente ao que sucede com 
as estruturas de Fase 1, não encontramos nas estrutu-
ras de Fase 2 quaisquer evidências de uma placa tér-
mica, ou mesmo de um fundo de argila consolidada. 
Nos fornos em melhor estado de conservação (como 
o I), podemos atestar a presença de sinais de combus-
tão na sua base, de terra muito compactada (como em 
K), mas estão totalmente ausentes os termoclastos.

Como foi já referido, podemos avançar com a 
hipótese destes «fogareiros» terem eventualmente 
sido utilizados em associação com estruturas pétreas 
de combustão. Tal poderia ter sucedido nos casos da 
Estrutura I (Estrutura C’) e da Estrutura A’ (P), e com 
as estruturas da coordenada Q.

Enchimento e Fases de utilização
O mau estado de conservação da maior parte 

das estruturas impede a compreensão da dinâmica de 
utilização das mesmas.

Para além da óbvia função de combustão, que 
está atestada em todas elas, apenas duas estruturas 
permitiram uma leitura mais pormenorizada.

Encontramos nos níveis de colmatação a mesma 
situação que se verifica nos fornos de Fase 1, ou seja: 
os sedimentos que se encontram no interior dos for-
nos são absolutamente semelhantes aos das camadas 
no seu exterior, podendo os materiais aí recolhidos ser 
eventualmente resultantes de momentos de abandono 
dos fornos.

Mais difícil é encontrar testemunhos de even-
tuais fases de utilização, considerando estado em que 
se encontram muitas delas.

Ainda assim, encontrámos na Estrutura I o 
modelo de utilização dos fornos tipo «Ómega», que 
apresentavam uma área de combustão na entrada e 
abundante cerâmica e fauna, o que parece indicar uma 
funcionalidade de «fogareiro». A presença de formas 
cerâmicas anexas a fornos repete-se na Estrutura H e 
na T. A Estrutura K parece ter sido esvaziada, apesar 
do bom estado de conservação. Em nenhum dos casos 
se regista a presença de placas térmicas nem de um 
fundo de argila, como sucede em quase todas as estru-
turas de Fase 1. A abundância de áreas de combustão 
anexas poderá indicar a presença de áreas de fogo na 
entrada do forno e aqui a utilização dos vasos para 
fins culinários exigiria uma diferente reflexão do calor.
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Para os fornos de tipo «Vulcão» são mais escas-
sas as evidências, uma vez que a estrutura melhor pre-
servada foi escavada em laboratório. A evidência do 
forno L parece também indicar que não existiria uma 
placa térmica embora a combustão se devesse efectuar 
directamente sem o acesso a recipientes cerâmicos.

Materiais arqueológicos

Gráfico 1.12 – Quantificação geral dos materiais 
arqueológicos recolhidos nos fornos de Fase 2.

A densidade de materiais arqueológicos reco-
lhidos nas estruturas de Fase 2 é substancialmente 
mais reduzida da identificada nos fornos de Fase 1. 
Assim, enquanto os fornos mais antigos apresentam 
uma densidade artefactual média de 36,4 peças por 
estrutura, na Fase 2 a ratio é de apenas 18. A densida-
de de peças recolhidas é substancialmente menor no 
interior dos fornos do que na área exterior.

Est. 
H

Est. 
I

Est. 
K

Est. 
L

Est. 
Q

Est. 
S

Est. 
U

Est. 
T

Est. 
A’

Material preparação / reavivamento 1

Tablettes 1

Flancos de núcleo 2 4

Material de debitagem

Lamela 8 8 1 6 1 11 14

Lâmina 3

Lascas 4 6 1 4

Microburil  2 1

Núcleos  2 1 1 1

Material residual   

Esquírolas   8 2

Restos de talhe 4 6 2 3 6

Utensílios retocados

Lamela 1 2

Lasca  

Geométricos 1 1

Entalhes 1

Furadores

Diversos

Peça esquirolada 1

Total 18 30 4 1 18 2 1 18 29

Quadro 1.25 – Indústria lítica das estruturas de argila de Fase 2.
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Estrutura H Estrutura I Estrutura T

Formas Abertas

Taça 1

Taça em calote 4 4 5

Taça carenada 2

Formas Fechadas

Esférico 8 5

Esferoidal 1 1

Total 14 12 5

Quadro 1.26 – Recipientes cerâmicos das estruturas de Fase 2.
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1.4.2.2.2. Estrutura H

Localização: 
M.17.

Tipo:
 Estrutura de argila («fogareiro»). Fase 2.

Trabalhos efectuados
1999: Identificação e registo da estrutura.
2001: Delimitação da estrutura. Após o respec-

tivo registo gráfico e fotográfico, optou-se pela sua 
remoção. Simultaneamente, recolheu-se o conjunto 
cerâmico que se encontrava associado.

Estado de conservação
Mau estado de conservação. Apenas conservava 

um pequeno segmento de estrutura, sendo impossível 
determinar a sua planta.

Caracterização morfológica da estrutura
Apenas caracterizado pela presença de uma pa-

rede de argila encostada um afloramento granítico 
muito afectado pela combustão. Não é possível efec-
tuar a reconstituição da planta. Forma muito irregular, 
planta indeterminada.

Tratamento de superfícies: Concentração de ar-
gila faceada, aparentemente pelo exterior, de morfo-
logia disforme.

Cor Munsell: 5YR 6/6 (Reddish Yellow).
Placa térmica e Base da Estrutura
Não foram identificadas.

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,50 0,26 0,30 0,13 118,62 118,40

Enchimento e Fases de utilização
Junto a esta estrutura, foi detectada uma bolsa 

de sedimento com cor mais escura (5YR 3/3) e tex-
tura granulosa, devendo corresponder à sua fase de 
utilização, marcada pela presença de abundantes frag-
mentos de recipientes cerâmicos.

Junto a esta estrutura, encontrava-se um con-
junto considerável de cerâmica, nomeadamente três 
bordos, uma taça com um mamilo e dois recipientes 
fragmentados em conexão. 

Cronologia
Integração estratigráfica: O topo integra-se no 

interface 1-2 e a base desta estrutura integra-se na 
U.E. 2.

Associação com outras estruturas: A proximidade 
com a Estrutura I poderá indicar um relacionamento 
entre ambas, ou o seu sincronismo, tal como a seme-
lhança do tipo de espólio associado indica. A destrui-
ção da Estrutura H poderá estar relacionada com o 
tipo de utilização da mesma.

Cronologia: Neolítico final.

Materiais arqueológicos associados
Se em termos quantitativos, o total de registos de 

pedra lascada é significativo, a cerâmica é sem dúvida 
o item que se destaca, quantitativamente e volumetri-
camente. Os fragmentos cerâmicos apresentam-se em 
bom estado de conservação, com vários recipientes de 
forma reconstituível, sendo óbvio que alguns dos re-
cipientes cerâmicos se encontravam fragmentados in 
situ.

A indústria lítica não apresenta diferenças sig-
nificativas das ocorrências da Fase 1, destacando-se 
apenas a presença de uma lâmina, artefacto pouco co-
mum em Xarez 12.

A fauna mamalógica é residual.

H

Material de preparação / reavivamento

Flancos de núcleo 2

Material de debitagem

Lamela 8

Lascas 4

Material residual

Restos de talhe 4

Total 18

Quadro 1.27 – Indústria lítica da Estrutura H.
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Quadro 1.28 – Espólio recolhido na Estrutura H.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

N.17 206 PL LMN 2 H 118,04 01.09.17 Crivo

N.17 199 PL LSC 2 H 145 17 118,04 01.09.17

N.17 202 PL LSC 2 H 170 25 118,04 01.09.17

N.17 203 PL LSC 2 H 118,04 01.09.17 Crivo

N.17 205 PL RT 2 H 118,04 01.09.17 Crivo

N.17 211 PL RT 2 H 118,04 01.09.17 Crivo

N.17 218 MP 2 H 118,35 01.09.18 Crivo

N.17 423 CRV 3 H 118,03 02.02.10 C14

M.17 196 FMM OSSO 2 H 118,37 01.09.13

N.17 473 FMM DENTE 2 H 118,04 01.09.17

M.17 95 CER FR 2 H 160 195 118,36 01.09.19

M.17 97 CER FR 2 H 190 175 118,36 01.09.19 Cola c/ M.17-96

M.17 82 CER FR 2 H 168 178 118,37 01.09.13

M.17 96 CER FR 2 H 195 185 118,36 01.09.19 Cola c/ M.17-97

N.17 222 CER FR 2 H 135 25 118,35 01.09.19

N.17 221 CER FR 2 H 185 11 118,35 01.09.19

N.17 195 CER FR 2 H 170 14 118,04 01.09.17

M.17 64 CER FR 2 H 161 161 118,50 99.09.01

M.17 81 CER FR 2 H 190 193 118,37 01.09.13

M.17 85 CER FR 2 H 165 182 118,37 01.09.13

M.17 89 CER FR 2 H 118,37 01.09.13 Crivo

M.17 98 CER FR 2 H 193 172 118,36 01.09.19

M.17 99 CER FR 2 H 190 190 118,36 01.09.19 Cola c/ N.17-255 e 269

M.17 93 CER FR 2 H 118,36 01.09.08 Cola c/ M.17-6 e M.17-90

M.17 87 CER FR 2 H 151 192 118,37 01.09.13

N.17 194 CER FR 2 H 150 1 118,04 01.09.17 Cola c/ N.17-449

N.17 200 CER FR 2 H 157 13 118,04 01.09.17

N.17 201 CER FR 2 H 182 27 118,04 01.09.17

N.17 204 CER FR 2 H 174 30 118,04 01.09.17

N.17 208 CER FR 2 H 118,04 01.09.17 Crivo

N.17 210 CER FR 2 H 137 99 118,04 01.09.17 Cola c/ M.17-30, 36, 232

N.17 216 CER FR 2 H 170 23 118,35 01.09.18

N.17 220 CER FR 2 H 150 45 118,35 01.09.19

N.17 440 CER FR 2 H 162 21 118,36 01.09.19

N.17 207 PL LML 2 H 118,04 01.09.17 Crivo

N.17 209 PL LML 2 H 118,04 01.09.17 Crivo

N.17 198 PL LML 2 H 157 0 118,04 01.09.17

M.17 94 CER V 2 H 118,36 01.09.18 Cola c/ M.17-191, N.17-243, N.17-253

M.17 84 PL LML 2 H 130 170 118,42 01.09.13

M.17 88 PL LML 2 H 118,37 01.09.13 Crivo

N.17 196 PL LML 2 H 172 14 118,04 01.09.17

N.17 197 PL LML 2 H 138 15 118,04 01.09.17

N.17 474 FMM OSSO 2 H? 118,48 99.09.24 Antiga U.E. 25; Crivo

N.17 475 FMM DENTE 2 H? 118,48 99.09.24 Antiga U.E. 25; Crivo

N.17 190 PL NCL 2 H? 109 38 118,51 99.10.05 Antiga U.E. 25
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1.4.2.2.3. Estrutura I

Localização:
N.17.

Tipo:
Estrutura de argila («fogareiro»). Fase 2.
Trabalhos efectuados
1998: Identificação e escavação parcial do seu 

interior ao nível do enchimento de topo (correspon-
dendo à colmatação da U.E. 2).

2001: Procedeu-se à escavação integral do inte-

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Mínima Topo Base

0,66 0,55 0,12 0,08 118,6 118,5

A base da estrutura apresenta alguns blocos de 
pedra, incluindo seixos, blocos de grauvaque e lajes 
de xisto. Estes blocos não constituem uma verdadeira 
«placa térmica». A compacidade do solo poderá indi-
car que existiu uma preparação prévia à construção. A 
base da estrutura assenta directamente sobre um blo-
co granítico com intensos sinais de combustão, muito 
degradado. Junto à parede do forno, identificou-se 
uma pequena mancha de carvão, que pode traduzir o 
início da utilização do forno. 

Dimensões:

rior e também à escavação da área envolvente, torna-
do mais clara a sua morfologia e implantação estrati-
gráfica.

2002: Optou-se por remover a área anexa à es-
trutura, de forma a facilitar a sua remoção pela equipa 
de restauro. Foi removida uma área com cerca de 4 
x 1 m, com uma espessura média de 50 cm (topo da 
U.E. 3). Na área a Este da Estrutura I, recolheram-se 
alguns fragmentos de cerâmica, ainda pertencentes à 
área de concentração de cerâmicas. 

Estado de conservação:
 Muito bom (paredes de argila e enchimento).
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta
Estrutura de forma circular «aberta». Inicial-

mente, tudo parecia indicar que a parede desta estru-
tura tinha sido cortada num momento posterior à sua 
utilização, mas o paralelismo com a morfologia do 
forno K, pode traduzir uma situação específica, com 
implicações funcionais por identificar.

Parede de argila
Forma: Parede de espessura irregular. Conserva-

-se ainda parte da cúpula da parede, com forma côn-
cava.

Tratamento de superfícies: Trata-se de uma es-
trutura que apresenta um alisamento interno da su-
perfície. A argila foi aplicada em «placas», no interior 
do forno. A subsequente derrocada sobrepôs parte das 
placas de argila. A parte inferior da parede do forno 
apresentava uma forma côncava, muito afectada pela 
combustão.

Cor Munsell: 5 YR 5/6 (Yellowish red)
Placa térmica e Base da Estrutura

Enchimento e Fases de utilização
Contrariamente ao que se verifica com os fornos 

da Fase 1, não existe uma sequência linear de ocupa-
ção, estando ausente a placa térmica de pedras.

Registamos a presença de sucessivos níveis de 
utilização, com muita cerâmica lisa (incluindo vários 
recipientes mamilados e com perfurações). Na base 
do forno, foi identificada uma mandíbula de Bos pra-
ticamente intacta, associada a dois recipientes cerâmi-
cos, de onde a possibilidade de se tratar do primeito 
testemunho de uma «sopa de ossos».

Ainda assim, foram detectados os seguintes ní-
veis:

Nível 1 (topo): Enchimento da U.E. 2 no todo 
da estrutura.

Nível 2A (utilização, concentração de cerâmicas – 
cota 118,4 m): Concentração de cerâmicas entre a Es-
trutura H e I.

Nível B (utilização, concentração de cerâmicas – 
cota 118,36 m): Concentração de cerâmicas, com es-
cassa fauna mamalógica. Registe-se a recolha de um 
fragmento de talão de um machado de pedra polida 
(N.17-305). A pedra polida é muito rara em XZ-12, 
sendo este o único caso de associação clara a uma es-
trutura.

Nível C (utilização, nível de utilização – 118,3 
m): Nível de utilização da estrutura em que foram as-
sociados restos faunísticos (mandíbula de Bos ainda 
com todos os dentes), dois recipientes cerâmicos, pe-
dra lascada (lamela).

Este nível de utilização foi fotografado e dese-
nhado incluindo os seguintes registos tridimensionais: 
N.17-317 (Bordo cerâmico sobre o qual assentava a 
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mandíbula); N.17-318 (Recipiente cerâmico - esfe-
roidal), com cerca de 2 - 3 da peça, encostado à pare-
de SW do forno); N.17-316 (pequeno fragmento de 
bordo); N.17-322 (resto de talhe de quartzo hialino); 
N.17-321 (fragmento de lamela); N.17-320 (Bojo de 
grandes dimensões); N.17-319 fauna mamalógica; 
N.17-323 (mandíbula de Bos).

Após a remoção do nível da mandíbula e cerâ-
micas foi evidenciado um outro nível de utilização, 
incluindo mais fauna (parte de mandíbula de Bos) e 
alguns materiais arqueológicos. Enviada a mandíbula 
para o laboratório Beta analytical, revelou uma data-
ção aberrante.

Nível 3 (base): Nível base da estrutura com área 
de combustão marcada no limite inferior da parede 
de argila. 

Cronologia
Integração estratigráfica: A base do forno encon-

tra-se integrada na U.E. 2, mas o seu topo no interface 
1-2. Foram efectuados cortes em torno da Estrutura 
I para a compreensão do seu enchimento e morfolo-
gia. É claramente visível a presença de uma bolsa que 
corta a U.E. 2.

Associação com outras estruturas: A presença de 
uma bolsa de sedimento que compreendia a área en-
tre a Estrutura H e a I parece indicar que se trata de 
estruturas que funcionavam em associação.

Cronologia: Neolítico final.

Materiais arqueológicos associados
Tal como sucede com a vizinha Estrutura H, a 

cerâmica é, volumetricamente, o tipo de material ar-
queológico mais significativo. Em todos os tipos de 
material recolhido no enchimento desta estrutura 
regista-se um bom estado de preservação (quer na ce-
râmica quer na fauna). Foi aqui identificado o único 
machado de pedra polida do conjunto de estruturas 
de Xarez 12.

A indústria de pedra lascada apresenta curiosa-
mente as mesmas ocorrências da fase antiga, incluin-
do macro-indústria (1):

A cerâmica é lisa, com formas abertas e mamilos, 
podendo corresponder a recipientes para ir ao fogo.

Nº

Material de preparação / reavivamento

Flancos de núcleo 3

Material de debitagem

Lamela 6

Lascas 3

Núcleos 3

Material residual

Restos de talhe 5

Utensílios retocados

Microburil 2

Total 31

Quadro 1.30 – Indústria lítica da Estrutura I.

QD # Tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações
N.17 168 PL NCL I       118,48 99.09.24 Crivo
N.17 180 CER FR 2 I 81 31 118,57 99.09.29
N.17 181 PL LML 29 I       118,57 99.09.29 Crivo; 
N.17 183 FMM OSSO 2 I 129 23 118,54 99.09.29
N.17 184 PL S NCL I 99.09.29 Macro-indústria
N.17 185 CRC ARGILA CARB.C 20 I       118,62 99.09.29 Parede Estrutura I
N.17 186 CER FR 2 I       118,54 99.09.30
N.17 188 CER FR 2 I 128 34 118,56 99.10.05
N.17 189 FMM OSSO 2 I 106 40 118,51 99.10.05
N.17 191 CER FR 2 I 131 49 118,53 99.10.05
N.17 192 CER FR 2 I 124 33 118,48 99.10.06
N.17 193 CER FR 2 I 124 24 118,48 99.10.06
N.17 229 CER FR 2 I 123 0 118,39 01.09.21
N.17 230 PL F NCL 2 I 136 113 118,39 01.09.21
N.17 231 CER FR 2 I 106 33 118,39 01.09.21
N.17 232 CER FR 2 I 115 43 118,39 01.09.21
N.17 233 CER FR 2 I 118 42 118,39 01.09.21
N.17 234 CER FR 2 I 133 43 118,39 01.09.21
N.17 235 CER FR 2 I 133 69 118,39 01.09.21
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Quadro 1.31 – Espólio da Estrutura I.

N.17 236 CER FR 2 I 133 36 118,39 01.09.21
N.17 237 PL MB 2 I 110 52 118,39 01.09.21
N.17 238 CER FR 2 I 117 25 118,39 01.09.21
N.17 241 CER FR 2 I 118,39 01.09.21 Crivo
N.17 290 CER FR 3 I 118,46 01.10.02
N.17 296 CER FR 2 I 94 28 118,45 01.10.05
N.17 297 PL LML 2 I 107 102 118,45 01.10.05
N.17 298 PL LML 2 I 107 102 118,45 01.10.05
N.17 299 CER FR 2 I 85 19 118,45 01.10.05
N.17 300 CER FR 2 I 95 31 118,45 01.10.05
N.17 302 PL LSC 2 I 87 35 118,45 01.10.06
N.17 303 PL RT 2 I 118,45 01.10.06
N.17 304 CER FR 2 I 118,45 01.10.06
N.17 305 PP MC 2 I 101 20 118,45 01.10.06
N.17 306 PL LML 2 I 118,45 01.10.06
N.17 307 FMM OSSO 2 I 118,45 01.10.06
N.17 310 PL NCL 2 I 49 124 118,34 01.10.09
N.17 314 PL RT 2 I 130 40 118,1 01.10.09
N.17 315 FMM DENTE 3 I 95 25 118,3 01.10.09
N.17 316 CER FR 2 I 97 48 118,3 01.10.09
N.17 317 CER FR 2 I 105 30 118,38 01.10.09 Junto mandíbula; cola c/ 

N.17-275 e N.18-130
N.17 318 CER FR 2 I 90 20 118,39 01.10.09 Junto parede
N.17 319 FMM OSSO 2 I 125 35 118,3 01.10.09 Junto mandíbula
N.17 322 PL RT 2 I 118 44 118,3 01.10.09
N.17 323ª FMM MAND BOS 2 I 115 40 118,3 01.10.09 C14
N.17 323b FMM OSSO 2 I 80 130 118,3 01.10.09 Junto mandíbula
N.17 325 PL RT 2 I 118,26 01.10.10 Crivo
N.17 326 PL RT 2 I 118,26 01.10.10 Crivo
N.17 327 PL F NCL 2 I 105 61 118,28 01.10.10
N.17 329 FMM DENTE 2 I 118 14 118,27 01.10.11
N.17 330 FMM OSSO 2 I 108 48 118,27 01.10.11
N.17 331 FMM OSSO 2 I 112 33 118,27 01.10.11
N.17 332 CER FR 2 I 168 50 118,03 02.02.10
N.17 361 PL LML 2 I 118,58 99.08.24
N.17 363 PL LSC 2 I 114 027 118,65 99.08.24 Tratamento térmico
N.17 396 PL NCL I 99.09.27
N.17 416 PL LML 2 I 01.10.08
N.17 424 PL MB 20 I 99.
N.17 428 PL F NCL 2 I 136 113 118,39 01.09.21
N.17 434 CER FR 2 I 118,45 01.10.06
N.17 442 CER FR 2  I 103 25 118,39 01.09.21
N.17 443 CER FR 2  I 118,34 01.10.09
N.17 446 CER FR 2 I 99.10.05
N.17 448 CER FR 2 I
N.17 456 CER TC 2 I 99.10.05
N.17 466 PL LSC 2 I 118,26 01.10.10
N.17 467 FMM OSSO 2 I 118,26 01.10.10
N.17 468 FMM OSSO 2 I 118,27 01.10.11
N.17 469 FMM OSSO 2 I 01.09.21
N.17 470 FMM OSSO 2 I 01.10.05
N.17 471 FMM OSSO 2 I 01.10.06
N.17 472 FMM OSSO 2 I 01.10.08
N.17 479 CER FR 2 I 168 50 118,03 02.02.10
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1.4.2.2.4. Estrutura J («Vulcão»)

Localização
P.18.

Tipo
Estrutura de argila («fogareiro»). Fase 2.

Trabalhos efectuados
1999: Identificação e delimitação externa.
2000: Realização da escavação de pormenor do 

exterior. Considerando o seu óptimo estado de con-
servação, optou-se por reservar esta estrutura para 
uma remoção em bloco e futura musealização.

2002: Remoção da estrutura.
Estado de conservação
Muito bom. Estrutura quase intacta, que se 

manteve bem preservada durante o lapso de tempo 
1999-2002.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Morfologia circular, muito bem 

conservada. De salientar que esta estrutura é distinta 
das restantes pelas suas reduzidas dimensões e mor-
fologia. 

Parede de argila
Forma: A altura conservada evidencia o fecho 

abobadado do topo desta estrutura («tipo Vulcão»).
Parede de espessura irregular.
Tratamento de superfícies: Estrutura consti-

tuída por nódulos de argila cozida muito compactos, 
sem tratamento de superfíciess.

Cor Munsell: 5 YR 8/5 (yellowish red)
Placa térmica e Base da estrutura
Não observada, uma vez que a estrutura foi in-

tegralmente removida em bloco. Em gabinete, verifi-
cou-se a ausência de ambas.

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,45 0,37 0,12 0,06 118,63 118,07

Enchimento e Fases de utilização
Como foi já referido, não foi efectuada a escava-

ção do interior do forno. O sedimento do seu interior 
apresentava a cor 10 YR 4/3 (brown).

Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E. 2.
Associação com outras estruturas: Apresenta uma 

equivalência estratigráfica com o forno L (encontra-
-se agregado ao mesmo bloco de afloramento).

Cronologia: Neolítico final.
Materiais arqueológicos associados
A estrutura não foi escavada no campo, im-

pedindo a leitura da cultura material associada. Em 
2006, foi escavada no Museu Nacional de Arqueolo-
gia, tendo revelado escassas esquírolas de sílex.

1.4.2.2.5. Estrutura K

Localização
P.18

Tipo
Estrutura de argila (tipo «fogareiro»). Fase 2.

Trabalhos efectuados
1999: Definição inicial da estrutura.
2000: Durante esta campanha, efectuou-se ini-

cialmente uma escavação em plano no exterior da 
estrutura (em P.18) para a identificação da base da 
estrutura, definindo-se toda a parede externa. A es-
cavação do interior foi efectuada com instrumentos 
de precisão, humedecendo sucessivamente a terra. A 
escavação do interior foi interrompida quando se co-
meçou a verificar que as paredes assentavam em terra 
e surgiram algumas (escassas) pedras.

2002: Durante os trabalhos de preparação para 
remoção, foi possível compreender que a estrutura 
não tinha sido integralmente escavada na sua parede 
exterior e interior, tendo prosseguido a sua escavação. 
Não foi efectuada a escavação integral, garantindo-se 
condições de estabilidade da estrutura para a acção da 
equipa de restauro.

Estado de conservação
Durante a Campanha de 1999, as chuvas fize-

ram derrubar parte da extremidade sul desta estrutu-

ra, que correspondia a uma parte que se encontrava 
preservada num corte que então desabou.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Com forma aproximadamen-

te circular, parece constituir-se num círculo aberto a 
Sul. A sua definição permitiu observar o seu contorno 
na totalidade, com excepção do quadrante S, onde é 
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cortada pelo perfil (desgastado pela acção das águas 
pluviais). Trata-se do forno com a implantação mais 
próxima (c. 40 cm) do grande afloramento que limi-
ta a Área 3 a Este. Junto à estrutura (a Este, entre 

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

s/e 0,76 0,17 0,09 118,48 118,9

de algumas pedras. Tal como sucede nas restantes es-
truturas de argila de Fase 2, não se regista a presença 
de placa térmica.

Dimensões:

Quadro 1.33 – Espólio recolhido na Estrutura K.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

P.18 297 FMM DENTE 2 K 135 40 118,16 02.02.16

P.18 314 PL LSC 3 K 118,07 02.02.16 Crivo

P.18 456 PL RT K 118,36 99.10.01

P.18 459 PL PÇ ESQ 2 K 118,36 99.10.01

P.18 480 FMM OSSO 2 K 02.02.16

P.18 315 PL LML 2 - 3 K 45 93 118,42 00.09.28

a parede e o afloramento) regista-se uma tampa de 
estrutura, de granito.

Associada à componente de Estrutura M. Trata-
-se de uma parede de argila que parece corresponder a 
uma desagregação da Estrutura K.

Parede de argila
Forma: As suas paredes apresentam uma espes-

sura superior à de todas as estruturas escavadas (c. 
30 cm). A parede de argila parece inflectir, com uma 
forma exterior convexa, provavelmente semelhante à 
mesma morfologia da Estrutura I. Optámos por não 
remover a terra, para não fragilizar mais a estrutura, 
uma vez que a terra se encontrava muito consolidada. 
A remoção da terra junto ao forno pode indiciar que 
a parede foi construída sobre uma base de pedra seca, 
constituída por pequenos blocos de granito. Provavel-
mente, esses blocos foram revestidos externamente 
por argila, como pudemos constatar em alguns troços 
do forno.

Tratamento de superfícies: Superfície alisada. 
Pode-se observar na face interna duas marcas, apa-
rentemente por digitação. 

Cor Munsell: 7.5 YR 6/6 (Reddish yellow)
Placa térmica e Base
No ponto altimétrico em que a escavação do in-

terior foi interrompida (118.6 m), não foi identificada 
uma base em argila, registando-se apenas a presença 

Enchimento e fases de utilização
A escavação do seu interior não revelou qualquer 

elemento para a caracterização da sua funcionalidade. 
O sedimento no interior desta estrutura não evi-

denciava grandes diferenças em relação ao sedimento 
da Camada 2 no exterior do forno: quer em relação 
à compacidade, quer em relação à cor ou mesmo aos 
materiais arqueológicos e faunísticos. Cor Munsell: 
10 YR 3/2.

Do conjunto de estruturas da Fase 2, apenas 
nesta estrutura se verifica a ausência de fragmentos 
de recipientes cerâmicos (provavelmente relacionada 
com o despejo atrás mencionado).

Cronologia
Integração estratigráfica: Se a escavação do in-

terior do forno em 2000 não forneceu muitos ele-
mentos para a caracterização funcional deste tipo de 
estrutura, a escavação da área circundante ao forno 
evidenciou importantes elementos estratigráficos.

Associação com outras estruturas: Sobreposição alti-
métrica ao empedrado pétreo designado Estrutura Z´.

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
A semelhança entre os sedimentos observados 

dentro e fora da estrutura parece indicar que esta teria 
sido profundamente afectada, eventualmente limpa e 
despejada do seu interior, após o seu funcionamento.
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1.4.2.2.6. Estrutura L

Localização
P.18.

Tipo
Estrutura de argila. Fase 2.
Trabalhos efectuados e Metodologia
1999: Identificação da estrutura e escavação in-

tegral do interior desta estrutura.
2000:Procedeu-se à delimitação exterior do for-

no, tendo em vista o seu enquadramento estratigráfico 
e a delimitação da sua base.

Estado de conservação
Aquando da sua identificação, esta estrutura 

encontrava-se em bom estado de conservação. As 
chuvas intensas, que afectaram o sítio em 1999, dani-
ficaram-na muito, tendo sofrido um derrube de parte 
das suas paredes. A fragilidade estrutural levou-nos 
a deixar uma barreira de terra em torno da mesma, 
prevenindo eventuais derrocadas.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Estrutura de forma subcircular, 

adossada a um bloco granítico em desagregação (na 
proximidade da Estrutura J).

Parede de argila
Forma: Mal preservada, apresenta uma reduzida 

espessura. Provavelmente corresponde ao mesmo tipo 
do forno J, «tipo Vulcão».

Tratamento de superfícies: Semelhança com pa-
rede do forno J. Estrutura constituída por nódulos de 
argila, que cozeram com a combustão, muito compac-
tos, sem tratamento de superfíciess.

Cor Munsell: 5 YR 8/5 (yellowish red)
Placa térmica e Base da Estrutura
Através da escavação da área exterior (2000) foi 

identificada a presença de uma fiada de pedras que 
poderá constituir a sua base.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,32 0,30 0,06 0,04 118,48 118,4

Dimensões:
Enchimento e Fases de utilização
Foi integralmente escavado o interior desta es-

trutura, não tendo sido identificada a sua base em ar-
gila, pelo que deve corresponder a um modelo similar 
ao das estruturas I e K.

O enchimento apresenta ossos de fauna mama-
lógica de reduzidas dimensões, fragmentos de con-
chas de rio (Unio) e um fragmento de lamela.

Foram detectadas três níveis de enchimento:
Nível 1 (topo da estrutura)
Sedimento equivalente à U.E. 2.
Nível 2 (utilização)
Cor castanha mais clara, com uma ligeira tona-

lidade alaranjada. Há a registar a presença de micro 
quantidades de carvão, distribuído em nódulos (o car-
vão foi recolhido quase na íntegra para análises). 

Nível 3 (base)
Cor mais clara, com uma ligeira tonalidade ala-

ranjada (topo U.E. 3). Nota-se uma redução muito 
significativa da presença de materiais.

Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E. 2.
Associação com outras estruturas: Apresenta uma 

equivalência estratigráfica com o forno L (encontra-
-se agregado ao mesmo bloco de afloramento).

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
Foram recolhidos escassos materiais arqueológi-

cos, destacando-se a presença de fauna malacológica, 
a principal ocorrência no interior deste forno. A pro-
ximidade com o forno J («Vulcão») e a semelhança 
estrutural poderá indicar um semelhante tipo de uti-
lização.

Estão totalmente ausentes os recipientes cerâ-
micos, típicos dos fornos de Fase 2.
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Quadro 1.34 – Espólio da Estrutura L.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

P.18 257 FML CONCHA 2 L 14 187 118,35 99.10.05

P.18 258 FML CONCHA 2 L 3 189 118,34 99.10.05

P.18 259 FML CONCHA 2 L 14 175 118,34 99.10.05

P.18 260 FML CONCHA 2 L 5 168 118,32 99.10.05 Ausente

P.18 252 FMM OSSO 2 L 4 160 118,49 99.09.28  

P.18 253 FMM OSSO 2 L 20 168 118,4 99.10.04

P.18 254 FMM OSSO 2 L 7 179 118,39 99.10.04

P.18 255 FML CONCHA 2 L 8 172 118,38 99.10.05

P.18 256 FMM OSSO 2 L 17 171 118,36 99.10.05

P.18 473 FML CONCHA 2 L 20 166 118,29 99.10.08

P.18 475 FML CONCHA 2 L 118,24 99.10.08

P.18 476 FML CONCHA 2 L 118,38 99.10.05

P.18 477 FML CONCHA 2 L 118,27 99.10.08

P.18 478 FML CONCHA 2 L 118,29 99.10.07

P.18 479 FML CONCHA 2 L 118,31 99.10.06

P.18 483 FMM OSSO 2 L 99.09.29 Crivo

P.18 484 FMM OSSO 2 L 118,27 99.10.08

P.18 251 PL MB L 16 170 118,49 99.09.28

1.4.2.2.7. Estrutura Q

Localização
R.18 – R.17.

Tipo
Forno em argila muito destruído (?).

Trabalhos efectuados
2000: Esta estrutura foi identificada numa fase 

inicial de escavação, a uma cota elevada, ainda no in-
terface 1 – 2. Assim, após desenho e fotografia, op-
tou-se por remover a estrutura.

Estado de conservação
Mau estado de preservação.
Caracterização morfológica da estrutura
Trata-se de uma área de fogo intenso e com 

duração longa, em que o solo cozeu e se ceramizou 
progressivamente. Da área relativamente homogénea 
e circular, com o aspecto inicial de um topo de estru-
tura de última fase, retiraram-se bocados de solo cera-
mizado, granito muito queimado e nenhum artefacto. 

A Estrutura Q poderá estar apenas conservada 
ao nível da base de uma estrutura de combustão (for-
no?) bastante danificada, correspondendo a uma cro-
nologia mais tardia, como parece indicar a altimetria 
elevada. 

Forma e planta: Forma muito irregular, mas que 
deverá configurar uma planta subcircular.

Parede de argila
Forma: Estrutura conservada apenas ao nível da 

base.
Tratamento de superfícies: Mau estado de con-

servação.
Cor Munsell: a argila apresenta-se fortemente 

cozida em meio oxidante, apresentando a cor Mun-
sell 5YE 7/4 (pink) com variações ainda em pink, mas 
também em 7.5 YR 8/4. 

Placa térmica e Base
Não identificada. Numa área localizada junto da 

Estrutura Q, encontraram-se muitos termoclastos e 
argila, podendo eventualmente corresponder a uma 
área de combustão associada 

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima* Minima* Topo Base

0,72 0,67 0,40 0,10 119,02 118,97 * - valor estimado
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Enchimento e Fases de utilização
Trata-se de um provável fundo de estrutura, 

com muitos sinais de combustão sob e em torno da 
estrutura, incluindo fauna e carvões.

Cor Munsell para o sedimento: 5 YR 6/3 light 
reddish brown

Cronologia
Integração estratigráfica: Interface 1 – 2.
Associação com outras estruturas: Esta estrutura 

foi identificada, numa fase inicial de escavação, a uma 
cota elevada, ainda no interface 1-2. Ao longo do pla-
no – 118,87 m encontram-se outras áreas como esta, 
ainda que menos nítidas, confirmando a hipótese de, 
mesmo após o abandono da construção de fornos, a 
Área 3 manteve-se como área privilegiada para activi-
dades de combustão.

Cronologia: Neolítico final

Quadro 1.35 – Indústria lítica da Estrutura Q.

Nº

Material de preparação / reavivamento

Tablettes 1

Flancos de núcleo 1

Material de debitagem

Lamela 6

Lascas 1

Material residual

Esquírolas 6

Restos de talhe 3

Total 18

Materiais arqueológicos associados
Apesar de estratigraficamente esta estrutura 

se integrar num momento tardio (interface 1-2), os 
materiais recolhidos remetem-nos para a fase antiga, 
estando presente um conjunto significativo de arte-
factos de pedra lascada.

Quadro 1.36 – Espólio da Estrutura Q.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

R.18 405 PL ESQ 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 408 PL ESQ 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 410 PL ESQ 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 411 PL RT 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 420 PL RT 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 427 PL ESQ 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 458 PL ESQ 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 463 PL LML 2 Q 30 40 118,87 00,08,14

R.18 464 PL RT 2 Q 30 40 118,87 00.08.14 Córtex

R.18 491 PL ESQ 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 496 FMM OSSO 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 214 PL LML 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 215 PL LML 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 216 PL LML 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 424 PL TAB 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 468 PL F NCL 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 477 PL LSC 2 Q 30 40 118,87 00.08.14

R.18 122 PL LML 2 Q       118,9 00.07.24

R.18 217 PL LML 2 Q 30 40 118,87 00.08.14
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1.4.2.2.8. Estrutura S

Localização
Q.17 - Q.18.

Tipo
Estrutura de argila (tipo forno?). Fase 2

Trabalhos efectuados
2000: Identificação e escavação do exterior da 

estrutura.
Estado de conservação
Mal conservada. Apenas conserva a metade 

SW-S.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta:Estrutura em argila com forma 

oval, com a parede muito mal preservada (conservan-
do-se em nódulos). Em área anexa, situa-se o com-
ponente de Estrutura J’, que poderá ter funcionado 
como descarga da Estrutura S ou da Estrutura Y.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,74 0,60 0,03 0,02 118,56 118,51

Parede de argila
Forma: A parede muito fina (2 cm) apenas surge 

preservada a Sul.
Tratamento de superfícies: Tipo de acabamen-

to de superfícies muito irregular, em nódulos. Parede 
mal conservada.

Cor Munsell: 5YR 6/8 (reddish yellow).
Placa térmica e Base da Estrutura: Na base, são 

visíveis pequenos seixos. Considerou-se como base o 
nível de seixos concentrados em Q.17. O aglomera-
do pétreo que se encontra na sua proximidade poderá 
corresponder a uma das hipóteses:

1. descarga da placa térmica;
2. área de combustão nas proximidades.
Considerando que junto a muitos dos fornos de 

Fase 2 surgem empedrados com claros sinais de com-
bustão, poderemos depreender um modelo de utiliza-
ção, configurado pela hipótese 2.

Dimensões:

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

Q.18 176 FMM OSSO 2 S 10 58 118,62 00.08.17

Q.17 799 FMM OSSO 2 - 3 S 40 178 118,57 00.08.28

Q.18 228 PL GEOM 2 S ? 0 19 118,57 00.08.30

Enchimento e Fases de utilização
Não observáveis, não se tendo escavado o inte-

rior. Através dos cortes exteriores são visíveis nódulos 
de argila, pequenas pedras e seixos. O enchimento 
apresenta a cor Munsell 5YR 6/8 (reddish yellow).

Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E.2. 
Associação com outras estruturas: A Sul (P.18), 

situa-se a Estrutura L (c. 20 cm), não se verifica qual-

quer sobreposição sendo muito difícil efectuar fasea-
mentos das várias estruturas. A Oeste, Estrutura R. 
Ambas estruturas têm equivalência altimétrica, sendo 
provável a sua associação. 

Cronologia: Neolítico final.
Materiais arqueológicos associados
Escassos materiais associados, destacando-se a 

presença de um geométrico (trapézio).

Quadro 1.37 – Espólio da Estrutura S.
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1.4.2.2.9. Estrutura T

Localização
Q.17 – Q.16.

Tipo
Estrutura de argila («tipo «Ómega»). Fase 2.

Trabalhos efectuados
2000: Escavação de pormenor e delimitação do 

exterior da estrutura.
Estado de conservação
Mau estado de conservação. Apenas se conserva 

o fundo. O lado Sul da estrutura parece ter abatido, 
ignorando-se qual o motivo deste desnivelamento.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Mancha de forma circular que 

aparenta ser um fundo de estrutura. A sua parede sul 
está adossada a um grande bloco de granito que se 
encontrava em desagregação, provavelmente conse-
quência do calor intenso provocado pelo funciona-
mento da estrutura. 

Parede de argila
Forma: Parede com altura média de 3,5 cm.
Tratamento de superfícies: Argila compacta.
Cor Munsell: 5YR 6/8 (yellowish red) - 5YR 5/4 

(reddish brown)
Placa térmica e Base
Em corte, na sua área exterior, são visíveis vários 

seixos e elementos pétreos sob o fundo de argila. Pode-
rá talvez constituir uma placa térmica, mas não é certo.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima* Minima* Topo Base

0,67 0,55 0,30 0,10 118,8 118,76

Dimensões:

Ambos vasos se encontravam colados ao granito 
desagregado pela acção do fogo da Estrutura T. En-
volvendo Q.16-257, que estava de boca para baixo, 
foram recolhidos fragmentos de granito. 

Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E. 2.
Associação com outras estruturas: A estrutura en-

contra-se isolada, não sendo possível determinar so-
breposições. 

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
Entre o conjunto de materiais recolhidos no in-

terior e em área anexa a esta estrutura, destaca-se sem 
dúvida o conjunto de vasos cerâmicos relativamente 
de grande dimensão, que se encontravam em bom es-
tado de conservação.

Regista-se ainda presença de um significativo 
conjunto de materiais de pedra lascada (integrando 
também macro-indústria).

Quadro 1.38 – Indústria lítica da Estrutura T.

Nº

Material de preparação / reavivamento

Tablettes 1

Material de debitagem

Lamela 11

Núcleos 1

Material residual

Restos de talhe 3

Utensílios retocados

Geométricos 1

Total 18

Enchimento e Fases de utilização
A Oeste desta estrutura, já em Q.16 foram en-

contrados vários vasos cerâmicos praticamente in-
teiros, sendo assim possível associar esta estrutura 
ao Neolítico final. Foi identificado um grande vaso 
cerâmico praticamente inteiro (Q.16-125), junto à 
Estrutura T. O vaso foi recolhido com o sedimento 
existente no seu interior para posteriores análises. Em 
associação ao vaso, foi encontrado um fragmento de 
pirite (Q.16-127) e outro fragmento cerâmico com 
bordo (Q.16-129), pertencendo a um esférico de 
maiores dimensões. 

* - valor estimado
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Quadro 1.39 – Espólio da Estrutura T.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

Q.16 63 PL TAB 2 S/T       118,87 00.08.18

Q.16 600 PL RT 2 T       118,62 00.08.04

Q.16 601 PL RT 2 T       118,62 00.08.04

Q.16 602 PL RT 2 T       118,62 00.08.04

Q.18 161 PL S NCL 2 T 65 20 118,62 00.08.15 Macro-indústria

Q.18 164 PL NCL 2 T       118,62 00.08.15

Q.16 175 CER FR 2 T 180 37 118,62 00.09.02 Cola c/ Q.16-204 e 280

Q.16 280 CER FR 2 T 180 45 118,6 00.09.14 Cola c/ Q.16-175 e 204

Q.16 257d CER FR 2 T 124 56 118,5 00.09.11 Cola c/ Q.16-281

Q.18 159 PL LML 2 T 100 20 118,62 00.08.15

Q.18 160 PL LML 2 T 100 20 118,62 00.08.15

Q.18 162 PL LML 2 T       118,62 00.08.15   

Q.18 163 PL GEOM ? 2 T       118,62 00.08.15 LML TRC?

Q.16 125 CER V 2 T 150 41 118,35 00.08.29

Q.16 129 CER V 2 T 150 41 118,35 00.08.29 Associado a Q.16-125; Cola 
c/ Q.16-257c

Q.16 176 CER V 2 T 120 40 118,62 00.09.04 Cola c/ Q.16-46, 257b e 278

Q.16 257a CER V 2 T 124 56 118,5 00.09.11

Q.16 278 CER V 2 T 175 55 118,5 00.09.14 Cola c/ Q.16-46, 176 e 257b

Q.16 46 CER V 2 T 170 45 118,97 00.08.09 Cola c/ Q.16-176, 257b e 278

Q.16 257b CER V 2 T 124 56 118,5 00.09.11 Cola c/ Q.16-46, 176 e 278

Q.16 257c CER V 2 T 124 56 118,5 00.09.11 Cola c/ Q.16-129

Q.16 599 PL LML 2 T       118,62 00.08.04

Q.18 165 PL LML 2 T       118,62 00.08.15

Q.16 201 PL LML 2 T       118,62 00.09.04  

Q.18 166 PL LML 2 T       118,62 00.08.15 Córtex; Cola c/ Q.18-167         

Q.18 167 PL LML 2 T       118,62 00.08.15 Córtex; Cola c/ Q.18-166

Q.18 361 PL LML T 118,57 00.09.02

Q.16 307 PL LML 2 T       118,62 00.09.19

Q.18 168 PL LML 2 T       118,62 00.08.15

Quadro 1.40 – Descrições dos recipientes cerâmicos da Estrutura T.
TEC: taça em calote; Arred: arredondado; NESP: não espessado.

IDENTIFICAÇÃO DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

QD # Estado Forma Tipo BR-TIPO BR-ESP BR-DIR DEA ALT ESP. BR ESP BJ

Q.16 175 Bordo A TEC Arred. NESP Exv. 26 16 0,6 0,7 + Q.16-204 e 280

Q.16 257d Inteiro A TEC Arred. NESP Exv. 26,2 13,2 0,6 1 + Q.16-281

Q.16 125 Inteiro A TEC Bisel NESP Exv. 12,4 7,4 0,4 1

Q.16 257b Inteiro A TEC Arred. NESP Recto 12,2 14 0,6 1,2 + Q.16-46, 176 e 278

Q.16 257c Inteiro A TEC Bisel NESP Exv. 14,6 13,2 0,6 1,2 + Q.16-129
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1.4.2.2.10. Estrutura U

Localização
Q.18 - Q.17.

Tipo
Estrutura de argila (tipo forno). Fase 2.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima* Minima* Topo Base

0,34 0,30 x x Não conservado 118,57

leva-nos a admitir a segunda hipótese.
Forma e planta: Apresenta forma circular.
Parede de argila: Não conservada.
Cor Munsell: 5YR 5/4 (yellowish red)
Placa térmica e Base: Não foi detectada, muito 

embora sejam evidentes os sinais de combustão.

Dimensões:

Quadro 1.41 – Espólio
da Estrutura U.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

Q.17 434 FMM OSSO 3 U 190 103 118,48 00.10.04

Q.18 238 PL NCL 2 U 67 124 118,57 00.08.31

Trabalhos efectuados
2000: Delimitação e registo. Como não foi pos-

sível aprofundar o plano em Q.17, a estrutura não foi 
escavada em profundidade.

Estado de conservação
Mau estado de conservação. Estrutura apenas 

conservada ao nível da base.
Caracterização morfológica da estrutura
Provável fundo de estrutura, considerando o ali-

samento da argila e a sua disposição horizontal. Apre-
senta um suave declive de Norte para Sul. A Sudoeste, 
está rodeada por uma placa xistosa e alguns blocos de 
granito de média dimensão. 

Forma não identificável, podendo constituir 
uma estrutura de argila não preparada ou o derrube 
de uma outra limítrofe. A ausência de blocos de pedra 

Enchimento e Fases de utilização
No seu interior, foram recolhidos alguns mate-

riais líticos e ósseos. Foi denominada Estrutura U.
Cronologia
Integração estratigráfica: Insere-se na U.E. 2. 
Associação com outras estruturas: Relação com 

outras estruturas: a Sul confina com a Estrutura S; 
a Oeste e a Norte conservam-se aglomerados de 
argila; a Sudeste confina com a Estrutura Z, que 
pode, eventualmente, ser um derrube duma das pa-
redes desta estrutura. A Este, confina com a Estru-
tura V.

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
Em associação com a estrutura desmantelada U 

foram recolhidos escassos materiais.

1.4.2.2.11. Estrutura X

Localização
R.18.

Tipo
Estrutura de argila (tipo forno). Fase 2.
Trabalhos efectuados
2000: Delimitação para fotografia e desenho. 
Estado de conservação
Apenas conserva o fundo. Muito afectada por 

raízes.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Provavelmente, trata-se de um 

fundo de estrutura em argila, com alguma consis-

tência. A interpretação deste aglomerado de argila 
cozida é sustentada pelos paralelismos com outras 
situações mais óbvias e também pelo facto de se en-
contrar em conexão com uma área onde existe um 
grande bloco de granito, cuja degradação seria expli-
cada pela acção de fogo intenso. O posicionamento 
isolado desta aglomeração de argila também afasta 
a hipótese de se tratar de um derrube de outra es-
trutura. 

Parede de argila
Forma: Não conservada.
Tratamento de superfícies: Argila compacta
Cor Munsell: 5YR /6/6 (reddish yellow).
Placa térmica e Base
Não identificadas.

IDENTIFICAÇÃO DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

QD # Estado Forma Tipo BR-TIPO BR-ESP BR-DIR DEA ALT ESP. BR ESP BJ

Q.16 175 Bordo A TEC Arred. NESP Exv. 26 16 0,6 0,7 + Q.16-204 e 280

Q.16 257d Inteiro A TEC Arred. NESP Exv. 26,2 13,2 0,6 1 + Q.16-281

Q.16 125 Inteiro A TEC Bisel NESP Exv. 12,4 7,4 0,4 1

Q.16 257b Inteiro A TEC Arred. NESP Recto 12,2 14 0,6 1,2 + Q.16-46, 176 e 278

Q.16 257c Inteiro A TEC Bisel NESP Exv. 14,6 13,2 0,6 1,2 + Q.16-129

x - espessura 
indeterminada
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Dimensões:

Enchimento e Fases de utilização
Apesar do mau estado de conservação, nesta es-

trutura verifica-se a presença de área de concentração 
de fauna a Este, encostada ao afloramento, destacan-
do-se a presença de fauna mamalógica carbonizada.

Cronologia
Integração estratigráfica: U.E.2. 
Associação com outras estruturas: A Sul e a Este 

da Estrutura X, existem amontoados pétreos que po-
dem eventualmente ser restos de estruturas pétreas, 
mas que não foram individualizados, podendo ser 
restos disseminados de áreas de combustão. A Oeste 
da Estrutura X, é visível um amontoado de argila não 
individualizado.

Cronologia: Neolítico final.
Materiais arqueológicos associados
Não foram recolhidos quaisquer materiais di-

rectamente associados a esta estrutura.

1.4.2.2.12. Estrutura Y

Localização
Q.17.

Tipo
Estrutura de argila (tipo forno). Fase 2
Trabalhos efectuados
2000: Escavação e delimitação ao nível da base. 

Registo gráfico e fotográfico.
Estado de conservação

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,62 0,34 xx xx xx 118,7

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,80 0,67 0,09 0,07 xx 118,37

Quase integralmente destruída, aliás como em 
toda a quadrícula, onde não se encontrou qualquer 
estrutura bem conservada.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Provável estrutura de argila 

completamente destruída. Apresenta forma elip-
soidal. Apesar de não se ter encontrado a parede, a 
presença de abundantes nódulos de argila, a indivi-
dualização de uma mancha de sedimento mais clara 
e, sobretudo, a concentração de fauna mamalógica e 
malacológica levou a individualizar esta realidade, que 
foi interpretada como uma estrutura de argila destruí-
da. Destaca-se a presença de uma mancha que deve 
equivaler ao fundo, a qual apresenta um aspecto poli-
do, mas sem sinais de fogo.

Junto a esta estrutura, foi encontrado um con-
junto de seixos (alguns já termoclastos), numa espécie 
de alinhamento, descrito como componente de Es-
trutura J’.

Parede de argila
Forma: Não preservada.
Tratamento de superfícies: Nódulos de argila.
Cor Munsell: 10 YR 5/6 (yellowish brown).
Placa térmica e Base
Trata-se provavelmente de um fundo, com uma 

clara individualização de cor e textura da terra (que 
eventualmente terá cozido). Para além de uma man-
cha individualizável, são apenas visíveis alguns seixos 
e nódulos de argila.

Dimensões:

Enchimento e Fases de utilização
Apesar do mau estado de conservação desta es-

trutura, encontraram-se se abundantes restos de fau-
na muito queimada e três conchas (Unio). A concen-
tração de fauna tornou possível a identificação desta 
provável estrutura. O sedimento apresenta uma colo-
ração média de 7.5 YR 5/2 (brown).

xx - indeterminada

xx - indeterminada
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Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E. 2 

embora a base esteja já na U.E. 3.
Associação com outras estruturas: A componente 

de Estrutura J’ poderá corresponder a um momento 
de descarga. Encontra-se na proximidade da Estru-
tura S.

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
Apenas foram recolhidos restos zoológicos: fau-

na mamalógica e malacológica. Quadro 1.42 – Espólio da Estrutura Y.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data

Q.17 433 FML 3 Y 109 145 118,42 00.10.04

Q.17 439 FMM OSSO 3 Y 127 140 118,43 00.10.05

Q.17 440 FML 3 Y 136 147 118,43 00.10.05

Q.17 441 FML 3 Y 140 145 118,43 00.10.06

1.4.2.2.13. Estrutura A’-P

Localização
N.16.

Tipo
Estrutura de argila (tipo forno). Fase 2.

Trabalhos efectuados
1999: Individualização de um aglomerado de 

argila então designado por Estrutura P.
2001: Em 2001, com a continuação da escava-

ção, verificou-se que uma estrutura de seixos se en-
contrava encostada à designada Estrutura «P», iden-
tificada na Campanha de 1999. Apesar da sua clara 
associação, individualizou-se o «empedrado» com 
a designação «Estrutura A». Como forma de com-
preensão desta estrutura, os seixos foram removidos, 
marcados em desenho e registados (34 seixos). Não 
se recolheram restos de combustão. A argila encon-
trava-se muito pouco consolidada. Sob a estrutura, 
foi recolhido um elevado número de materiais ar-
queológicos, sobretudo pedra lascada, de sílex e rocha 

siliciosa. Esta situação já se verificara nas áreas anexas 
à estrutura.

Estado de conservação
Muito mau.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Foi atribuída esta designação 

a um aglomerado de pequenos seixos, sem sinais de 
combustão (não se verifica a presença de carvão nem 
de termoclastos). A estrutura de seixos (A’) encontra-
va-se encostada a um aglomerado de argila (P). Inter-
pretam-se estes componentes em conjunto, onde a es-
trutura de seixos poderá ter funcionado como base de 
uma destruída estrutura de argila, da qual resta apenas 
um amontoado de argila não estruturado.

Parede de argila
Forma: Não se conservam paredes
Tratamento de superfícies: Argila bem cozida.
Cor Munsell: 5 YR 5/6 (Yellowish red).
Placa térmica e Base
Presença de uma possível placa térmica com 

abundantes seixos e alguns termoclastos.

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

1,11 0,65 x x 118,58 118,52 x - indeterminada

Enchimento e Fases de utilização
Não existe qualquer indício de combustão nesta 

área, nem carvão, nem termoclastos, nem sedimento 
escuro.

Na parte W desta estrutura, verifica-se a presen-
ça de uma área de concentração de restos de talhe (de 
quartzito) com ossos muito queimados, abundantes 
restos de debitagem em sílex e quartzito.

Em toda a área envolvente do conjunto das duas 
estruturas, foram recolhidos abundantes materiais 
(num total de 75 registos individuais). 

Cronologia
Integração estratigráfica: Encontra-se inserido no 

interface 1-2, devendo corresponder a um forno de 
segunda fase.
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Quadro 1.43 – Indústria lítica da Estrutura A’P.

A’

Material de debitagem

Lamela 14

Lâmina 3

Núcleos 1

Material residual

Esquírolas 2

Restos de talhe 6

Utensílios retocados

Lamela 2

Entalhes 1

Total 29

Associação com outras estruturas: Trata-se prova-
velmente da base de um forno muito destruído, do 
qual resta apenas prováveis restos de placa térmica e 
alguns nódulos de argila. Na proximidade do forno, 
não existe qualquer outra estrutura, sendo assim a es-
trutura que se encontra num posicionamento mais a 
Este, nos limites da chamada Área 3.

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
O conjunto que inclui a Estrutura A’, Estrutura 

P e a respectiva distribuição tridimensional dos mate-
riais recolhidos foi desenhado no plano 1.

O abundante espólio inclui:
1. Pedra lascada: lamelas (algumas inteiras), res-

tos de talhe, lascas, trapézios;
2. Cerâmica: bordo mamilado.

Quadro 1.44 – Espólio da Estrutura A’P.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data
N.16 326 FMM DENTE E2 A’ 107 104 118,46 01.10.03
N.16 105 PL LML E2 A’ 144 31 118,6 01.09.18
N.16 121 PL LML E2 A’ 110 111 118,61 01.09.19
N.16 141 PL LML E2 A’ 145 124 118,61 01.09.20
N.16 260 PL LML E2 A’   118,49 01.09.25
N.16 95 PL LSC E2 A’ 160 124 118,54 01.09.17
N.16 128 PL LML E2 A’ 93 99 118,61 01.09.20
N.16 325 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 333 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 334 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 335 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 337 PL LML E2 A’ 146 107 118,49 01.10.03
N.16 120 PL RT E2 A’ 118 79 118,61 01.09.19
N.16 345 PL LML E2 A’ 150 77 118,5 01.10.03
N.16 323 PL NCL E2 A’    01.10.03
N.16 130 PL RT E2 A’ 114 110 118,61 01.09.20
N.16 321 PL LML E2 A’ 94 86 118,55 01.10.03
N.16 324 PL RT E2 A’    01.10.03
N.16 330 PL RT E2 A’    01.10.03
N.16 331 PL ESQ E2 A’    01.10.03
N.16 332 PL LSC E2 A’    01.10.03
N.16 341 PL LML E1 A’    01.10.03
N.16 445 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 446 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 447 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 448 PL LML E2 A’    01.10.03
N.16 449 PL LSC E2 A’    01.10.03
N.16 450 PL ESQ E2 A’    01.10.03
N.16 475 FMM OSSO E2 A’    01.10.03
N.16 476 FMM DENTE E2 A’    01.10.03
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1.4.3. Estruturas pétreas

Na margem direita do Guadiana (e na esquer-
da…), os seixos encontravam-se amplamente dispo-
níveis para a utilização como matéria-prima de arte-
factos e como componente de estruturas do habitat.

Apesar da disponibilidade desta matéria-prima, 
as estruturas tipo empedrado não são dominantes em 
Xarez 12, nomeadamente na Área 3. Ao invés, no vi-
zinho sitio da Barca do Xarez regista-se a presença de 
várias estruturas pétreas com seixos, também relacio-
nadas com a combustão (Araújo e Almeida, 2003).

1.4.3.1. Estruturas pétreas de Fase 1

Quadro 1.45 – Listagem das estruturas pétreas de Fase 1 de Xarez 12.

Designação Data trabalhos Fase Quadrícula

Z 2000 1 Q.18

B’ 2001 - 2002 1 M.18

E’ 2002 1 P.17

F’ 2002 1 N.18 – M.18

G’ 2002 1 N.18 – M.18

 As estruturas pétreas de Fase 1 integram várias 
tipologias e, provavelmente, funções distintas. O mau 
estado de conservação de algumas das estruturas, e a 
ausência de paralelos para outras, dificultam a atri-
buição de funções, embora se possa genericamente 
designar esta categoria como «áreas restritas de com-
bustão».

De entre as estruturas de Fase 1, podemos talvez 
identificar uma fase ligeiramente anterior, na qual se 
integra o grande empedrado Z e a Estrutura F’, co-
berta pelos fornos de argila D e C1.

Designação Estado

B’ Razoável

E’ Bom

F’ Razoável

Z Razoável

Quadro 1.46 – Estado
de Conservação das estruturas 
pétreas de Fase 1.

Estado de Conservação
Em geral, o estado de conservação das estru-

turas pétreas de primeira fase é razoável. Este facto 
poderá estar relacionado com o facto de algumas de-
las estarem sobrepostas por estruturas de argila cuja 
construção não danificou seriamente as estruturas 
subjacentes, só as afectando parcialmente. Compa-
rativamente, as estruturas de argila do mesmo nível 

estratigráfico estão em muito melhor estado de con-
servação, situação que poderá ser explicável pela dinâ-
mica de utilização.

Dimensões

Eixo (cm)

Designação Longitudinal Transversal

B’ 100 30

E’ 88 69

F? 120 90

Z 110 65

Quadro 1.48 – Altimetrias das estruturas de Fase 1.

Quadro 1.47 – Dimensões em cm das estruturas 
pétreas de Fase 1.

As estruturas identificadas apresentam uma 
dimensão grande ou média, quando as comparamos 
com as estruturas de Fase 2 ou com as estruturas de 
Vale Pincel (Silva e Soares, 1982). Contudo, essa di-
mensão poderá estar ampliada com processos de des-
monte e destruição das estruturas.

Altimetria

Estrutura Cota topo Cota base

B’ 118,15 118,10

E’ 118,1 117,95

F’ 117,87 117,78

Z 118,02 118,18

Como já foi referido, duas das estruturas pétreas 
poderão corresponder a uma fase antiga de ocupação, a 
que os fornos de argila de Fase 1 estariam associados.

Este facto está perfeitamente documentado para 
a Estrutura F’, que se encontra parcialmente coberta 
pelos fornos de argila C1 e D, e que poderá ter sido par-
cialmente desmontada para a construção dos mesmos.

Todas as estruturas se encontram inseridas no 
Nível 3, não existindo qualquer dúvida na sua inte-
gração estratigráfica.

Morfologia
As estruturas identificadas apresentam formas 

muito diferenciadas:
1. Subcircular. O grande empedrado Z e a Es-

trutura B’ apresentam essa forma, embora com um 
parcial desmantelamento da sua estrutura;

2. Oval. A Estrutura E’ apresenta uma forma 
oval, constituindo-se como uma área de contenção, 
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delimitada externamente por blocos pétreos. Não 
foram recolhidos quaisquer materiais que pudessem 
esclarecer acerca da funcionalidade desta estrutura;

3. Alongada. A Estrutura F’ tem uma forma 
pouco nítida, de tendência alongada. Contudo, o facto 
de se encontrar parcialmente coberta pelas estruturas 
C1 e D poderá ter transformado substancialmente a 
forma da estrutura, que até poderia eventualmente ser 
de tipo negativo.

Matéria-prima

Gráfico 1.14 – Espólio recolhido nas estruturas pétreas de Fase 1.
Seixos Quartzito Quartzo Granito Grauvaque

B’ l l l

E’ l l l

F’

Z l l l

Quadro 1.49 – Matéria-prima utilizada para a construção de estruturas 
.pétreas de Fase 1. l presença

Para a construção de este tipo de estruturas, 
verifica-se a presença de matéria-prima diversificada, 
não existindo o recurso a seixos, tão abundantes e uti-
lizados para as placas térmicas de alguns fornos de 
argila (nomeadamente na Estrutura D).

Enchimento e Fases de utilização
O estado de conservação das estruturas identifi-

cadas impede uma real leitura das fases de utilização, 
embora no caso das estruturas Z e B’ seja provável 
que tivessem funcionado tal como os fornos poliné-
sios. Foram identificadas junto a estas estruturas al-
gumas microquantidades de carvão, termoclastos e 
fauna, com escasso número de materiais arqueológi-
cos. Também a Estrutura F’ apresenta uma realidade 
similar.

A Estrutura E’ corresponderá a uma situação 
diferenciada, uma vez que não foram identificados 
sinais de combustão nem sequer qualquer material 
arqueológicos.

Materiais arqueológicos
As ocorrências registadas nas estruturas pétreas 

de Fase 1 são idênticas às registadas nos fornos de 
argila da mesma fase. Os materiais são escassos (como 
em toda a U.E. 3), correspondendo a artefactos de pe-
dra lascada (macro-indústria e indústria lamelar) e 
arestos faunísticos: mamíferos e bivalves. A cerâmica 
está aqui completamente ausente. Em todas as fases 
de ocupação de Xarez 12 se verifica a presença da uti-
lização de recursos cinegéticos, terrestres e aquáticos 
(fluviais).

1.4.3.1.1. Estrutura B’

Localização
M.18 - M.19.

Tipo
Estrutura pétrea desmantelada de 1ª fase.
Trabalhos efectuados
2001: Foi escavada a área em torno desta estru-

tura sobreelevando um pouco a mesma.
Estado de conservação
Razoável.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta
Aglomerado pétreo com sinais de combustão, 

alguns termoclastos e abundantes microquantidades 
de carvão. Estrutura possivelmente desmantelada. 
Apresenta  com orientação SE – NW, situando-se 
junto a afloramento granítico.

Elementos pétreos
Matéria-prima

Presenças

Seixos -

Quartzito +

Quartzo +

Granito +

Grauvaque -

Termoclastos
Presentes.

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,00 0,30 118,15 118,10

QD # tipo Descrição NV Est X Y Z Data

M.18 168 CRV 3 B’ 130 60 118,1 01.09.26

M.18 204 CRV 3 B’ 160 33 117,96 02.02.12

M.18 190 PL LSC 2 B’ 118,09 01.10.08

M.18 173 PL RT 3 B’ 136 50 118,1 01.09.26

M.18 266 PL LSC 3 B’ 01.10.05
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EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,00 0,30 118,15 118,10

Dimensões:
Enchimento e Fases de utilização
A estrutura não foi escavada integralmente, não 

tendo sido identificada a sequência de utilização.
Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se no topo da 

U.E. 3.
Associação com outras estruturas: Na proximidade 

da Estrutura E.
Cronologia: Mesolítico – Neolítico antigo

Quadro 1.50 – Espólio da estrutura B’.

QD # tipo Descrição NV Est X Y Z Data

M.18 168 CRV 3 B’ 130 60 118,1 01.09.26

M.18 204 CRV 3 B’ 160 33 117,96 02.02.12

M.18 190 PL LSC 2 B’ 118,09 01.10.08

M.18 173 PL RT 3 B’ 136 50 118,1 01.09.26

M.18 266 PL LSC 3 B’ 01.10.05

Materiais arqueológicos associados
Verifica-se escassez de material arqueológico. In-

felizmente, mais uma vez, os fragmentos de carvão selec-
cionados não possuíam matéria suficiente para datação.

1.4.3.1.2. Estrutura E’

Localização
P.17.

Tipo
Estruturas pétreas desmanteladas de 1ª fase.
Trabalhos efectuados
2001: A estrutura foi identificada sumariamen-

te mas a escassez de material arqueológico dificultou 
uma atribuição funcional.

2002: Durante a fase de escavação da área en-
volvente à Estrutura I foi confirmada a presença de 
uma possível estrutura pétrea. Optou-se por escavar 
o interior desta estrutura em duas fases, dividindo-
-se a mesma em duas metades (S - N). Procedeu-se 
à escavação da metade Norte desta estrutura, mas os 
resultados não foram muito compensadores. Apesar 
de ser perceptível uma bolsa de terra mais escura as-

sociada a esta estrutura no corte E de P.17, não foi 
possível identificar qualquer especificidade deste se-
dimento. Não foram recolhidos quaisquer materiais 
arqueológicos ou faunísticos.

Estado de conservação
Bom.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Estrutura constituída por blocos 

de pedra de média ou pequena dimensão, que confi-
guram uma forma oval.

Elementos pétreos
Matéria-prima

Presenças

Seixos -

Quartzito +

Quartzo -

Granito +

Grauvaque +

Termoclastos
Ausentes.

Na leitura em corte do perfil entre N.17 e N.18 
verifica-se a presença de uma bolsa de cor mais escura 
(cuvette?).

Não se detectaram carvões nem fauna, sendo 
questionável a interpretação como área de combustão.

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,88 0,69 118,1 117,95

Enchimento e Fases de utilização
Uma leitura superficial não indicia qualquer es-

pecificidade da cor deste sedimento face ao das áreas 
anexas (U.E. 3). Verifica-se apenas uma maior com-
pacidade da terra.

Cronologia
Integração estratigráfica: Integrado na U.E. 3. 
Associação com outras estruturas: Sobre esta es-

trutura foi detectado um troço de argila que deveria 
pertencer a uma estrutura de argila de 2ª fase (com-
ponente de Estrutura I´?).

Cronologia: Mesolítico – Neolítico antigo
Materiais arqueológicos associados
Não se recolheram quaisquer materiais arqueo-

lógicos.



1.4.3.1.3. Estrutura F’

Localização
N.18.

Tipo
Estruturas pétreas desmanteladas de 1ª fase.
Trabalhos efectuados
2002: Esta estrutura foi identificada aquando da 

escavação da área exterior do conjunto de fornos de 
argila antigos (para facilitar a remoção pela equipa de 
recuperação e restauro). Após a individualização desta 
U.E., procedeu-se ao seu desenho e escavação de por-
menor, tendo sido deixados in situ todos os materiais 
para registo fotográfico e gráfico.

Estado de conservação
Razoável.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Área de concentração de fauna 

e material lítico, configurada por pequenos blocos de 
pedra e com uma clara distinção de cor (podendo 
constituir uma estrutura negativa). 

Elementos pétreos

Matéria-prima

Presenças

Seixos +

Quartzito +

Quartzo -

Granito +

Grauvaque +

Xisto +

Termoclastos
Ausentes.
Cor Munsell: / área de combustão. A cor distinta 

(mais escura) pode indicar a presença de uma estru-
tura negativa.

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,20 0,90 117,87 117,78

Enchimento e Fases de utilização
A estrutura encontra-se associada a grande 

quantidade de fauna mamalógica e malacológica (vá-
rias espécies), em bom estado de conservação. Estas 

distribuições de material foram desenhadas in situ e 
fotografadas.

Cronologia
Integração estratigráfica: U.E. 3.
Associação com outras estruturas: No desmonte 

da estrutura, foi possível observar que alguns ossos se 
encontram parcialmente cobertos pelas estruturas C1 
e D. Assim, tudo leva a crer que se trata de uma das 
mais antigas estruturas de Xarez 12, talvez do mesmo 
momento que o empedrado.

Cronologia: Mesolítico – Neolítico antigo
Materiais arqueológicos associados
Foram identificados restos faunísticos muito 

bem conservados, incluindo um dente de um grande 
herbívoro (cavalo) e vários ossos longos (fotografados 
in situ, fémur de Cervus elaphus), associados a indús-
tria lítica de sílex. Este osso longo encontrava-se par-
cialmente coberto pela Estrutura C1, sendo por isso 
seleccionado para datação absoluta, infelizmente sem 
resultados, por falta de colagéneo.

A pedra lascada inclui elementos macrolíticos 
(seixo-núcleo) e indústria microlaminar (lamela e 
restos de talhe de rocha siliciosa).

Quadro 1.51 – Espólio da Estrutura F’.

QD # Tipo descrição NV Est X Y Z Data

M.18 218 FMM OSSO 3 F’ 88 183 117,84 02.02.13

M.18 219 FMM OSSO 3 F’ 02.02.17

M.18 220 PL LML 3 F’ 02.02.17

N.18 204 FMM OSSO 3 F’ 116 5 118,07 01.10.05

N.18 170 FMM DENTE 2 F’ 118,15 01.09.10

N.18 338 FMM OSSO 3 F’ 02.02.15

N.18 343 FMM OSSO 3 F’ 02.02.15

N.18 344 FML CONCHA 3 F’ 02.02.15

N.18 345 FML CONCHA 3 F’ 02.02.15

M.18 280 FMM OSSO 3 F’ 02.02.16

M.18 281 FML CONCHA 3 F’ 02.02.16

N.17 477 FMM OSSO 3 F’ 02.02.16

N.18 242 PL RT 3 F’ 85 30 117,85 02.02.16

N.18 247 PL S NCL 3 F’ 117,85 02.02.16
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QD # Tipo descrição NV Est X Y Z Data

M.18 218 FMM OSSO 3 F’ 88 183 117,84 02.02.13

M.18 219 FMM OSSO 3 F’ 02.02.17

M.18 220 PL LML 3 F’ 02.02.17

N.18 204 FMM OSSO 3 F’ 116 5 118,07 01.10.05

N.18 170 FMM DENTE 2 F’ 118,15 01.09.10

N.18 338 FMM OSSO 3 F’ 02.02.15

N.18 343 FMM OSSO 3 F’ 02.02.15

N.18 344 FML CONCHA 3 F’ 02.02.15

N.18 345 FML CONCHA 3 F’ 02.02.15

M.18 280 FMM OSSO 3 F’ 02.02.16

M.18 281 FML CONCHA 3 F’ 02.02.16

N.17 477 FMM OSSO 3 F’ 02.02.16

N.18 242 PL RT 3 F’ 85 30 117,85 02.02.16

N.18 247 PL S NCL 3 F’ 117,85 02.02.16

1.4.3.1.4. Estrutura Z

Localização
N.17-N.18.

Tipo
Estrutura pétrea de combustão – Fase 1.
Trabalhos efectuados
2000: Durante a limpeza da Sondagem P.18, 

detectou-se na área sul um tipo de empedrado en-
volvendo a Estrutura K e o bloco de granito desagre-
gado onde se adossa a Estrutura J. Para tentar perce-
ber este empedrado, optou-se por abrir a sondagem 
ao lado – N.18. Concentrou-se o trabalho em N.18, 
dado que o prazo de trabalho terminava hoje. O 
empedrado continua nesta sondagem e parece for-
mar um muro. Há abundante fauna. Apareceu um 
grande osso possivelmente de bovídeo (N.18-164). 
A indústria lítica que aparece aqui é essencialmente 
de quartzo e quartzito, lascas e seixos talhados. 

2001: Em 2001, a escavação foi alargada, tor-
nando-se finalmente possível a interpretação de esta 
estrutura.

2002: Foi removido o empedrado identificado 
na Campanha de 2000. Todos os componentes pé-
treos foram recolhidos. Procedeu-se à definição de 
um plano de base, tendo sido identificados alguns 
blocos que se encontravam a uma cota inferior. Como 
forma de confirmação desta leitura, foi efectuada uma 
sondagem 1x1m, tendo sido possível comprovar que 
esta estrutura assenta sobre o nível estéril.

Estado de conservação
Razoável. Muito afectado pelas condições cli-

matéricas, tendo sido constantemente coberto por 
terra e lama, deslocando-se muitos dos blocos que 
constituíam o empedrado.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta
Área de concentração de blocos de pedra de 

pequenas dimensões, incluindo alguns termoclas-
tos. Intensos sinais de combustão, patentes quer nos 
blocos quer no sedimento envolvente. Constituído 
maioritariamente por seixos. Encontra-se encostado 
a um afloramento que apresenta sinais de combustão 
(também se encontram associados a esta estrutura os 
fornos J e L).

Foi delimitada uma área central com blocos de 
média dimensão e simultaneamente seixos de redu-
zida dimensão que «fecham» completamente toda a 
estrutura.

Elementos pétreos

Matéria-prima

Presenças

Seixos -

Quartzito +

Quartzo -

Granito +

Grauvaque +

Termoclastos
Presentes

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,10 0,65 118,02 118,18

Enchimento e Fases de utilização
Apenas se registou a presença de fauna mamaló-

gica, carvão e alguma micro-utensilagem.
Durante a remoção dos seixos praticamente não 

foi recolhido qualquer material.
Cronologia
Integração estratigráfica:U.E. 3-4
Associação com outras estruturas: Apesar de se en-

contrar altimetricamente a uma cota mais baixa que 
a Estrutura K, não se encontra associado a esta. Aliás, 
esta estrutura encontra-se ao nível da base do conjun-
to de estruturas A – B – C1 – C2.

Optou-se por efectuar, sob o empedrado, uma 
sondagem até à rocha, tendo ficado patente que este 
empedrado se encontra depositado directamente so-
bre um nível estéril, correspondendo à primeira fase 
de ocupação de Xarez 12.

Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo
Materiais arqueológicos associados
Entre os materiais recolhidos destaca-se a fau-

na. Foi seleccionada uma amostra para Carbono 14 
mas não foi possível obter qualquer datação pois, uma 
vez mais, o osso não apresentava suficientes níveis de 
colagéneo.
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Na Sondagem P.18, apareceram 3 seixos talha-
dos que podem ser de períodos mais antigos, um de-
les (P.18-291) é uma pré-forma tipo III de Santonja, 
com exploração essencialmente centrípeta, os outros 
(P.18-292, P.18-294) tipo I de Santonja.

1.4.3.2. Estruturas pétreas de Fase 2

Quadro 1.52
Espólio da Estrutura Z’.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data Observações

N.18 208 FMM OSSO 3 Z’ 55 44 117,92 01.10.08

N.18 209 FMM OSSO 3 Z’ 71 40 117,92 01.10.08

N.18 225 FMM OSSO 4 Z’ 95 160 117,93 02.02.10 Sob empedrado

N.18 259 FMM OSSO 2 - 3 Z’ 19 180 118,05 00.10.07 Antes N.18-164

N.18 226 CRV CARVÃO 4 Z’ 78 140 117,87 02.02.10 Sob empedrado;  
C14

N.18 346 FMM OSSO 3 Z’ 01.09.13

P.18 481 FMM DENTE 2 Z’ 01.09.06 Junto ao empedrado

N.18 224 PL LSC 4 Z’ 117,93 02.02.10 Sob empedrado

Quadro 1.53 – Listagem geral das estruturas pétreas de Fase 2.

Designação Data trabalhos Fase Quadrícula

R 2000 2

V 2000 2 Q.17

W 2000 2 Q.18 - R.18

C’ (+D’) 2001 2

As estruturas pétreas de Fase 2 apresentam um 
bom estado de preservação, correspondendo prova-
velmente a uma mesma tipologia funcional, equiva-
lente aos clássicos fornos polinésios.

Esta situação contrasta com as estruturas de 
argila da Fase 2, que se apresentam na sua maioria, 
muito destruídas, integrando seixos de rio, quartzo e 
outros elementos pétreos locais, com intensos sinais 
térmicos. A estrutura melhor preservada (R) apresen-
ta-se com a forma circular (com uma área vazia no 
interior). Em corte, são legíveis vários momentos de 
utilização.

As três estruturas encontram-se encostadas ao 
afloramento, alinhadas. Em toda a área junto ao aflo-
ramento, o sedimento é mais compacto, duro e com 
uma cor mais escura, o que parece indiciar a existên-
cias de áreas de fogo intenso a cotas mais baixas. 

Estado de conservação

Designação Fase Estado

V 2 Bom

R 2 Muito Bom

W 2 Bom

C’ 2 Razoável

Quadro 1.54 – Estado de conservação das estruturas pétreas  
de Fase 2.

As estruturas pétreas de segunda fase apresenta-
vam um bom estado de conservação, particularmen-
te a Estrutura R. O conjunto das estruturas V- R e 
W encontrava-se praticamente encostado ao grande 
afloramento, facto que poderá ter contribuído para 
o seu bom estado de conservação. O bom estado de 
preservação da Estrutura R levou-nos a efectuar um 
registo mais preciso, com a desmontagem faseada das 
duas metades da estrutura.

Dimensões

Designação Fase
Eixo

Longitudinal Transversal

V 2 48 38

R 2 64 62

W 2 70 51

C’ 2 30 40
.

Comparativamente com a Fase 1, as estruturas 
apresentam uma dimensão consideravelmente menor, 
facto que poderá estar relacionado com o seu estado 

Quadro 1.55 – Dimensões das estruturas pétreas de Fase 2.
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de preservação e com a inexistência de um fenómeno 
de «derrube», que provoca uma ampliação artificial da 
área da estrutura.

Altimetria

Quadro 1.56 – Altimetrias das estruturas pétreas  
de Fase 2.

Estrutura Cota topo Cota base

R 118,52 118,19

V 118,64 118,9

W 118,63 118,46

C’ 118,19

Morfologia
As estruturas apresentam uma forma grosseira-

mente circular, particularmente a Estrutura R, onde 
foi identificada uma cuvette.

Matéria-prima

Quadro 1.57 – Matéria-prima das estruturas pétreas de Fase 2.

Seixos Quartzito Quartzo Granito Grauvaque

V l

R l
l

l
l

W l l

C’

Verifica-se a diversidade de matérias utilizadas. 
Contrariamente aos outros tipos de estruturas de 
combustão, a Estrutura R é maioritariamente cons-
tituída por seixos rolados, incluindo ainda quartzo e 
outros elementos pétreos. A Estrutura V apresenta 
blocos de maior dimensão (em comparação com as 
restantes).

Enchimento e Fases de utilização
Apenas a Estrutura R parece evidenciar um fa-

seamento de construção e utilização bem documenta-
do, com a abertura de uma fossa forrada a seixos e a 
colocação de camadas sucessivas de seixos, associados 
a fases de combustão. A intensidade da combustão 
afectou o próprio sedimento, tornando-o muito com-
pacto e escuro.

Materiais arqueológicos

Quadro 1.58 – Indústria lítica recolhida nas estruturas pétreas de Fase 2.

Estrutura 
W

Estrutura 
V

Estrutura
R

Material de preparação / reavivamento

Tablettes 1 1

Flancos de núcleo 2

Material de debitagem  

Lamela 5 7 7

Material residual 1

Restos de talhe 1 1

Utensílios

Geométricos 2

Peça esquíroladas 1

Totais 8 8 12

A estrutura que apresenta um maior número 
de materiais é a R. Em todas as estruturas, a fauna 
é extremamente residual, surgindo apenas alguns ar-
tefactos de pedra lascada que devem corresponder à 
colmatação da camada, não directamente relacionada 
com a utilização das estruturas.

1.4.3.2.1. Estrutura R

Localização
Q.18.

Tipo
Estrutura pétrea de combustão de 2ª fase.

Trabalhos efectuados
2000: Face ao bom estado de conservação, op-

tou-se por proceder à sua escavação em planos, regis-
tados planimetricamente na escala 1:10 e por fotogra-
fia, com a individualização dos seixos.

A necessidade de compreender esta estrutura 
em termos estratigráficos levou-nos a efectuar um 
corte da mesma, correspondendo ao limite Q.18 – 
P.18. Este corte permite compreender o processo de 
formação da estrutura bem como a sua integração es-
tratigráfica.

Estado de conservação
Bem conservada. Trata-se da estrutura pétrea com 

melhor grau de conservação na Área 3 de Xarez 12.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: 
Estrutura de combustão tipo «pequeno empe-

drado», aproximadamente circular. Construída com 
seixos de dimensão vária, um grande seixo intacto, ou-
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tros com indicações de fracturas térmicas e algumas 
pedras aparentemente formando uma placa térmica. 

A estrutura encontra-se praticamente encosta-
da ao grande afloramento granítico que limita a Este 
a Área 3. Neste afloramento, verificam-se alterações 
que podem estar relacionadas com o aquecimento in-
tenso durante o período de utilização.

A configuração inicial da estrutura assemelha-
va-se a um buraco de poste estruturado, mas a lim-
peza dos seixos evidenciou várias fissuras térmicas, 
algumas fragmentando-os totalmente, no sentido 
transversal. Também o interior do círculo apresentava 
traços de fogo intenso, com o sedimento muito quei-
mado e muito compacizado pelo fogo. 

A sua leitura em corte permite observar uma 
fossa, que deve corresponder aos vários momentos de 
utilização desta área de combustão. 

Elementos pétreos
Contrariamente aos outros tipos de estrutu-

ras de combustão, a Estrutura R é maioritariamente 
constituída por seixos rolados, incluindo ainda quart-
zo e outros elementos pétreos.

Matéria-prima
Seixos, Quartzito, Quartzo, Grauvaque.
Termoclastos
Presença abundante.
Cor Munsell: / área de combustão
5YR 6/2 (pinkish grey) 12:45 h, luz directa

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,64 0,62 118,52 118,19

Enchimento e Fases de utilização
Sedimento muito queimado e muito compaci-

zado pelo fogo. 

Foi possível identificar as seguintes fases de uti-
lização:

– Plano 1: A uma cota superior (148) verifica-
-se a existência de uma acumulação de seixos e frag-
mentos pétreos diversos que já deveria pertencer a um 
momento de abandono desta estrutura. 

– Plano 2: Utilização plena. 
– Plano 3: Plano Inferior I, processo de des-

montagem da estrutura. No desmantelamento desta 
estrutura apareceu alguma argila. 

– Plano 4: Plano Inferior 2. Base da estrutura 
onde se mantém o círculo de pedras com uma área 
central de terras escuras e compactadas, com a cor 
Munsell 10 YR 4/2 e 10 YR 3/2 (10:50 h).

Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E.2, po-

dendo a sua base estar no topo da U.E.3 ou no inter-
face U.E.2/U.E.3

Associação com outras estruturas: Integra, na base, 
nódulos de argila, portanto é provável que tivesse sido 
utilizada em simultâneo que os fornos de argila.

Cronologia: Mesolítico – Neolítico antigo.
Materiais arqueológicos associados
Entre os materiais recolhidos, destaca-se a abun-

dância de pedra lascada e a escassez de carvões apesar 
do sedimento evidenciar claramente combustão.

Tal como sucede para os fornos, os materiais 
líticos encontrados parecem configurar uma incorpo-
ração indirecta, não evidenciando a utilização directa 
da estrutura.

Quadro 1.59 – Indústria lítica recolhida na Estrutura R.

Nº

Material de preparação e reavivamento

Tablettes 1

Flancos de núcleo 2

Material de debitagem

Lamela 7

Material residual

Restos de talhe 1

Diversos

Peça esquírolada 1

12 EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,48 0,38 118,64 118,9
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Quadro 1.60 – Espólio recolhido  
na Estrutura R.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data

Q.18 253 PL RT 2 R       118,57 00.09.06

Q.18 305 CRV Carvão 2 R       118,5 00.09.21

Q.18 306 PL TAB 2 R 120 20   118,5 00.09.22

Q.18 308 PL PÇ ESQ 2 – 3 R       118,37 00.09.27

Q.18 309 PL F NCL ? 2 – 3 R       118,37 00.09.27

Q.18 310 PL F NCL ? 2 – 3 R       118,37 00.09.27

Q.18 311 MP PRM 2 – 3 R       118,37 00.09.27

Q.18 252 PL LML 2 R       118,57 00.09.06

Q.18 59 PL LML 1 - 2 R 162 35 118,98 00.07.05

Q.18 61 PL LML 1 - 2 R       118,98 00.07.06

Q.18 307 PL LML 2 R 126 55   118,5 00.09.22

Q.18 60 PL LML 1 - 2 R       118,98 00.07.06

Q.18 304 PL LML 2 R       118,5 00.09.21

Q.18 312 PL LML 2 – 3 R       118,37 00.09.27

1.4.3.2.2. Estrutura V

Localização
Q.18.

Tipo
Estrutura pétrea de combustão de 2ª fase. 
Trabalhos efectuados
2000: Delimitação de plano, desenho, fotografia 

e remoção.
Estado de conservação
Bom estado de conservação.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Estrutura pétrea de forma oval 

constituída por blocos pétreos de maior dimensão (= 
ou > que 20 cm) que os blocos presentes nas outras 
estruturas pétreas de combustão. 

Elementos pétreos
Matéria-prima
Grauvaque.
Termoclastos
Não registados.
Cor Munsell: / área de combustão
Tons castanhos muito escuros.
Dimensões:

Enchimento e Fases de utilização
Bolsa de terras com sinais de combustão.
Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E.2. 
Associação com outras estruturas: Encontra-se 

em alinhamento com as estruturas R e W. Estrutura 
encostada ao grande afloramento pétreo, integrando-
-se no conjunto R-V-W.

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
Em associação com esta estrutura apenas foram 

recolhidos artefactos de pedra lascada, quase exclusi-
vamente lamelas.

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,48 0,38 118,64 118,9 Quadro 1.61 – Tipos de espólio lítico recolhidos na Estrutura V.

Nº

Material de preparação e reavivamento

Tablettes 1

Material de debitagem

Lamelas 7

Total 8
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1.4.3.2.3. Estrutura W

Localização
Q.18 – R.18.

Tipo
Estrutura pétrea de combustão de 2ª fase.
Trabalhos efectuados
2000: Estrutura parcialmente desmontada, nos 

limites Q-R.18 (sensivelmente a meio da estrutura), 
podendo ser visível, em corte, a sua bolsa. 

Estado de conservação
Bom estado de conservação.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Estrutura pétrea de combustão, 

com escassos seixos, granito e grauvaque (termoclas-
tos) de forma subcircular. Adjacente ao afloramento 
Este. Apresenta uma bolsa de terra mais queimada, 
não definida claramente.

Elementos pétreos
Matéria-prima
Quartzito, Grauvaque.
Termoclastos
Presentes.
Cor Munsell: / área de combustão
5YR 3/2 (dark reddish brown).
Dimensões:

Quadro 1.62 – Espólio lítico recolhido na Estrutura V.

QD # tipo descrição NV Est X Y Z Data

Q.18 242 PL TAB 2 V       118,57 00.09.01

Q.18 235 PL LML 2 V       118,57 00.09.01

Q.18 315 PL LML 2 V       118,57 00.09.02

Q.18 232 PL LML 2 V       118,57 00.09.01

Q.18 313 PL LML 2 V       118,57 00.09.01

Q.18 231 PL LML 2 V       118,57 00.09.01

Q.18 233 PL LML 2 V       118,57 00.09.01

Q.18 314 PL LML 2 V       118,57 00.09.02

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,70 0,51 118,63 118,46

Enchimento e Fases de utilização
Foi detectada uma mancha de terra mais escura. 

Fica assim em aberto a existência de uma bolsa-cin-
zeiro, à semelhança do que foi detectado e documen-
tado para a estrutura R.

Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E.-

2, sendo o seu topo integrado no interface U.E.-1/
U.E.-2. 

Associação com outras estruturas: Enquadra-se no 
conjunto de estrutura pétreas de combustão W-V-R. 
Encostada ao grande afloramento granítico.

Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
Tal como sucede com as restantes estruturas pé-

treas do conjunto W-V-R, apenas se regista a presen-
ça de materiais líticos.

Quadro 1.63 – Espólio lítico recolhido na Estrutura W.

Nº
Material residual
Restos de talhe 1
Utensílios
Lamela 5
Geométricos 2
Total 8
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Quadro 1.64
Espólio lítico recolhido 
na Estrutura V.

QD # tipo Descrição NV Est X Y Z Data Observações

Q.18 263 PL RT 2 W       118,5 00.09.11

Q.18 260 PL LML 2 W       118,5 00.09.11 Sinais de uso; Córtex

Q.18 261 PL LML 2 W       118,5 00.09.11 Córtex

Q.18 254 PL GEOM 2 W       118,62 00.09.11 Tratamento térmico

Q.18 255 PL GEOM 2 W       118,5 00.09.11 MP A

Q.18 259 PL LML 2 W       118,5 00.09.11

Q.18 258 PL LML 2 W       118,5 00.09.11

Q.18 262 PL LML 2 W       118,5 00.09.11

1.4.3.2.4. Estutura C’

Localização
N.17 / N.18.

Tipo
Estrutura pétrea de combustão de tipo 2.
Trabalhos efectuados
2001: Identificação, registo e fotografia.
Estado de conservação
Razoável. Muito afectado pelas condições cli-

matéricas, tendo sido constantemente coberto por 
terra desabada no Corte situado a W.

Caracterização morfológica da estrutura
Forma
Aglomerado de pedras com sinais de combus-

tão, com fragmentos de cerâmica associada (provavel-
mente provenientes do conjunto de cerâmica junto às 
estruturas H e I). Constituído por concentração de 
blocos de pedra de pequenas dimensões, incluindo 
alguns termoclastos. Registam-se intensos sinais de 
combustão, patentes quer nos blocos quer no sedi-
mento envolvente.

 Elementos pétreos
Matéria-prima

Presenças

Seixos

Quartzito +

Quartzo

Granito

Grauvaque +

Xisto

Termoclastos
Presentes.
Cor Munsell: - área de combustão

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,30 0,40 118,19 118,30

Enchimento e Fases de utilização
A estrutura não foi escavada integralmente, não 

tendo assim sido identificada a sequência de utilização.
Cronologia
Integração estratigráfica: Integra-se na U.E. 2 – 3. 
Associação com outras estruturas: Associada à Es-

trutura I, poderá ter cortado parcialmente a Estrutura 
I. Poderá estar associado ao aglomerado de pedras de-
nominado «Estrutura D’», com uma funcionalidade 
de buraco de poste.

 Cronologia: Neolítico final
Materiais arqueológicos associados
Recolha de fragmentos cerâmicos talvez prove-

nientes das Estruturas H e I.

1.4.4. Área 3. Tipos e funções das estruturas

Alguns detalhes sobre os fornos são possíveis de 
avançar a propósito de:

1. Suporte de construção;
2. uso de uma «placa térmica», de pedras ou sei-

xos, no fundo;
3. espessura das paredes;
4. técnica de construção das paredes;
5. alisamento das paredes internas;
6. tratamento dos topos (só para o tipo 3);
7. tipo de topo;
8. funcionalidade;
9. estratigrafia;
10. estruturação;
11. áreas anexas.
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1 – Suporte de construção
O suporte de construção dos fornos era natural-

mente a terra, alisada e regularizada num plano hori-
zontal. Quando não houve construção do dispositivo 
térmico, esta terra cozeu e ceramizou. Várias áreas de 
XZ-12 evidenciavam terra ceramizada, umas resulta-
do de fogueiras não estruturadas, outras derivadas de 
destruições quase integrais ou mesmo integrais dos 
fornos ou «fogareiros». 

No conjunto de fornos escavados integralmente, 
podemos verificar diferentes soluções:

a) placa térmica assente directamente sobre ter-
ra: Estrutura B;

b) placa térmica assente sobre camada de argila 
compacta que reveste integralmente o fundo: Estru-
turas C1 e D;

c) ausência de qualquer suporte de construção: 
Estrutura E;

d) colocação da estrutura sobre rocha: Estrutura I;
e) existência de um nível de seixos na base: Es-

truturas K e A’.
2 – Uso de uma «placa térmica»
O uso de uma placa térmica no fundo de alguns 

dos fornos de XZ-12, tal como em quase todos da 
Carraça, permite ajudar na distinção entre os verda-
deiros fornos e os «fogareiros», quando a estrutura 
se encontra quase totalmente destruída. Com efeito, 
enquanto um fundo de terra ou argila absorveria o 
calor, as pedras ou seixos produziram um efeito de 
convecção e continuaram a devolver o calor acumu-
lado, mesmo após o fim da combustão. Em Carraça 
1, o pavimento de base de cada forno foi cuidadosa-
mente preenchido com pedras. Parece evidente que o 
pavimento foi mesmo feito antes da moldagem à mão 
das paredes, situação que não é tão clara nos fornos 
de tipo 4, mas obviamente obrigatória nos de tipo 3, 
todos eles cilindróides ou troncocónicos.

A placa térmica regista naturalmente, nos seus 
componentes, as alterações provocadas pelo uso e pelo 
calor intenso acumulado no interior dos fornos, mas é 
provável que esse calor pudesse ter variado em dura-
ção e intensidade, conforme o tipo de alimento a ser 
cozinhado, maior para peças de carne e menor para as 
amêijoas que apenas necessitariam de ser abertas (e 
cozinhadas em curto espaço de tempo).

No conjunto do fornos escavados integralmen-
te, verificou-se a seguinte situação quanto à placa 
térmica:

a) foi encontrada nos fornos C1, D, G, B;
b) não foi identificada na grande Estrutura E e 

aqui, certamente, por nunca ter existido.

3 – Espessura das paredes
A espessura das paredes dos fornos e «fogarei-

ros» é muito diversa, sendo claro que a dos primeiros 
deveria ser menor que a dos segundos. Pode parecer 
paradoxal, mas compreende-se perfeitamente, se acei-
tarmos a distinção funcional proposta: um forno não 
suporta nada sobre a cúpula, mas um «fogareiro» tem 
de resistir ao peso de um recipiente cerâmico cheio 
de água e alimentos em via de cozedura, de onde a 
necessidade absoluta de uma muito maior resistência.

A espessura das paredes é variável (entre 2 cm 
na Estrutura S e 30 cm na K).

4 – Técnica de construção das paredes
A técnica de construção das paredes varia tam-

bém nos dois tipos de fornos. No tipo 3, usaram-se 
placas de argila «coladas» por pressão manual. No tipo 
4, como a área das superfícies era maior, usaram-se 
blocos amassados de argila, esticados e alisados pos-
teriormente. A única estrutura que foge a estas cate-
gorias é a Estrutura G, que apresenta paredes muito 
alisadas.

5 – Alisamento das paredes internas
O alisamento interno das paredes verifica-se na-

turalmente apenas nos «fogareiros», sendo aí integral. 
Mas os fornos também foram parcialmente alisados, 
particularmente durante a primeira metade da sua 
construção.

6 – Tratamento dos topos (só para o tipo 3)
O tratamento do topo do forno «Ómega» tra-

duz-se por uma cuidada regularização e alisamento. 
Mas esta é a única situação de este tipo detectada.

7 – Tipo de topo
O estado desigual de conservação impede uma 

leitura correcta sobre a forma integral dos fornos, a 
sua presumível abertura lateral e o seu fechamento su-
perior. Apenas o forno J se conservava integralmente, 
apresentando uma forma fechada no seu topo. A es-
pessura de algumas paredes e o diâmetro de algumas 
poderá indiciar que nem todas as estruturas teriam esse 
tipo de fecho. A existência de uma laje granítica encos-
tada ao grande afloramento Este (P.18) poderá explicar 
a cobertura de estrutura circulares, tipo K ou a L.

8 – Funcionalidade
Cozinha «alentejana»
Não parece restar dúvidas que a Área 3 de Xarez 

12 polarizou, durante vários milénios, grupos do Me-
solítico final e caçadores neolíticos, todos mantendo 
uma actividade recolectora. 

Naquele sítio construíram especificamente os 
seus dispositivos de combustão, para cozinharem o 
produto das suas caçadas junto ao Rio. Essa escolha 
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não foi ocasional e o êxito do sítio teve que ver com a 
proximidade do lugar de caça e com a protecção natu-
ral dos ventos (fosse qual fosse a direcção destes, ape-
nas de Sul poderiam surgir problemas), impedindo a 
sobreoxigenação dos fogos. 

Em primeiro lugar, deve ser sublinhada a pre-
sumível polivalência de estas estruturas, sendo obri-
gatório referir que os numerosos indícios de talhe da 
pedra em seu torno, a presença 

de núcleos de lascas, e sobretudo de lamelas, as 
lamelas e os geométricos, podem significar operações 
de talhe efectuadas junto ao calor residual dos fornos. 
Dentro de alguns dos fornos, recolheram-se também 
materiais líticos, particularmente dentro da Estrutura 
G e no exterior imediato da Estrutura A’. 

Em segundo lugar, que, para a maior parte delas, 
o que possuímos são, objectivamente, restos de cozi-
nhados: ossos de bovídeos, porco, ovelha ou cabra, ja-
vali, veado e conchas de amêijoa de rio (Unio). 

Daqui podermos falar certamente de borrego 
assado no forno e, com mais dificuldade e alguma 
imaginação, de... carne de porco à alentejana... 

Na realidade, esta última situação é apenas pro-
vável, uma vez que os restos de porco ou javali e as 
amêijoas de rio foram encontrados no mesmo forno, 
mas não é possível provar se foram efectivamente co-
zinhados conjuntamente. Poderiam ter sido simples-
mente abertas ao lume, após resíduos de uma anterior 
refeição de porco ou javali terem ficado conservados 
no interior da estrutura. 

Excepcional é a situação do forno I, em cujo 
interior se encontraram vários recipientes quebrados 
e, dentro do mais recente, uma mandíbula de boví-
deo, configurando a conhecida «sopa de ossos», até há 
pouco tempo comum na região.

Especificidades das estruturas
As estruturas de Tipo 3 e 4 revelaram no seu 

interior numerosos restos de fauna – geralmente os-
sos muito fragmentados, mas conservando por vezes 
as articulações, e amêijoas de rio (Unio). Em algumas 
das situações identificadas, recolheram-se ossos. Pare-
ce assim indiscutivelmente atestada a funcionalidade 
culinária das mesmas. Na generalidade dos casos, en-
contramos restos de fauna mamalógica e malacoló-
gica.

Dois casos se afiguram de interpretação mais 
difícil:

1. Estrutura G
2. Estrutura B
Para a Estrutura G, constatou-se que não exis-

tia qualquer fauna no seu interior. O sedimento do 

enchimento era muito escuro, denotando combustão, 
mas os únicos materiais que aí foram recolhidos são 
artefactos de pedra lascada (núcleos, lamelas, tra-
pézios, restos de talhe). Poderá, neste caso, ter existido 
um esvaziamento do interior e uma segunda utiliza-
ção com objectivos indetermináveis.

Na Estrutura B, verificou-se uma situação di-
versa. A presença de um depósito com ossos humanos 
(crânios e ossos longos) no interior de uma das estru-
turas mais antigas vem equacionar de novo a variabi-
lidade do âmbito funcional das mesmas. Parece plau-
sível que a primeira utilização do forno nada tivesse 
que este depósito votivo.

9 – Estratigrafia
Começamos agora a compreender melhor a se-

quência de construção destas estruturas:
1. Estruturas agregadas em «clusters», paredes 

finas e com formas alongadas, adossadas e parcial-
mente sobrepostas. Conjunto identificado em 1998 e 
que deverá corresponder ao momento mais antigo de 
este tipo de estruturas;

2. estruturas de várias formas e dimensões, inte-
gráveis em diversos momentos ao longo do Neolítico, 
inseridas na camada 3, mas cobertas pela camada 2;

3. estruturas de última fase, inseridas no interfa-
ce 1-2 e integráveis em termos cronológico-culturais 
no Neolítico final. Este é, provavelmente os casos dos 
fornos Q, T, X. Parece assim tratar-se de fornos de 
última fase, construídos quando os fornos A a F (e 
até mesmo os N e P) estavam já fora de uso há muito 
tempo.

10 – Estruturação 
No espaço compreendido entre o grande aflora-

mento Este e a linha de blocos graníticos, o posicio-
namento dos fornos é variável:

a) próximo dos afloramentos;
b) encostados a blocos graníticos, os quais se 

apresentam muito degradados, eventualmente devido 
à acção da combustão;

c) numa área central, relativamente isolados; 
d) em sobreposição com outros fornos
11 – áreas anexas
A definição do que é uma «área anexa» a uma 

estrutura de combustão é muito mais complexa do 
que parece. Com efeito, a verdadeira área anexa é a do 
solo em que o forno funcionou, pelo que o espólio «a 
meia altura», pode nada ter que ver com o momento 
em que o forno foi construído e usado. Na área com-
preendida entre a sequência de fornos A-B-C2-C1 
e o forno E, concentraram-se abundantes restos de 
fauna mamalógica e malacológica.



Fig. 1-017 – Xarez 12, planta da Área 3 e 4.
Fig. 1-018 – Xarez 12, Área 3. Perfil transversal do núcleo das estruturas de argila da fase 1, entre dois afloramentos graníticos.
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Fig. 1-019 – Xarez 12, Planta da Área 3 com as estruturas de argila de fase 1 e fase 2.
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ie Fig. 1-020 – Xarez 12, Área 3. Planta e alçado do conjunto de estruturas acopladas (C1-C2-B-A).
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Fig. 1-021 – Xarez 12, Área 3. Perfis NW/SE e S/N do conjunto de estruturas acopladas (C1-C2-B-A).
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Fig. 1-022 – Xarez 12, Área 3. Planta e perfil da estrutura D e do componente de estrutura C’.
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Fig. 1-023 – Xarez 12, Área 3. Planta e perfis da estrutura E.
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Fig. 1-024 – Xarez 12, Área 3. Planta e perfis da estrutura G.
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Fig. 1-025 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura pétrea B’.
Fig. 1-026 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura pétrea D’.
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Fig. 1-027 – Xarez 12, Área 3. Planta e perfis da estrutura E’.
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Fig. 1-028 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura pétrea F’ entre as estruturas de argila C1 e D.
Fig. 1-029 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura pétrea Z’.
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Fig. 1-030 – Xarez 12, Área 3. Planta das estruturas «forno» I, H, H’, I’ e do componente de estrutura N. Cortes e perfil interno da estrutura I.
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Fig. 1-031 – Xarez 12, Área 3. Planta da Estrutura de argila I (plano 3), incluindo fase de utilização com fauna, termoclastos e fragmentos de recipientes 
cerâmicos.
Fig. 1-032 – Xarez 12, Área 3. Estruturas J e L. Planta das estruturas J e L.
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Fig. 1-033 – Xarez 12, Área 3. Planta e perfil da estrutura K e da componente de estrutura M.

Fig. 1-034 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura P e da componente de estrutura A’.
Fig. 1-035 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura Q.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

125

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-034 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura P e da componente de estrutura A’.
Fig. 1-035 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura Q.
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Fig. 1-036 – Xarez 12, Área 3. Planta da Estrutura R (plano 1, em cima, e plano 2, base, em baixo). Perfil da estrutura R, em baixo, à direita.



127

Fig. 1-037 – Xarez 12, Área 3. Planta do conjunto de estruturas Y, J’ e S.
Fig. 1-038 – Xarez 12, Área 3. Planta e perfil da estrutura T.



Fig. 1-039 – Xarez 12, Área 3. Planta das estruturas W, Z e V. Em baixo, perfil da estrutura W.
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Fig. 1-040 – Xarez 12, Área 3. Planta da estrutura X.
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1.5. A Cultura Material

1.5.1. A Indústria Lítica

1.5.1.1. Caracterização geral

1.5.1.1.1. Princípios de análise tecnológica

A análise da indústria lítica tem por objecti-
vo compreender a natureza das actividades realiza-
das pelos homens num dado lugar, frequentemente 
num ambiente doméstico, mas igualmente recuperar 
e compreender a natureza dos seus laços com um 
ambiente natural em função das tradições técnicas 
disponíveis. Sempre que as actividades quotidianas 
produzem o abandono de restos líticos, elas podem 
ser compreendidas em cadeias operatórias, que são 
basicamente sucessões lógicas de actos técnicos eficazes. 
Distinguem-se as cadeias operatórias

1. de aquisição de matérias-primas;
2. de produção de utensílios;
3. de consumo. 
O conjunto forma uma parte do sistema técni-

co do grupo pré-histórico em interacção com outras 
técnicas (utensilagem de osso, de madeira, etc.); é de-
signado por subsistema técnico. 

As orientações de estas cadeias, a ausência de 
certas fases, ou, pelo contrário, a sua sobrerepresenta-
ção no sítio permitem evocar a sua função e, por isso 
mesmo, recuperar a economia de essas sociedades e a 
organização das actividades no terreno.

As noções de normas e tradições podem igualmen-
te ser abordadas, mas sob um ângulo particular, uma 
vez que a indústria lítica resulta de uma adaptação aos 
materiais possíveis de debitagem. As condicionantes fí-
sicas impostas pela matéria-prima (natureza da maté-
ria, forma do nódulo, falhas, resistência ao impacto…) 
serão entendidas de diversa maneira, de acordo com a 
bagagem técnica do talhador e os conhecimentos co-
lectivos da sua comunidade. Assim, a escolha ou recu-
sa de talhar determinadas rochas é já um parâmetro 
cultural. O mesmo se aplica à importação de rochas, 
que permite qualificar um sistema técnico. Em regra 
geral, a importação de rochas de origem longínqua 
acompanha uma produção particular e realizável lo-
calmente. A imagem que o homem pré-histórico faz 
de um utensílio ou a necessidade imperiosa de efectuar 
uma função, surge então com normas condicionantes, 
cuja observância tem um custo, o da importação, quer 
pelo seu valor de troca quer pelo tempo necessário à sua 
obtenção. Não se esqueça o ângulo claramente social 

da troca, que é um laço pensado, valorizado, eventual-
mente contaminado por símbolos. Mais uma vez deve 
ser sublinhado que a importação de um material traduz 
uma rede de laços sociais e económicos enquanto que 
a natureza do que é trocado se abre num universo de 
representação e num sistema de valor.

As condicionantes da matéria-prima são, por ve-
zes, extremamente fortes. Por exemplo, as dimensões 
dos utensílios são directamente dependentes dos volu-
mes disponíveis. Uma redução de módulo é frequente-
mente uma maneira simplificada de fazer e, portanto, 
uma mudança da tradição. Como vai reagir o grupo? O 
que irá sacrificar? O que vai conservar? Por outro lado, 
os tipos de utensílios, ou o estilo dos produtos obtidos, 
são característicos de um grupo, quer como uma afirma-
ção consciente de uma identidade colectiva quer como 
uma característica inconsciente (uma maneira de fazer). 
Provavelmente, trata-se da parte mais clássica do estu-
do do material lítico, que apela ao comparativismo. A 
«armadilha funcional» é, nestas alturas, frequentemente 
evocada. Alturas em que se veria a mesma comunidade 
efectuar tarefas a tal ponto diferentes em dois habitats 
que a sua bagagem técnica seria por isso alterada: mes-
mo que a etnografia disto nos mostre, por vezes, exem-
plos, para tal parece difícil encontrar situações concretas 
no Mesolítico ou no Neolítico de Portugal.

Por fim, o estudo do material lítico tem um pa-
pel na reflexão sobre a homogeneidade de uma série. 
Na verdade, e uma vez que todas as peças se encon-
tram no mesmo processus, são detectáveis as incoerên-
cias que permitem por vezes falar de mistura. Para 
Xarez 12, o trabalho sobre a homogeneidade da série 
é particularmente importante, porque veremos que as 
características muito mesolíticas da série parecem em 
discordância com a presença de cerâmica. O tamanho 
das peças e a sua fragmentação fez-nos renunciar à 
prática de remontagens, mas tentaremos organizar os 
diferentes produtos numa perspectiva teórica.

1.5.1.1.2. Composição do conjunto

As indústrias de pedra lascada representam uma 
expressão numérica considerável no conjunto do po-
voado de Xarez 12, mas é na Área 3 que a pedra las-
cada assume uma maior preponderância, quer em ter-
mos de valores absolutos, quer em termos de valores 
relativos, face aos restantes tipos artefactuais. Como 
foi dito anteriormente, a subdivisão das quatro áreas 
de escavação não constitui uma mera divisão sectorial, 
decorrente do processo de pesquisa, mas traduz a di-
versidade de contextos existentes em Xarez 12.
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Verificamos que a pedra lascada é dominante 
em todas as áreas, à excepção da Área 4, onde o nú-
mero de fragmentos cerâmicos corresponde a expres-
sivos 78%. Esta diferenciação, tão contrastada, pode 
traduzir-se em dois tipos de quadros explicativos:

1. explicação funcional inter-sítio, com várias 
áreas de actividade. Infelizmente não foi possível es-
cavar em área suficiente para confirmar esta situação;

2. diferenciação cronológica, com uma ocupação 
horizontal. As dificuldades em obter datações abso-
lutas para os vários níveis de ocupação constituiram 
contudo um obstáculo de difícil transposição.

A solução poderá estar num quadro explica-
tivo que se situe entre os dois cenários: é óbvio que 
a Área 3 apresentava condições excepcionais para a 
combustão e culinária com a protecção dos grandes 
afloramentos e estas condições naturais poderão ter 
condicionado a instalação dos 28 fornos durante uma 
larga diacronia. Contudo a abundância da indústria 
lítica não é negligenciável como indicador de activi-
dades desta área. Veremos que não existe nenhuma 
relação entre as estruturas de combustão e o talhe da 
pedra, uma vez que não existem sinais de tratamen-
to térmico na indústria lítica. Também os índices de 
combustão são muito reduzidos. 

Gráfico 1.16 – Indústria lítica identificada nos 4 sectores  
intervencionados em Xarez 12.

Gráfico 1.15 – Valores relativos da pedra lascada face aos restantes 
materiais arqueológicos de Xarez 12.

A Área 3 assume assim uma importância estra-
tégica face às restantes, considerando os valores ab-
solutos de comparação, o bom estado de conservação 
que revela e a importância das estruturas identificadas.

Assim, seleccionamos para base deste estudo a 
análise da Área 3, correspondendo a um universo de 
5865 peças de indústria lamelar e a um total global de 
21902, incluindo a indústria macrolítica de quartzito 
e quartzo.

A amostragem para o estudo tecnológico seguiu 
várias orientações. Em primeiro lugar, para quantificar 
a produção estudámos integralmente dois quadrados 
R.17 e R.18, onde se verificou grande densidade de 
material e ausência de estruturas. Em segundo lugar, 
o estudo dos objectivos da debitagem foi direcciona-
do para um exame de todas as armaduras e todos os 
microburis. Em terceiro lugar, todos os núcleos foram 
estudados para determinar os métodos de debitagem, 
uma vez que são estas peças que registam a maior 
quantidade de acções técnicas. Pela mesma razão, to-
dos os núcleos em quartzito grosseiro foram igual-
mente estudados, a simplicidade das cadeias operató-
rias permitem-nos reconstituir as cadeias operatórias 
a partir destes elementos.

Uma primeira triagem distingue os elementos 
em quartzito, quartzo e rochas finas. Esta distin-
ção corresponde às três grandes famílias de cadeias 
operatórias acima mencionadas. No que se refere à 
indústria macrolítica sob quartzito grosseiro, foram 
individualizados todos os «seixos-núcleos» e lascas 
retocadas. Os restantes materiais foram contabiliza-
dos globalmente (em unidade de quantificação que 
integra o quadrado de referência e a unidade estra-
tigráfica de recolha) e processada a sua pesagem. 
Optou-se também por seleccionar uma área-amostra 
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com a quantificação rigorosa de todos os materiais. 
Para tal, foi individualizada a área onde se procedeu 
à escavação integral (até ao Nível 3 e 4), correspon-
dendo aos quadrados M.19, N.19, M.18, N.18, área 
onde foi efectuada a escavação integral até ao subs-
trato rochoso. Idêntico procedimento foi efectuado 
para o talhe de quartzo.

As áreas 1, 2, 4
Apesar deste estudo ter sido efectuado exclusi-

vamente a partir dos dados relativos à Área 3, uma 
leitura global dos dados relativos às restantes áreas 

Gráfico 1.36 – Quantificação relativa da indústria lítica lamelar identificada nas áreas 1, 2 e 4.

parece indicar uma certa homogeneidade, embora a 
densidade dos materiais seja substancialmente mais 
baixa nas áreas 1, 2 e 4.

No que se refere às proporções relativas da ca-
deia operatória, existe uma grande homogeneidade, 
destacando-se somente a Área 4 no que se refere à 
percentagem relativa de utensilagem (perfazendo 
19%) face aos 7% da Área 2, 8% da Área 1 e 11% 
da Área 3. Ao invés, regista-se na Área 4 uma me-
nor presença de material residual (restos de talhe e 
esquírolas). 

 A1 A2 A4 Total
Material de preparação / reavivamento 0 5 6 11

Material de debitagem
Lamela bruta 32 69 78 179
Lâmina bruta 2 1 5 8
Lasca bruta 26 47 14 87
Microburil 0 0 4 4

Núcleos 8 13 12 33

Material residual 29 44 14 87

Utensilagem
Lamela sinais uso 0 0 0 0
Lamela retocada 2 2 5 9
Lamela entalhe 0 2 1 3
Lâmina retocada 3 0 1 4
Lâmina truncatura 0 0 0 0
Lasca retocada 1 2 8 11
Lasca com entalhes 0 0 0 0
Geométricos 1 6 5 12
Furadores 0 1 0 1
Ponta de seta 2 0 2 4
Raspadeiras 0 0 3 3
Buril 0 0 1 1
Total 106 192 159 457

Quadro 1.65 – Indústria lítica 
identificada nas áreas 1, 2 e 4.
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A análise da listagem dos materiais de pedra 
lascada revela igualmente uma homogeneidade gené-
rica. Apesar do número de geométricos ser reduzido, 
verificamos que também nas Áreas 1, 2 e 4 se regista 
a preponderância dos trapézios, registando-se ainda a 
presença de 1 segmento na Área 4. Destaca-se ainda 
o reduzido número de microburis face ao elevado nú-
mero de lamelas. A produção de lamelas brutas origi-
nou o item artefactual mais representativo, num total 
de 16,4% para a Área 1, 19,5% na Área 2, 28,8 % na 
Área 4., face aos 36,4% registados na Área 3.

Encontram-se praticamente ausentes os itens 
artefactuais líticos a que poderiam corresponder os 
conjuntos cerâmicos identificados na Área 1, 3 e 4. 
Que indústria lítica poderia estar associada às taças 
carenadas encontradas naqueles sectores? Na realida-
de, são muito escassos os indicadores de momentos 
cronológicos mais tardios, tais como as pontas de seta 
(0,7% na Área 4 e 1% na Área 1) ou as lâminas (2,5% 
na Área 4 e 2,2% na Área 1). 

Se compararmos os valores de Xarez 12 com 
os contextos de habitat integráveis na transição do 
4º para o 3º milénio situados na área de Reguengos 
de Monsaraz (como Areias 15 ou Torre do Esporão 
3) verificamos que: «A presença de artefactos de pe-
dra lascada é fortemente minoritária em relação ao 
conjunto de artefactos recolhidos quer na maioria dos 
sítios de superfície conhecidos quer em sítios esca-
vados. A matéria-prima dominante tem proveniência 
local (xisto jaspóide) surgindo eventualmente sílex e 
chert (Vale Castelo, Areias 15)» (Gonçalves e Sousa, 
2000). Este número muito reduzido de artefactos de 
pedra lascada contrasta com a realidade do mundo fu-
nerário, onde lâminas, pontas de seta e foliáceos («ala-
bardas» ou pontas de dardo) surgem em quase em 
diversos monumentos. Na Anta de Santa Margarida 
3, um dos signatários (VSG) apresentou uma inter-
pretação para o aparecimento de restos de talhe e de 
utensílios fragmentados, atribuindo a sua presença ao 
transporte de terras do habitat ou acampamento pró-
ximo para cobrir as deposições funerárias (Gonçalves, 
2003). A produção de lâminas de grandes dimensões 
encontra-se documentada num contexto funerário do 
3º milénio, no tholos OP-2b, traduzindo uma especia-
lização e circulação dos produtos de debitagem em 
inícios do 3º milénio (Gonçalves et al., no prelo).

Também as matérias-primas parecem confi-
gurar, de algum modo, um faseamento cronológico, 
sendo os finais do 4º milénio e a primeira metade do 
3º (a nível habitacional) marcados, no Alentejo cen-
tral pela escassez de sílex e pela utilização de rochas 

locais (como o xisto jaspóide). Se analisarmos a pre-
sença de sílex nas quatro áreas (em termos globais), 
verificamos que a Área 2 apresenta os valores mais 
elevados (35,9%), seguida da Área 3 (24,9%) e das 
Áreas 4 e 1 (10,3 e 10,7% respectivamente). Estes va-
lores afastam-se claramente das percentagens obtidas 
para sítios do Neolítico antigo, como Valada do Mato, 
a pouco mais de 40 km de Reguengos de Monsaraz, 
onde o sílex representa 66% das matérias-primas.

Quanto às indústrias macrolíticas presentes em 
Xarez 12, estas têm sido objecto de vários quadros 
explicativos e atribuições cronológicas, surgindo em 
contextos mais tardios, estando-lhes atribuída uma 
cronologia neolítica e calcolítica (Carvalho, 1995/96, 
p. 45). A problemática das indústrias macrolíticas 
será desenvolvida mais à frente, mas destaca-se desde 
logo a importância desta indústria na Área 1 de Xarez 
12, onde se regista a presença de abundantes seixos-
-núcleos (44), superando largamente os núcleos das 
indústrias lamelares (13). Esta presença é dominante 
em toda a estratigrafia da Área 1, mas particularmen-
te marcante no Nível 1.

Para além dos seixos talhados que visavam a 
obtenção de lascas de quartzito, regista-se ainda a 
presença de 4 pesos de rede identificados na Área 4 
(todos identificados na mesma quadrícula, R.10). Ve-
rificamos assim que as presenças são relativamente 
semelhantes em todas as áreas, sendo a densidade de 
material o real factor de distinção.

Gráfico 1.18 – Densidade de material lítico por metro quadrado  
nas Áreas 1, 2, 3 e 4.

Na realidade, a comparação entre as densida-
des das quatros áreas escavadas é muito expressiva. A 
Área 3, com 58,85 m2, apresenta uma densidade de 
99,7 peças por metro quadrado, contrastando com os 
baixos valores das restantes áreas. Perante um conjun-
to com esta expressão numérica, e com uma estrati-
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grafia clara (embora complexa), optou-se por funda-
mentar o presente estudo exclusivamente no conjunto 
recolhido na Área 3. Esta desproporção de densida-
des de material é indicadora da fragilidade do registo 
arqueológico para os restantes povoados em estudo, 
para os quais foi apenas possível efectuar curtas son-
dagens-diagnóstico (Xarez 4 e Fonte dos Sapateiros).

A Área 3
As indústrias de pedra lascada são dominantes 

na Área 3 de Xarez 12, situação generalizável a todos 
os níveis estratigráficos (variando entre 68% no Nível 
3 e 98% no interface 2-3), enquanto que a cerâmica 
permanece minoritária oscilando entre 23% na cama-
da 1 e 1% (ou seja 3 fragmentos) no Nível 3. Curiosa-
mente, a fauna apresenta valores inversos, conservan-
do-se maioritariamente na camada 3 (19%).

Gráfico 1.19 – Comparação relativa de conjuntos artefactuais do Neolítico 
antigo.

A importância da indústria lítica é sublinhada 
quando confrontamos os dados com os que estão 
disponíveis para outros contextos neolíticos, como 
a Valada do Mato, muito embora as quantificações 
exactas não estejam disponíveis para a maior parte 
dos sítios neolíticos já escavados no actual território 
português. Esta raridade da cerâmica parece tam-
bém existir num concheiro tardio do Vale do Sado 
(Amoreiras), e veremos que esta comparação não é 
inusitada, uma vez que a indústria lítica de Xarez 12 
é muito próxima dos conjuntos do Sado. Também o 
caso de Retamar parece configurar uma situação des-
te tipo. Para os habitats da costa Sudoeste poderemos 
também atestar uma situação deste tipo, referindo-se 

para Samouqueira II uma ratio de peças por metro 
quadrado de 81 (pedra lascada) para 32 (cerâmica) e 
para Medo Tojeiro de 8 (pedra lascada) e 3 (cerâmi-
ca) - (Soares, 1997, p. 603).

Poderíamos também atribuir uma razão funcio-
nal a esta (des)proporção entre cerâmica e industria 
lítica, no quadro de uma economia neolítica diversifi-
cada e especializada.

A associação entre uma indústria que possui 
muitos traços mesolíticos, a cerâmica, a fauna selva-
gem e doméstica e os fornos coloca imediatamente 
um problema de homogeneidade, acentuado com as 
dificuldades radiocarbónicas já referidas anterior-
mente. Assim, colocamos como objectivo estrutu-
rante testar essa integridade. Uma vez que permite 
correlacionar logicamente os objectos talhados, a 
análise tecnológica surge como elemento funda-
mental para esta reflexão, a par com as observações 
estratigráficas.

Podemos, à partida, identificar três grandes gru-
pos de matérias-primas que configuram outras tantas 
cadeias operatórias:

Indústria lamelar designa o talhe efectuado sobre 
rochas siliciosas, incluindo uma grande diversidade de 
matérias-primas. Por um lado, verifica-se a utilização 
dos seixos carreados pelo Guadiana (incluindo sílex, 
calcedónia, quartzitos, quartzos), por outro, a explora-
ção das rochas da região (Basalto filioniano alterado 
– BFA – Rochas Siliciosas – RS tipo A e B). Não se 
afasta a hipótese do sílex ter sido explorado em áreas 
mais longínquas, embora esta não seja aqui a matéria-
-prima fundamental.

Talhe sobre quartzo, matéria-prima de captação 
local e que sustenta uma cadeia operatória com vista 
à obtenção de suportes alongados (maioritariamente 
correspondendo a quartzo hialino) e a lascas de di-
fícil classificação. A dificuldade na classificação dos 
produtos de debitagem obtidos neste tipo de matéria 
poderá ter levado a uma sobrevalorização deste tipo 
de materiais.

Talhe sobre quartzito, correspondendo, grosso 
modo, à industria macrolítica sobre seixos que pode-
riam ser recolhidos bem próximos, junto ao Guadiana, 
e que constituíram matéria-prima para a construção 
das estruturas de combustão pétreas e para as placas 
térmicos dos fornos de primeira fase. Existem mesmo 
seixos talhados que foram utilizados nestas estruturas.

 Verificamos assim que existe uma grande di-
versidade de fontes de aprovisionamento o que afasta 
toda a ideia de determinismo das rochas (contraria-
mente ao que sucede no Sado).

Valada do Mato 
(a partir de Diniz, 2007)

El Retamar (Ramos Muñoz 
e Lazarich, 2002)
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A indústria lítica de Xarez 12 é dominada pela 
debitagem de seixos de quartzo e de quartzito gros-
seiro, sobretudo quando ponderamos todos os dados 
relativos (33% em número de peças e 82% em massa). 
Contudo, é a indústria de objectivos lamelares que 
encerra maior acção técnica e que surge como a gran-
de fonte de informação. A utensilagem comum é mi-
noritária, em comparação às armaduras geométricas, 
realizadas sobre lamelas. Assim, a sequência lamelar 
surge como estruturante para as cadeias operatórias. 
Isso não nos dispensa, contudo, de perspectivar o pa-
pel das lascas e da existência de cadeias operatórias 
específicas para a sua fabricação.

Os estados de superfície encontram-se pouco 
alterados, com um impacto do fogo bastante limitado. 
O tratamento térmico encontra-se presente em 3% 
das peças lamelares. Identificável sobretudo no sílex, 
o tratamento térmico apenas pôde ser identificado so-
bre 7,3% das peças. Num habitat com um tão elevado 
número de fornos, devemos admitir que os números 
são muito reduzidos, sem relações com os valores co-
nhecidos para os conjuntos do Neolítico antigo por-
tuguês (Carvalho, 1998). Perante um número tão re-
duzido de peças com tratamento térmico, poderemos 
suspeitar de «acidentes» ou, com maior verosimilhan-
ça, de uma proveniência exterior.

1.5.2. A produção de suportes lamelares

A produção de suportes lamelares, ainda que se 
limite a 25% do número de peças e 4% do total da ma-
téria lítica, vai ocupar-nos longamente, uma vez que 
ela concentra um número importante de gestos técni-
cos e, portanto, de traços culturais, se a compararmos à 
produção de lascas de quartzo e de quartzito grosseiro. 
O objectivo é simples: obter peças finas, regulares, com 
um gume cortante, susceptíveis também de servir de 
suporte para obtenção de geométricos. Por convenção, 
usaremos a expressão «indústria lamelar».

Quadro 1.66. – Indústrias líticas de Xarez 12 (quartzito grosseiro, 
industria lamelar e quartzo) quantificadas por número e peso total.

Total

Peso (gr) Nº

Indústria lamelar 5 007 5 479

Quartzo 16 543 9 193

Quartzito Grosseiro 95 622 7 230

Total 117 172 21 902

1.5.2.1. As matérias-primas: definições
e territórios de aquisição

A economia de aquisição dos materiais está 
marcada pela diversidade, com um nítido domínio 
das rochas de base de grão fino tendo sofrido todas 
os efeitos do metamorfismo. A determinação geoló-
gica precisa de estas rochas está ainda por realizar, 
devendo ser definidos os potenciais afloramentos 
de origem. A barragem pode ter submergido jazi-
das próximas, particularmente as de rochas meta-
mórficas resultantes de falhas, tal como os terraços 
de aluvião que forneceram tantos seixos talháveis. 
Mesmo assim, é possível classificar o material es-
tudado em várias grandes famílias, de acordo com 
a sua qualidade para a debitagem (forma geral, 
grão, resistência). Por outro lado, a sua importância 
na colecção e a reprodução das diferentes fases da 
produção, permitem uma imagem do afastamento 
das fontes de abastecimento e dos critérios de esco-
lha dos homens da Pré-História: a abundância das 
primeiras fases de debitagem numa matéria-prima 
maioritária indica frequentemente a mais próxima 
jazida acessível.

Gráfico 1.20 – Distribuição das rochas talhadas na indústria lamelar 
de R.17 e R.18.
RS: rochas siliciosas; S: sílex; RSA: rocha siliciosa A; RSB: rocha silicio-
sa B; QZH: quartzo hialino; BFA: Basalto filoniano alterado;
QZ: quartzo; QTZ: quartzito; RSC: Rocha siliciosa C;
A: jaspe castanho com manchas pretas; CHT: chert; JASPE A; 
JASPE B : jaspe queimado; JSP: jaspe indiferenciado; RSD: calcedónia 
rosa; RSE: calcedónia amarela; SB: Silex queimado.

O sílex representa um quarto das indústrias la-
melares. São matérias muito diversas, de cor negra, 
cinzentas ou amarela; o córtex testemunha recolhas 
em aluviões ou no litoral, mas também, ainda que em 
menor medida, em depósitos de vertente junto dos 
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afloramentos. Assim, 11 núcleos de sílex em 27 fo-
ram obtidos a partir de seixos com o córtex rolado, 
enquanto os outros são indetermináveis. Esta grande 
disparidade testemunha normalmente o afastamento 
de jazidas, com abastecimento irregular.

A categoria «rochas siliciosas» (RS) agrupa 
igualmente uma grande diversidade de rochas de 
grão fino mais ou menos metamorfizadas, de origens 
locais. A RSB representa um folheado alternativa-
mente negro e cinzento escuro com aspecto mate. 
É uma rocha frágil, que parte com o impacto e que 
produz um número importante de fracturas na debi-
tagem. Está próxima do «xisto silicioso» talhado no 
vale do Sado pelos homens do Mesolítico. A RSC 
mostra uma alternância de finas folhas verde escuro 
e verde claro, de uma espessura milimétrica. RSB e 
RSC são recolhidas quer sob a forma de plaquetas, 
provavelmente em zonas de falhas, mas também sob 
a forma de seixos, talvez nos terraços baixos do Gua-
diana. Nesta categoria de rochas metamórficas, colo-
camos também a BFA, homogénea, de cor cinzenta, 
de grão fino, cujo aspecto exterior é poroso. A RSD é 
uma calcedónia rosa, granulosa, ligeiramente translú-
cida, recolhida sobre a forma de plaquetas. A RSE é 
uma calcedónia amarela, translúcida recolhida sobre 
a forma de seixo. 

A RSA é um pouco diferente pela sua textura, 
uma vez apresentar grãos de quartzo, parcialmente 
dissolvidos numa matriz castanho-escuro. Esta ma-
téria granulosa opaca, tem uma superfície brilhante. 
Trata-se talvez de uma rocha sedimentar (um grés?) 
muito metamorfizado. Foi recolhida sobre a forma de 
pequenos seixos. 

Os jaspes lascados apresentam igualmente al-
guma diversidade, com um tipo castanho, com pon-
tos negros (aproximadamente 2 mm) (A), um jaspe 
onde se misturam matérias castanho escuro e amarelo 
(jaspe A) e um jaspe com bandas paralelas negras e 
vermelhas com um aspecto brilhante (jaspe B). Os 
prismas de quartzo foram igualmente debitados para 
a obtenção de lamelas. 

Esta diversidade traduz a ausência de uma jazida 
preferencial de rochas de grão fino, enquanto que os 
seixos de quartzo e de quartzito grosseiro são abundan-
tes na proximidade imediata de Xarez 12. O compri-
mento dos núcleos abandonados situa-se entre 11 e 66 
mm, com uma média de 29 mm (desvio padrão: 9 mm). 
Tudo indica portanto uma economia de penúria, cujos 
sítios de abastecimento são primariamente os terraços 
aluviais, os do Guadiana, mas talvez também terraços 
afastados. Com efeito, 53% dos núcleos cuja origem 
pôde ser determinada são sobre seixos, contra 15% de 
plaquetas não roladas e 16% de prismas de quartzo. As 
jazidas de sílex muito afastadas (Estremadura?) foram 
também utilizadas, mas em fraca proporção.

No que se refere às matérias-primas, deveríamos 
falar de preparação térmica dos blocos, uma carac-
terística importante do Neolítico antigo em Portu-
gal. Essa preparação térmica está indubitavelmente 
presente, mas é muito marginal. Se falarmos apenas 
do sílex (o tratamento térmico não é detectável nas 
rochas metamórficas, mesmo que tenha existido), o 
aquecimento prévio representa 5,4 % em R.17-R.18 
(mais 6,2 % de casos duvidosos), 3,7% dos geométri-
cos, armaduras (mais 3% de casos duvidosos). E, neste 
último caso, trata-se tanto de segmentos como de tra-

Gráfico 1.21 – Comprimento máximo dos núcleos.
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pézios simétricos. Esse processo de melhoramento da 
matéria-prima está frequentemente conectado a uma 
debitagem por pressão, ela também ausente da Área 3 
de Xarez 12. Devemos sublinhar que nos quadrados 
R.17-R.18 os elementos tratados termicamente são 
principalmente lamelas (e um microburil); podería-
mos supor que, em consequência de trocas e de des-
locações humanas, os ocupantes de Xarez 12 tivessem 
podido obter algumas peças tratadas dessa maneira.

1.5.2.2. Orientação da produção de acordo
com os materiais

Quando os seixos de quartzito grosseiro, os sei-
xos de quartzo filoniano e os prismas de quartzo são 
talhados por métodos específicos, até mesmo entre 
as indústrias lamelares podemos entrever diferentes 
orientações, particularmente se confrontarmos os síli-
ces com as outras rochas siliciosas. Com efeito, se esta 
matéria-prima apenas atinge 25% do total, ela chega 
a 50% das matérias-primas escolhidas para o fabrico 
dos geométricos (armaduras). Os suportes lamelares 
são também nitidamente mais numerosos nesta ma-
téria, uma vez que constituem 70% dos levantamentos 
contra aproximadamente 40-45% das outras rochas 
siliciosas. Assim, a relação «lascas de debitagem plena 
– lâmina/lamela» é de 0,3 para o sílex contra 0,9 para 
as rochas siliciosas (RS). Para compreender melhor a 
natureza de esta indústria lamelar em sílex, é preciso 
sublinhar que unicamente 16% dos núcleos são de sílex 
e que a sua produtividade é ligeiramente superior à das 
outras rochas siliciosas: a relação lamela/núcleo é de 13 
para o sílex e de 8 para as rochas siliciosas. Estas pro-
porções desenham-nos a imagem de uma orientação 
lamelar das cadeias operatórias para o sílex, relacionada 
com a produtividade natural dos blocos e a uma maté-
ria homogénea, de melhor qualidade. Apesar de tudo, 
existiu uma debitagem de lascas sendo necessário estu-
dar as relações entre essas sequências.

A importação do sílex pode fazer-se sob a for-
ma de blocos brutos, de blocos brutos aquecidos, ou 
de núcleos aquecidos, mas os elementos arqueológi-
cos de que dispomos impedem-nos de escolher. Esta 
diferenciação traduz-se de maneira qualitativa, em 
métodos de debitagem diferentes de acordo com os 
blocos? Uma eventual diferença poderia demonstrar 
quer a existência de outras tradições técnicas num 
mesmo acampamento quer, eventualmente, misturas 
estratigráficas.

Um último ponto a reter, para determinar a orien-
tação geral da produção, é a pequena dimensão dos pro-

dutos obtidos. As últimas lamelas extraídas dos núcleos 
medem em média 19 mm, para uma largura que vai 
entre o 5 e os 7 mm. A largura das lamelas extraídas 
pode ser avaliada sobre os produtos brutos e sobre os 
trapézios (cuja largura não é modificada pelo retoque); 
é muito calibrada, uma vez 74% da nossa amostra de 
lamelas ter uma largura compreendida entre 6 e 9 mm, 
a produção desaparecendo mesmo quase totalmente a 
partir dos 12 mm (praticamente não existem lâminas). 
A dimensão dos núcleos em quartzo hialino permanece 
enigmática, se considerarmos que os produtos obtidos 
medem por vezes menos de 10 mm de comprimento. 
Estas dimensões explicam-se pela raridade das maté-
rias-primas, mas significam que os talhadores aceitaram 
utensílios de pequena dimensão, o que implicou adap-
tar as armas e talvez mesmo as práticas cinegéticas. Por 
outras palavras, as normas do sistema técnico foram su-
ficientemente flexíveis para aceitar uma redução das di-
mensões que deriva da penúria nos territórios de abas-
tecimento. Outros parâmetros de instalação na margem 
do Guadiana, tal como provavelmente a obtenção de 
caça ou a presença de um rio, pareceram mais pertinen-
tes que a proximidade das rochas de grão fino.

1.5.2.3. Métodos de debitagem da sequência
lamelar: debitagem sobre superfície
de debitagem estreita

Apesar da abundância da indústria e da possibi-
lidade de misturas, que poderiam apagar as caracterís-

Gráfico 1.22 – Matérias-primas usadas, de acordo com o tipo  
de armadura.
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ticas, quando estudamos os métodos de debitagem é 
possível identificar princípios simples.

Em primeiro lugar, nenhuma operação com-
plexa foi identificada, o que parece lógico se consi-
derarmos os reduzidos volumes da matéria-prima e 
dos suportes obtidos. Só a debitagem lamelar obriga a 
preparar os núcleos com cristas anteriores; no entanto 
quatro núcleos mostram traços de uma tal preparação, 
muito raros para a obtenção de suportes desta dimen-
são, uma vez as lâminas quase ausentes.

Apesar de tudo isto, a configuração dos núcleos 
debitados em Xarez 12 mostra um certo número de 
características nítidas e estáveis, sobretudo na im-
plantação da superfície de debitagem ou na manu-
tenção das convexidades, que podemos considerar 
como factos culturais susceptíveis de nos esclarecer 
sobre conexões com os grupos humanos da vizi-
nhança. Mesmo se a coerência geral da estratigrafia 
levanta problemas que já discutimos, os laços entre 
as diferentes partes da produção lamelar autoriza-
-nos a falar de homogeneidade para a sequência nú-
cleos de superfície de debitagem estreita + tablette de 
reavivamento + lamelas de debitagem plena + micro-
buris + geométricos.

Gráfico 1.23 – Largura das lamelas (geométricos e lamelas dos quadrados M.18, R.17 e R.18, num total de 513 artefactos).

A implantação da superfície de debitagem la-
melar faz-se numa parte estreita do bloco –quer se 
trate de uma plaqueta, de uma simples lasca espessa 
ou de um seixo de sílex orientado de maneira a liber-
tar uma superfície estreita e alongada.

Neste caso, levantamentos axiais e transbordan-
tes, de uma e de outra parte da superfície de debita-
gem, podem ajudar a redefinir a localização da futura 
superfície de debitagem lamelar. A segunda condição 
consiste na abertura de um plano de talhe inclina-
do. A terceira condição consiste em encontrar uma 
aresta viva, susceptível de ser utilizada para um pri-
meiro levantamento que vai configurar a convexida-
de longitudinal de esta superfície de debitagem. Este 
primeiro levantamento é normalmente uma lamela 
bastante espessa e irregular, que evidencia por vezes 
os levantamentos transversais de regularização (neo-
-crista parcial). Identificámos um núcleo abandonado 
precocemente devido a um ressalto de esta associação 
de parâmetros iniciais (Q.18-502).

A debitagem lamelar é, de seguida, frontal, o que 
quer dizer que se limita a uma superfície estreita e 
que os levantamentos não são periféricos. Contudo, 
esta exploração pode alargar-se sobre um dos bordos, 

í 
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com o levantamento de uma lamela mais espessa. 
Com efeito, este tipo de debitagem tem uma tendên-
cia rápida para achatar a superfície de debitagem, a 
que é conveniente dar regularmente uma maior con-
vexidade. O ritmo de debitagem da esquerda para a 
direita (a superfície de debitagem está em função do 
observador, com o plano de percussão para cima) é 
largamente dominante entre os núcleos, fazendo-se 
logicamente a extensão sobre o flanco de direita. Os 
produtos obtidos são, em primeiro lugar, lamelas de 
3 planos (51,3%) e, de seguida, lamelas de 2 planos 
(32,8%). Trata-se de uma produção normalizada; os 
bordos e as nervuras das lamelas são tendencialmente 
paralelas mesmo se esta busca da regularidade é limi-
tada pela natureza da matéria-prima e pela simplici-
dade da preparação do núcleo. Se na Europa Atlântica 
a normalização dos suportes alongados é uma norma 
corrente, temos de admitir que ela foi aplicada com 
alguma flexibilidade em benefício da simplicidade de 
execução.

Trata-se de uma debitagem fundamentalmente 
unipolar ainda que, por vezes, sejam visíveis inter-
venções secundárias sobre a superfície de debitagem 
principal a partir de um plano de debitagem oposto. 
Quando a matéria-prima é suficientemente volumo-
sa, foi aberta, por vezes, uma outra superfície de de-
bitagem, mas desconectada da anterior: temos então 
duas debitagens unipolares no mesmo bloco. Exis-
tem excepções onde a debitagem bipolar sobre uma 

Quadro 1.67 – Classificação dos núcleos segundo o seu tipo de produção.

Tipo de núcleo / produtos Lasca Lasca/lamela Lamela Indeterminado Total

Piramidal 4 2 1 7

Unipolar principal 2 5 7

Unipolar simple 16 32 48

Unipolar terminal 1 7 1 9

Bipolar (mesma superfície de debitagem) 8 2 4 14

Bipolar (mesma superfície de debitagem) – 
debitagem ortogonal 2 2

Bipolar (superfície de debitagem diferente) 3 2 5

Bipolar (superfície de debitagem diferente) – 
debitagem ortogonal 1 1

Núcleo em bisel unipolar 1 15 16

Núcleo em bisel bipolar 2 2

Multipolar 10 1 11

Núcleo sobre lasca 1 3 4

Total 47 6 72 1 126

mesma superfície de debitagem se fez por curtas se-
quências a partir de dois planos de debitagem opos-
to. Observe-se igualmente que, por vezes, o núcleo 
lamelar foi colocado durante a lascagem sobre uma 
superfície dura, o que implica um ligeiro esquirola-
mento da parte oposta ao plano de lascagem, situação 
pouco nítida, mas real. O eixo do núcleo permanece 
estável durante a debitagem, tal como os planos de 
lascagem: trata-se aqui de uma limitação natural bas-
tante forte uma vez que a plena dimensão dos blocos 
seguramente impediu que eles fossem virados duran-
te a sua exploração.

O plano de lascagem é frequentemente incli-
nado lateralmente em função da superfície de de-
bitagem; isso deve-se talvez ao modo de efectuar as 
tablettes de reavivamento a partir de um dos flancos 
do núcleo. Essas tablettes podem ser totais, com uma 
espessura idêntica em vários pontos dos planos. O 
ângulo do plano de lascagem e da superfície de de-
bitagem é sempre fechado (45-60º), mas sofre uma 
inflexão na proximidade do bordo que aí pode atingir 
um ângulo de 90º. O bordo do plano de lascagem que 
vai receber o golpe é preparado por uma micro-face-
tagem a partir da superfície de debitagem, ou mais 
raramente de um flanco. O golpe é então dado sobre 
o diedro entre dois «ocos». Assim, a percentagem de 
lamelas de talão fino facetado é de 67,3% das lamelas 
de plena debitagem, sendo apenas de 2,5 % das lascas 
de debitagem plena.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

140

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Uma tal dicotomia chama a atenção para o es-
tatuto muito particular da produção lamelar neste 
sítio. O núcleo que melhor testemunha estas esco-
lhas técnicas pode ser designado por «núcleo bisel» 
e constitui quase um quarto dos núcleos de lamelas. 
Trata-se principalmente de núcleos sobre rochas lo-
cais, mas apesar de tudo observaram-se dois «núcleos 
biséis» de sílex, de exploração bipolar da superfície de 
debitagem (plano vertical). O suporte inicial é fre-
quentemente uma lasca ou uma plaqueta explorada 
entre dois planos de clivagem, uma vez que estas ro-
chas são litadas. Esta lasca espessa é grosseiramente 
configurada quer com uma crista postero-lateral quer, 
num caso, por dois bordos abatidos que serviram de 
plano de percussão para uma superfície de debitagem 
implantada na espessura da lasca – núcleo Q.18-192.

No decurso da debitagem, as convexidades ne-
cessárias ao levantamento de lamelas tendem a tor-
nar-se planas, devendo o talhador reconfigurá-las. 
Vimos acima que a convexidade transversal pode ter 
sido frequentemente originada pelo levantamento de 
uma lamela espessa sobre o bordo da superfície de de-
bitagem de uma lamela transbordante. A utilização 
da crista instalada por detrás da superfície de debi-
tagem é também observável (crista postero-lateral): a 
sua função é limitar a largura do núcleo por levanta-
mentos de lascas sobre um dos flancos. Esta situação 
verifica-se principalmente nos «núcleos biséis» (5 em 
15) feitos a partir de rochas locais. É igualmente fre-
quente observar-se nestes núcleos estreitos uma espé-
cie de retoques sobre o dorso, cuja função permanece 
incompreensível, na medida em que eles não parti-
cipam na configuração da superfície de debitagem. 
Pode também tratar-se de uma questão de segurança 
determinada pelo talhador para eventualmente inter-
vir num flanco a partir desse plano de debitagem po-
tencial. Apesar dessas situações, sobre os 72 núcleos 
de produções lamelares o terminus das operações de 
talhe é, a maior parte das vezes, conectada a uma au-
sência de convexidade (58,3%) ou a ressaltos (27,8%). 
Deve observar-se que a configuração da superfície de 
debitagem não permite grandes intervenções sobre 
esta superfície.

Assim, o talhador utiliza por vezes uma neo-
-crista distal (que pode ser confundida em superfícies 
de debitagem tão estreitas, com retoque), ou procede 
a levantamentos a partir de um plano de lascagem 
oposto. Este trabalho, frequente sobre a parte distal da 
tábua lamelar, implica extremidades distais quadradas 
sobre as lamelas. Assim, sobre o núcleo M.17-13, o 
volume inicial é uma lasca cuja espessura é debita-

da com uma série de pequenos levantamentos curtos 
para bloquear as ultrapassagens ao modo de certos 
buris do Paleolítico Superior.

A produtividade de estes núcleos sobre superfí-
cies de debitagem estreita parece muito limitada. Os 
negativos lamelares são pouco numerosos sobre as su-
perfícies de debitagem – entre dois e quatro – o que 
traduz sempre fracas produtividades. Quando está 
praticamente exausta, a superfície de debitagem mede 
em média 23,6x16,0 mm, registando-se contudo ele-
vados desvios padrão (respectivamente 6,3 e 6,8 mm). 
A largura média do último levantamento é de 7,6 
mm, o que corresponde exactamente à dimensão mais 
frequente das lamelas (trapézios compreendidos) e 
que contribui para sublinhar a relativa homogeneida-
de da sequência de debitagem aqui apresentada. 

A recorrência das observações efectuadas sobre 
estes núcleos com estreita superfície de debitagem 
poderia conduzir à negligência de outros métodos 
de debitagem. Assim, os núcleos unipolares simples 
representam mais de metade dos núcleos, mas é di-
fícil definir princípios comuns estáveis. A superfície 
de debitagem é sempre implantada sobre a área mais 
comprida do bloco, mas tanto se encontram super-
fícies largas como superfícies limitadas. Os núcleos 
piramidais estão quase ausentes; a debitagem conti-
nua frontal, apesar de várias superfícies de debitagem 
poderem ser exploradas sucessivamente, em planos 
secantes e não por superfícies contínuas. O volume 
abandonado é então grosseiramente paralelipipédico 
(como exemplo, o núcleo P.16-17). Os processos de 
preparação permanecem idênticos aos núcleos bisel, 
tal como a largura dos últimos levantamentos. O 
comprimento médio desses núcleos, em fase terminal, 
é ligeiramente inferior aos outros (25,5 mm contra 30 
mm), talvez pelo suporte inicial ser alongado no caso 
dos núcleos bisel.

1.5.2.4. Técnica de debitagem

A facetagem dos talões de lamelas é particular-
mente importante, sendo 64,1% talões lisos finos (3 
mm < X) aos quais é necessário acrescentar os 0,6 % 
de talões facetados largos e 6,5 % de talões diedros 
finos e largos. São aproximadamente 70% dos bordos 
de plano de talhe que são objecto de uma preparação 
prévia à debitagem, o que é coerente com os números 
mencionados acima para os bordos de núcleos. Ob-
serve-se que a percentagem de facetagem não muda 
significativamente de acordo com as matérias-primas 
debitadas.
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O diagnóstico sobre a técnica de obtenção das 
lamelas mantém-se muito reservado. O ângulo de 
lascagem é sempre fechado, próximo dos 90º, os ta-
lões são bastante finos (cerca de 1 mm), o bolbo é 
muito difuso e não existe lábio. A abrasão da cornija 
antes da debitagem só é registada em alguns poucos 
talões punctiformes; se os esquecermos, apenas se 
verifica excepcionalmente. O traço do impacto é fre-
quentemente visível. Não se trata de uma percussão 
tangencial (efectuada com um movimento circular do 
percutor), mas de uma percussão no eixo da superfície 
de debitagem. Aceita ângulos de extracção próximos 
ou mesmo iguais a 90º, tal como testemunham as la-
melas, mas também certas tablettes de reavivamento. 
A possibilidade de se ter verificado percussão indi-
recta não pode ser totalmente sustentada. É no en-
tanto uma hipótese plausível para 57,2% das lame-
las, enquanto a percussão directa dura apenas pode 
ser invocada para 11% de esses suportes. Recorde-se 
que o problema tinha sido o mesmo para dois sítios 
datados do Mesolítico final no Vale do Sado (Mar-
chand, 2001). A percussão indirecta é identificada 
com mais certeza para o Cabeço da Amoreira e tal-

Gráfico 1.24 – Talão  
das lamelas de amostragem 
(R.17, R.18 e M.18, 170 talões).

vez para o Cabeço da Arruda, em Muge. Nestes dois 
últimos sítios, a qualidade da matéria, e sobretudo os 
consideráveis volumes, geraram produtos de grandes 
dimensões, sobre os quais estes estigmas são muito 
mais visíveis. Por fim, deve ser dito que a pressão pa-
rece ausente. Ou, para sermos mais correctos: a sua 
eventual presença seria a tal ponto reduzida que não 
foi detectável aquando da análise.

1.5.2.5. O lugar das lascas na produção lítica

Tal como acontece com as lamelas, nunca se 
verificam grandes volumes para as lascas, sendo os 
comprimentos inferiores a 20 mm na maior parte 
da produção. A raridade das peças corticais é parti-
cularmente nítida quando a comparamos com a de 
outros sítios (Quadro 1.68). É muito mais perceptível 
no caso do sílex que no caso das rochas locais. Estes 
dados devem ser interpretados em dois níveis: por um 
lado, o sílex é importado de muito longe e chega pro-
vavelmente pré-preparado, por outro, as rochas me-
tamórficas debitadas neste sítio não têm córtex real, 
mas frequentemente planos de clivagem.
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XZ-12 (R17-R18) CDR VDM V. Mato

 N % N % N % N %

Fase cortical 42 9,4 116 14,9 74 16,8 64 2,5

Produção de lascas 139 31,0 463 59,5 175 39,7 239 9,4

Produção de lâminas e 
lamelas 246 54,8 172 22,1 161 36,5 2181 85,6

Preparação e 
reavivamento 22 4,9 27 3,5 31 7 64 2,5

Total 449 100,0 778 100 441 100 2548 100

Quadro 1.68 – Comparação das diferentes fases de debitagem entre XZ-12 (quadrados R.17 e R.18). Cabeço do Rebolador, 
Várzea da Mó e Valada do Mato.

Gráfico 1.25 – Representação das fases de debitagem em função das matérias-primas 
(Sílex, Rochas siliciosas, Basalto Filoniano Alterado e Jaspe).

Deve ser assinalada uma verdadeira dicotomia 
entre a debitagem de lascas e a de lamelas. Se não 
se tratasse dos mesmos materiais, poderíamos mesmo 
acreditar estarmos perante duas séries diferentes.

Com efeito, não se distinguem, entre as lascas, 
elementos de produção normalizada. E, ao contrário 
das sequências lamelares, a instabilidade dos planos 
de lascagem é importante, o que se traduz num nú-
mero consequente de lascas com nervuras ortogonais 
ou centrípetas (24,1% das lascas de R.17 e R.18) ou 
no número reduzido de núcleos unipolares (40,4% 
contra 83,3% para os núcleos de lamelas). Em muitos 
casos, a produção de lascas está claramente subordi-
nada à de lamelas, sobretudo na configuração dos vo-
lumes (levantamentos de lascas no eixo da superfície 
de debitagem, frequentemente designados por «lascas 
de flancos»).

Os núcleos de lascas são em número similar aos 
dos núcleos de lamelas (48,4% contra 46,5%, o resto 
evidenciando superfícies de debitagem mistas). 

Gráfico 1.26 – Dimensões das lascas de debitagem plena nos
quadrados R.17 e R.18. (Eixo y - Largura; eixo x - Comprimento).
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Enquanto, como vimos acima, as lamelas são 
mais numerosas, o que está em relação com uma me-
nor produtividade.

Esta dicotomia é flagrante quando observamos 
os talões, uma vez que a taxa de facetagem sobre as 
lascas de debitagem plena é de 10% (contra 68,2 % 
para as lamelas). E os talões das lascas são sobretudos 
largos, ao contrário dos das lamelas. Pelo contrário, a 
percentagem de abrasão da cornija não regista qual-
quer mudança drástica referente à natureza do supor-
te: verifica-se em 6% dos talões das lamelas em R.17 
e R.18 e unicamente em 10% para as lascas de debita-
gem plena. Este tipo de preparação do bordo do pla-
no de talhe não estava de forma alguma incluído nos 
comportamentos técnicos dos homens de Xarez 12. Quadro 1.69 – Comparação dos talões das lascas e das lamelas 

de debitgem plena.

Talão Lasca Lamela Total

Cortical largo 5,0% 0,0% 1,4%

Cortical fino 5,0% 0,0% 1,4%

Diedro largo 2,5% 0,0% 0,7%

Diedro fino 2,5% 1,9% 2,0%

Facetado largo 7,5% 0,9% 2,7%

Facetado fino 2,5% 67,3% 49,7%

Filliforme 5,0% 1,9% 2,7%

Liso largo 27,5% 1,9% 8,8%

Liso fino 25,0% 19,6% 21,1%

Punctiforme 17,5% 6,5% 9,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Armadura Inteiro Fragmento Total
Trapézio assimétrico (GT rect ; PT conc) 1 1
Trapézio assimétrico curto (GT conc ; PT conc) 11 2 13
Trapézio assimétrico curto (GT conc ; PT rect) 5 2 7
Trapézio assimétrico curto (GT rect ; PT conc) 8 1 9
Trapézio assimétrico curto (GT rect ; PT rect) 1 1 2
Trapézio assimétrico comprido (GT conc ; PT conc) 9 5 14
Trapézio assimétrico comprido (GT conc ; PT rect) 1  1
Trapézio assimétrico comprido (GT rect ; PT conc) 5 3 8
Trapézio assimétrico comprido (GT rect ; PT rect) 1  1
Trapézio simétrico curto (T. rect) 2 2 4
Trapézio simétrico curto (T. conc) 9 5 14
Trapézio simétrico comprido (T. conc) 5 1 6
Trapézio simétrico comprido (T. rect) 2  2
Trapézio  8 8
Trapézio (T. conc) 1 21 22
Trapézio (T. rect.)  3 3
Triângulo isósceles 2 1 3
Triângulo escaleno 2 1 3
Triângulo escaleno (PT conc ; GT rect) 2  2
Segmento 11 18 29
Truncatura oblíqua 1 3 4
Armadura 1 10 11
Lamela de dorso  1 1
Total 79 89 168

Quadro 1.70 – Tipologia
das armaduras.

1.5.2.6. As armaduras geométricas

Tipologia
Os trapézios são as armaduras dominantes 

(68%) seguidos pelos segmentos (17%) e pelos 
triângulos (5%). As outras peças ou não são nor-
malizadas ou são episódicas (uma lamela de dor-

so). Todas estas armaduras apresentam retoques 
abruptos, ou abruptos cruzados, no caso das mais 
espessas. Muitas sofreram choques relacionados 
provavelmente com o seu funcionamento enquanto 
ponta de projéctil.

Estes choques implicaram uma fragmentação 
da ponta dos trapézios (fractura transversal), um es-
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Gráfico 1.28 – Dimensões dos segmentos e dos trapézios, em mm.quirolamento da base menor ou, mais raramente, um 
impacto em pseudo golpe de buril.

Os trapézios podem ser classificados em vários 
tipos, de acordo com as suas proporções e a morfo-
logia da sua truncatura; apesar de tudo, apresentam 
uma grande unidade. Os trapézios assimétricos cons-
tituem 69% dos trapézios identificados; na verdade 
os trapézios simétricos são na realidade muito ligei-
ramente assimétricos, apresentando aliás a maior das 
truncaturas um vestígio de ápice triédrico. Esta muito 
ligeira assimetria é obtida por uma das truncaturas se 
arquear ligeiramente antes de atingir a base menor, 
tal como se o talhador procurasse terminar a peça em 
ponta.

Pode também ter sido obtida quer por uma di-
ferente concavidade das duas truncaturas quer por 
uma diferença de comprimento de 1 a 2 mm de essa 
truncatura. As truncaturas são normalmente côncavas 
(56,8% para 2 truncaturas côncavas, 32,1% para uma 
truncatura côncava e outra rectilínea, 11,1% para duas 
truncaturas rectilíneas). A base menor nunca é redu-
zida; mede em média 6,9 mm, mas com um amplo 
leque de variações (entre 13 e 3 mm). Não se afasta 
da largura do suporte (se é superior, dizemos que o 
trapézio é longo, se é inferior diemos que o trapézio 
é curto). Este trapézio ligeiramente assimétrico, de 
truncaturas côncavas e de base menor não reduzida, 
é característico das indústrias de Xarez 12; quase sis-
tematicamente lateralizado à esquerda. Numerica-
mente muito atrás, temos os trapézios assimétricos, 
curto ou longos, de grande truncatura rectilínea e de 
pequena truncatura côncava, o tipo mais representado 
na Moita do Sebastião. Os trapézios assimétricos com 

Gráfico 1.27 – Distribuição dos principais tipos de armaduras 
na Área 3 de Xarez 12.

duas truncaturas rectilíneas, bem conhecidos no Vale 
do Sado (Cabeço do Pez, Cabeço do Rebolador) são 
bastante mais raros. Em todos os casos, as truncatu-
ras têm um estilo ligeiramente denticulado e nunca se 
verificam retoques rasantes.

Os segmentos, com uma única forma, são o 
segundo tipo representado. Trata-se de peças com 
retoques abruptos directos cuja largura é muito nor-
malizada (entre 5 e 7 mm, com 6,5 mm de média). 
O seu comprimento varia mais, com valores com-
preendidos entre 7 e 21 mm, para uma média de 15,6 
mm. Aparecem fracturas em pseudo golpe de buril, 
que testemunham impactos violentos sofridos no eixo 
de alongamento destas peças ou com ângulo estrei-
to. Os triângulos são raros; não existem triângulos de 
Muge, mas poderíamos recordar este tipo de peças a 
partir de inflexões particulares das truncaturas sobre 
trapézios provocando um espigão, traduzindo talvez 
um mesmo modo de encabamento ou, no mínimo, 
uma função idêntica.

Matéria e suportes
As matérias-primas não coincidem estritamente 

com os tipos, uma vez os segmentos serem normal-
mente de sílex e, de maneira significativa, diferen-
ciadamente dos trapézios (82,8% dos segmentos são 
de sílex contra 44,3 % dos trapézios). Veremos mais 
adiante que esta dicotomia poderá provavelmente es-
tar relacionada com ocupações sucessivas.

Os suportes das armaduras são em grande maio-
ria lamelas de debitagem plena (93,5%). Não parece 
ter havido uma selecção particular quanto à secção 
das lamelas: as lamelas de três planos dominam mais 
de metade da amostra. É possível afinar esta pesquisa 
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sobre os suportes, se considerarmos os ritmos de de-
bitagem sobre a sua face superior; testemunham duas 
ou três acções técnicas anteriores, mas também do lu-
gar do suporte sobre a superfície de debitagem.

Ora, o ritmo frontal 2-1-2* é de longe o preferi-
do. Trata-se do código mais frequente entre as lame-
las (23,5% contra 19,1% para 1-2-3 e 18,7% para o 
3-2-1), mas atinge 32,6 % dos suportes de armaduras. 
Esse tipo de lamela apresenta aqui, na maior parte dos 
casos, um negativo central estreito e portanto bordos 
mais esguios (alongados). A largura destas lamelas é, 
em média, inferior em relação aos outros códigos. A 
sua espessura permanece idêntica em torno a 2 mm. 
Nesta debitagem, haveria portanto uma selecção en-
tre a debitagem plena do meio da superfície de de-
bitagem enquanto as extensões laterais foram menos 
solicitadas.

Gráfico 1.29 – Ritmo de debitagem das lamelas (R.17, R.18 e M.18
e das armaduras).

A fractura da lamela num entalhe é frequente-
mente usada quando se trata de obter uma truncatura 
oblíqua para uma armadura. Quando a fractura se faz 
enviesada em relação ao eixo do suporte produz mi-
croburis, mas também, quando a peça se parte duran-
te o fabrico, lamelas quebradas num entalhe. Existe 
um número idêntico de armaduras assimétricas e de 
microburis (N = 97) Logicamente, quando o entalhe e 
a truncatura estão orientados para cima, um entalhe à 
direita sobre um microburil corresponde a uma trun-
catura à esquerda sobre uma armadura. Em Xarez 12, 
é possível lateralizar 56 armaduras e essa lateralização 
está nitidamente à esquerda. Ora, os entalhes dos mi-
croburis à esquerda e à direita são quase no mesmo 

número, com uma ligeira predominância dos entalhes 
à esquerda. A origem desta incoerência reside na fa-
bricação de uma armadura de que se não pode aferir a 
lateralização – o segmento – pela técnica do microbu-
ril. Com efeito, o ápice triédrico é deixado em bruto 
em dois segmentos, tal como sobre certos trapézios, 
no entanto, normalmente é retocado e apenas subsiste 
um ligeiro ângulo sobre a truncatura.

1.5.3. A produção de suportes de quartzo

1.5.3.1. A percussão bipolar sobre bigorna
e a debitagem de prismas de quartzo
hialino

É necessário que tomemos em conta outros 
métodos de debitagem. A percussão bipolar sobre bi-
gorna consiste no esmagamento de um núcleo entre 
uma bigorna (seixo ou rocha) e um percutor móvel. 
Contrariamente à percussão directa simples, dois im-
pactos opostos têm frequentemente lugar, tal como 
esquirolamentos sobre uma ou duas faces. As lascas 
obtidas são, de forma geral, finas, com uma superfície 
inferior com ondas muito marcadas. Os acidentes são 
muito numerosos (fracturas longitudinais ou trans-
versais) e, por regra, trata-se de um método dispen-
dioso para a fractura de rochas de grão fino como o 
sílex. Em Xarez 12, a percussão bipolar sobre bigorna 
está representada por 22 núcleos, de que metade é, 
na origem, de quartzo (prismas de quartzo hialino ou 
outros). Em média, a superfície de debitagem mede 
22 mm por 16 de largura, o que denuncia as pequenas 
dimensões dos produtos obtidos. A sua legibilidade 
arqueológica é quase zero: não se encontram como su-
portes de utensílio e estas lascas só representam 5,8% 
da produção total de lascas em R.17-R.18. É assim 
difícil compreender a natureza desta produção. Pode-
mos então considerar a hipótese de um utensílio (pe-
ças esquíroladas), mais de que um núcleo, o que reabre 
de novo, considerando a dificuldade em os distinguir, 
um debate clássico (Newcomer et Hivernel-Guerre, 
1974; Hayden, 1980; Mazière, 1984; Chauchat et al., 
1985; Shott, 1985). Com efeito, a sequência de gestos 
técnicos é muito similar. A extremidade de um su-
porte de origem diversa, de pequena dimensão, prefe-
rencialmente alongado e relativamente espesso (lasca, 
lâmina, resto de talhe, seixo fino e anguloso) é coloca-
da sobre uma superfície sólida. A extremidade oposta 
é violentamente percutida, o que produz esquírolas e 
pequenas lascas com diversas fracturas transversais ou 
longitudinais. 



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

146

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Num estudo recente, G. Lucas e M.A Hayes 
insistem sobre a importância de uma superfície pla-
na oposta a um gume, sobre o qual age o percutor 
(Lucas e Hayes, 2004). Concluindo, em Xarez 12, as 
lascas obtidas sobre certos núcleos são de dimensões 
tão pequenas como os fragmentos de peças esquiro-
ladas. Permanece assim difícil separar os dois tipos, 
o que equivaleria a separar um utensílio e uma de-
bitagem. Seja como for, em numerosos casos, a per-
cussão sobre bigorna permite utilizar grandes lascas 
ou subprodutos de talhe para a debitagem ou então 
como utensílios (cunhas para fender matérias tão 
plásticas como o osso ou a madeira). Este método 
coloca-se no fim da cadeia operatória e permanece 
sempre marginal. O número de prismas sem sinais 
de talhe é relativamente elevado (37), praticamente 
idêntico ao dos núcleos (38).

Esta questão do destino dos levantamentos 
obtidos coloca-se igualmente para a debitagem de 
prismas de quartzo. Vimos que a maior parte des-
tes prismas eram fraccionados por percussão bipolar 
sobre bigorna, mas que, em certos casos, foi efec-
tuada uma debitagem lamelar (por exemplo, S.18-
9); a configuração angulosa de estes volumes permite 
aliás efectuar uma debitagem frontal muito próxima 
dos modos de execução sobre sílex, partindo de um 
plano de percussão único. Observe-se, para relativi-
zar a amplitude de estas sequências lamelares sobre 
prisma de quartzo, que nenhuma armadura foi efec-
tuada sobre quartzo… 

A pequena dimensão dos levantamentos é in-
trigante: em média, as superfícies de debitagem me-
dem 24 mm de comprimento por 20 mm de largura; 
alguns levantamentos obtidos assim medem 13 de 
comprimento por 5 mm de largura. Nestes casos, pa-
rece que estas peças deveriam ter sido encabadas em 
bruto, para uma utilização por definir. Esta hipótese 
permanece puramente conjectural, na ausência de 
um estudo traceológico exaustivo. Tal como no caso 

da percussão bipolar sobre bigorna, esta debitagem 
de prismas de quartzo é de uma importância ínfima.

1.5.3.2. Qualificação e quantificação da produção
sobre quartzo

O quartzo e o quartzo hialino correspondem a 
uma parte numericamente importante do conjunto 
da indústria de pedra lascada de Xarez 12, integrando 
a debitagem com vista à obtenção de lascas e de su-
portes alongados.

A percentagem de utensílios é mais reduzida do 
que os valores verificados sobre rochas siliciosas e sílex, 
embora também se verifiquem o mesmo tipo de mate-
riais, incluindo as armaduras geométricas (1 segmento, 
1 triângulo e um geométrico de morfologia indeter-
minada). Também se verifica um paralelismo no móbil 
fundamental da debitagem, as lamelas correspondem a 
32,7% do conjunto. Para além das 641 peças classifica-
das, registe-se ainda a presença de 9193 peças não clas-
sificáveis. A dificuldade em classificar este tipo de peça 
sobrevaloriza o número real da indústria de quartzo (tal 
como sucede para o quartzito grosseiro).

Gráfico 1.30 – Proporções relativas da cadeia operatória
em quartzo leitoso e hialino.
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1.5.4. A produção de utensílios de quartzito

1.5.4.1. Problemática específica

O talhe do quartzito grosseiro constitui uma 
parte considerável do conjunto lítico de Xarez 12. 
A análise desta cadeia operatória remete-nos para a 
questão das macro-indústrias e do «languedocense» 
no interior alentejano, nos terraços do Guadiana. Esta 
temática tem suscitado recorrentes análises, desde os 
trabalhos de H. Breuil na zona do Caia (Breuil, 1971), 
os levantamentos de Abel Viana e as sínteses efectua-
das por Luís Raposo e António Carlos Silva (Raposo 
e Silva, 1981-82; Silva, 1994).

Quadro 1.71 – Quantificação da debitagem sobre quartzo e quartzo hialino: S.U.E. (sem UE); N - Nível; E1 - Estruturas de fase 1; 
E2 - Estruturas de Fase 2.

A detecção de cerâmica nos trabalhos realizados 
nos anos 70 constitui o argumento fundamental para 
a sua atribuição em fases pós-paleolíticas, sendo desde 
logo considerado a dificuldade em atribuir uma coe-
rência técnica e cultural ao «languedocense». Salienta-
-se então que se trata de «…uma estação local e não de 
uma qualquer resultante de um transporte fluvial ou 
coluvionar…» (Raposo e Silva, 1981-82, p. 80).

Entre a data da publicação dos resultados da son-
dagem em Xarez de Baixo e a intervenção efectuada 
em 1998 numa área designada Xarez 11, literalmente 
parte da anterior, acumularam-se os indicadores da 
heterogeneidade cronológica a que esta indústria está 
associada. Identificam-se contextos calcolíticos com 

S.U.E. N.1 N1/2 N2 N2/3 N3 N4 E1 E2 Total

Material de preparação / reavivamento

Tablette 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4

Flanco 0 7 5 12 3 3 0 0 5 35

Material de debitagem

Lamelas brutas 3 61 30 97 10 5 1 0 0 207

Lâminas brutas 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3

Lascas brutas 0 18 9 24 5 9 0 3 3 71

Núcleos 0 14 4 13 4 1 0 1 1 38

Material residual

Esquírolas 0 8 0 9 2 3 0 2 0 24

Restos de talhe 0 45 13 101 15 37 3 11 2 227

Utensilagem

Lamelas com sinais uso 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Lamelas retocadas 0 0 4 0 3 3 0 0 0 10

Lâminas retocadas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Lâminas (truncaturas) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Lascas retocadas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lascas com entalhes 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

Geométricos 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Denticulados 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3

Pontas de seta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Peças esquiroladas 0 0 0 4 0 1 2 0 1 8

Total 5 157 75 263 42 64 6 17 12 641
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esta indústria macrolítica, destacando-se desde logo o 
povoado da Sala nº 1, onde o talhe «languedocense» 
se encontra datado cronometricamente entre finais do 
4º e inícios do 3º milénio (Gonçalves, 1987). Outros 
contextos neolíticos e calcolíticos surgem ainda na re-
gião de Serpa e de Reguengos de Monsaraz (Silva, 
1994). Estes dados reforçam a artificialidade da atri-
buição deste conceito: «Pessoalmente considero estar 
por provar a existência de um «languedocense» en-
quanto cultura específica, no sentido de «civilização», 
apesar de ser pacífica a aceitação da existência no Vale 
do Guadiana e Caia de um ou de mais «complexos 
industriais de feição macrolítica» de cronologia ine-
quivocamente pós-glaciar.» (Silva, 1994, p. 81).

As intervenções arqueológicas despoletadas 
com a construção da barragem do Alqueva represen-
taram assim uma oportunidade para «desbloquear» 
uma questão fundamentada exclusivamente sobre 
contextos de superfície.

As escavações realizadas em Xarez 11 em 1998 
permitiram a realização de várias sondagens arqueo-
lógicas, verificando-se que o sítio se encontrava mui-
tíssimo afectado por perturbações pós-deposicionais: 
Em toda a sequência estratigráfica do Corte 3, eram 
visíveis vestígios de revolvimento: «Todas as unidades 
estratigráficas revelam materiais modernos em cone-
xão com materiais arqueológicos. Estes revolvimentos 
podem explicar-se em grande parte devido à constru-
ção da estrada municipal e também pela lavoura do 
terreno, anterior á sua utilização como curral de vacas. 
A dispersão de materiais à superfície e em especial 
na zona de encosta é muito forte. Será bem possí-
vel também que os materiais possam ter rolado pela 
encosta, tendo se quedado nesta área mais aplanada 
e aqui, com as sucessivas modificações na deposição 
e sedimentação do local, constituíssem um depósito 
secundário de materiais.» (Relatório, 1998).

Os materiais modernos (anos 60 do sec. XX e 
posteriores) surgem assim em toda a estratigrafia, até 
ao afloramento rochoso. A cerâmica informe que foi 
recolhida não permite o estabelecimento de qualquer 
consideração cronológica e cultural e estava misturada 
com cerâmica a torno muito recente.

A questão das macro-indústrias foi então deslo-
cada um pouco mais para Este, no sítio da Barca do 
Xarez, intervencionado por Francisco Almeida e Ana 
Cristina Araújo (Almeida, Maurício, Souto, Valen-
te, 1998; Araújo e Almeida, 2003). Trata-se de uma 
plataforma situada na margem direita do Guadiana, 
sensivelmente à mesma cota que Xarez 12 (120 m). 
Neste sítio foi identificada uma indústria de pedra 

lascada com «…uso maciço do quartzito e do quartzo, 
sendo o sílex minoritário. Tecnologicamente, o quart-
zito parece ser explorado (…) a partir de núcleos so-
bre seixo, de tipo seixo talhado ou discorde» (Almeida 
et al, 1998, p. 35). Destaca-se a reduzida percentagem 
de utensilagem, sendo provável o carácter especializa-
do desta ocupação. A datação obtida (9º milénio BP) 
remete a cronologia do sítio para o Epipaleolítico, 
período cronológico que se encontrava ausente no re-
gisto arqueológico do interior alentejano. Explorando 
as mesmas matérias-primas que as comunidades de 
Xarez 12, parece ter existido uma semelhança no tipo 
de debitagem do quartzito grosseiro, inferência a con-
firmar.

Com a escavação de Xarez 12, mais um indica-
dor perturbador parece se adicionado a esta «açorda» 
em que se transformou o talhe dito «languedocense». 
Apesar de não ser dominante em termos numéricos, 
a sua representatividade em termos de massa não é 
negligenciável, embora não seja esclarecedora para a 
questão do carácter mesolítico do talhe em Xarez 12. 
Verificamos assim que o talhe sobre seixos de quartzi-
to se encontrada datado e estratigrafado em contextos 
cronológicos muito diferenciados, tendo apenas como 
elemento comum a proximidade ao Guadiana de sí-
tios como Sala nº 1, Barca do Xarez e Xarez 12.

Gráfico 1.31 – Proporção relativa de núcleos lamelares e de seixos núcleos.

Será o determinismo geológico que conduz à 
utilização expedita desta matéria-prima, independen-
temente do subsistema económico? Perspectivando o 
conjunto de sítios da Baixa do Xarez, verifica-se de 
facto que a percentagem relativa da indústria ma-
crolítica sobre seixos de quartzito diminui na razão 
inversa do afastamento ao Guadiana. Comparando 
núcleos lamelares com seixos-núcleos, verificamos 



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

149

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Gráfico 1.31 – Proporção relativa de núcleos lamelares e de seixos núcleos.

que o número de seixos-núcleos vai diminuindo: em 
Xarez 12, representa 37,8% e em Carraça 1 este va-
lor desce para 17,2%. Parte destes seixos poderão ter 
funcionado como matéria-prima para os empedrados 
existentes quer em Xarez 12 quer na Barca do Xarez, 
sendo também elevado o número de termoclastos em 
ambos sítios.

1.5.4.2. Os «seixos-núcleo»

O quartzito muito homogéneo dos terraços do 
Guadiana originou uma debitagem grosseira, que 
produziu um importante volume de resíduos. As li-
nhas naturais de fractura da rocha consistem numa 
das determinantes evidentes da debitagem. Os vo-
lumes iniciais são seixos de ângulos arredondados, 
maioritariamente alongados, e chatos. É uma rocha 
muito resistente ao impacto e muito densa, por vezes 
afectada por falhas que comprometem a debitagem. 
Às vezes, uma ligeira estratificação contraria a debi-
tagem, provocando revertidos. O conjunto examinado 
compreende 93 seixos-núcleo. Trata-se de peças ma-
ciças e de grandes dimensões, e cujas medidas médias 
são 84 x 67 mm e 44 mm de espessura. Na figura, ve-
rifica-se que é forte a correlação entre o comprimento 
e a largura (coeficiente de correlação 0,75).

Gráfico 1.29 – Comprimento (campos horizontais) e largura dos seixos-
-núcleos em quartzito.

O objectivo da debitagem é nitidamente a pro-
dução de lascas finas de 30 a 40 mm de comprimento 
e de largura, que serão utilizadas sem ter sido retoca-
das. Mas a morfologia do seixo-núcleo, na maior parte 
das vezes a de um chopper ou raspador maciço, evoca 

também o utensílio. Numa matéria tão granulosa, os 
traços são difíceis de detectar, no entanto, alguns seixos 
núcleo apresentam indícios de transformação, seja uma 
aresta esmagada (2 exemplares), quer uma ponta per-
cutida (3 exemplares). Apesar disso, os seixos-núcleo 
não parecem ser verdadeiros utensílios; a questão per-
manece assim em aberto. Três modelos de fracciona-
mento dos seixos de quartzito podem ser identificados:

1. Os núcleos sobre seixo espesso (50 mm) têm 
uma superfície de debitagem implantada na espessura 
dos blocos, com um único plano de lascagem. O recuo 
faz-se de modo frontal, mas com ultrapassagens para 
manter a convexidade longitudinal. O ângulo de per-
cussão é aberto, atingindo os 80-90º.

2. Os seixos-núcleo são normalmente obtidos a 
partir de seixos menos espessos que os precedentes. 
Assim, o ângulo entre o plano de lascagem e a super-
fície de debitagem é mais agudo que o precedente, 
situando-se normalmente entre os 50-60º. O princí-
pio da debitagem usa um ângulo natural do seixo de 
quartzito e atinge dois lados. Esse recuo a partir de 
duas superfícies de debitagem oblíquas produz, em 
fim de debitagem, quer um ângulo nítido sobre o cho-
pper quer uma superfície de debitagem contínua. Só 
existe um único plano de lascagem, um dos grandes 
lados naturais de esses seixos angulosos.

3. A debitagem discorde unifacial corresponde a 
uma outra lógica volumétrica, diferente das preceden-
tes. A face inferior de uma longa lasca cortical serve 
de superfície de debitagem para a produção de lascas 
finas, com talão cortical. Este método foi registado 
em apenas 4 dos 93 núcleos estudados.

Os princípios de debitagem são simples uma 
vez que a morfologia dos seixos de quartzito paraleli-
pipédica o permite. Em caso contrário, os lascadores 
começaram por fraccionar o bloco antes de o debitar. 
Assim, o seixo demasiado espesso pode ser percutido 
transversalmente, obtendo-se um bisel. Este último 
vai servir de seguida de plano de lascagem para uma 
debitagem no sentido da espessura do seixo. Os prin-
cípios volumétricos mobilizados são idênticos para os 
núcleos e os núcleos chopper, que se distinguem pelos 
seus ângulos de lascagem. Esta diferença tem que ver 
com a espessura do seixo e a sua categoria de exaustão; 
este ângulo tem tendência a tornar-se mais aberto no 
decurso da debitagem, atingindo ou ultrapassando os 
90º, o que implica o fim das operações. Em todos os 
casos, os revertidos são dos acidentes mais frequentes. 
Utilizam-se dois processos para os eliminar, quer um 
golpe para trás, que arranca uma lasca espessa, quer 
um golpe ortogonal a partir de um flanco.
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O perímetro afectado pela debitagem não é 
nunca periférico, talvez pela angulação inicial dos 
seixos não o permitir: a superfície de debitagem ocu-
pa normalmente entre ¼ e ½ do contorno (45%) ou 
entre ½ e ¾ (34%) nos 74 seixos núcleo em que esta 
característica é observável. 

A debitagem é realizada com um percutor duro, 
em planos de lascagem quase sempre corticais. O 
número de levantamentos sobre a superfície de de-
bitagem está entre 12 e 4, com uma média de 5. Para 
além de lascas finas e largas com talões corticais, ob-
servam-se, nos produtos de debitagem, muito nume-
rosas lascas de córtex lateral, distal e cortical; o modo 
de progressão da lascagem cria essas lascas «em fatia 
de chourição» que são potencialmente lascas de dorso 
natural.

Quadro 1.72 – Tipo de núcleos em quartzito de acordo com a orientação dos levantamentos da superfície de debitagem.

Orientação dos levantamentos

Tipo de núcleo Centrípeto
Cruzado 
lateral

Ortogonal
Paralelo 
bipolar

Paralelo 
unipolar

Outros Total

Bipolar angular 2 2

Bipolar tabl.
separada

2 2

Centrípeto uniface 3 1 4

Desconhecido 2 2

Informe 4 4

Para-espessura 2 4 1 55 1 63

Para-misto 2 1 3

Percutor 1 1

Prismático 1 1

Teste 1 3 4

Unipolar simples 1 1 1 3

Diversos 1 3 4

Total 3 4 10 1 60 15 93

1.5.4.3. Qualificação e quantificação da produção
em quartzito

Como foi atrás referido, seleccionou-se uma 
área de 16 m2 para efectuar uma quantificação dos 
produtos de debitagem.

Numa leitura genérica, podemos considerar que 
os núcleos constituem a principal parte da «massa» 
de quartzito talhado, quando quantificamos o peso 
(39%), mas representa apenas 3% dos indivíduos. Ra-
zão inversa sucede com o material residual (restos de 
talhe e esquírolas), que representa 47% do total de pe-
ças e apenas 4% do peso.

A importância das lascas era também citada no 
caso de Xerez de Baixo (Raposo e Silva, 1981-82) e 
na Barca do Xarez (Almeida et al, 1998, p. 35).

Quadro 1.73 – Quantificação da indústria sobre quartzito grosseiro (amostragem M.18, M.19, N.18, N.19).

 

NV-1 NV-2 NV-2/3 NV-3 NV4 TOTAL

Peso 
(g) NMI

Peso 
(g) NMI

Peso 
(g) NMI

Peso 
(g) NMI

Peso 
(g) NMI

Peso 
(g) NMI

LSC 1099 61 2739 167 410 13 1505 78 123 4 5876 323

RT 272 62 709 312 66 29 284 117 10 2 1341 522

S NCL 1541 7 1980 9 1162 3 2119 9 0 0 6802 28

TMC 270 8 1302 73 0 0 495 26 0 0 2067 107

IND 327 26 676 77 0 0 209 22 0 0 1212 125

TOTAL 3509 164 7406 638 1638 45 4612 252 133 6 17298 1105
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A percentagem relativa de termoclastos e de ma-
terial indeterminado mantém-se constante, quer em 
termos de peso quer em termos de valor, 21%. Com 
um tão elevado número de fragmentos de quartzito 
tornou-se difícil efectuar a triagem no campo, existin-
do sem dúvida uma margem sobrestimada, situação 
também extensível ao quartzo. 

1.5.5. Balanço das cadeias operatórias

Perante material lítico tão abundante, distribuí-
do por uma estratigrafia apesar de tudo considerável, 
e portanto traduzindo um longo período de utiliza-
ção do sítio, é ilusório pretender enquadrar as cadeias 
operatórias de debitagem numa moldura simples. As 
conclusões que aqui se avançam devem ser entendi-
das como grandes orientações da produção, ficando 
na sombra numerosos comportamentos técnicos.

Esta indústria lítica é, em primeiro lugar, assina-
lada pela penúria de rochas lascáveis, o que conduziu 
à produção de produtos de pequenas dimensões e à 
utilização de todas as rochas de grão fino presentes 
na vizinhança. Esta condicionante conduz evidente-
mente à dificuldade em separar eventuais misturas do 
Mesolítico final com o Neolítico antigo: Claro que 
existem características que os distinguem, tal como o 
uso da pressão ou da preparação térmica, mas uma 
vez que os objectivos são os mesmos (obter lamelas 
estreitas e regulares), os riscos de convergência dos 
atributos significantes aumentam. Na área de Xarez 
12, opera-se uma diferenciação em função das ma-
térias-primas disponíveis e podemos descrever três 
principais cadeias operatórias:

1. a indústria lamelar tem como finalidade a pro-
dução de suportes finos e alongados para a obtenção 
de utensílios cortantes como armaduras. Os métodos 
mobilizados baseiam-se na pesquisa de superfície de 
debitagem estreita, exigindo uma execução mínima. 
Não se trata verdadeiramente de uma cadeia operató-
ria integrada, tal como a conhecemos noutros contex-
tos, porque os suportes não lamelares não são objecto 
de uso específico. Os suportes em quartzo e quartzito 
tomam aqui a dianteira;

2. a indústria sobre seixo de quartzito parece 
principalmente destinada à produção de lascas finas e 
largas não transformadas. Alguns destes núcleos po-
dem ter sido utilizados para cortar ou perfurar como 
se fossem machados ou tarauds, tal como sugerem 
certos macro-traços, ainda que esta função permane-
ça marginal. Esta cadeia operatória é simples e muito 
adaptada à configuração paralelepipédica;

3. a indústria sobre seixo de quartzo é a mais 
difícil de compreender a tal ponto essa matéria se 
fragmenta, de acordo com a qualidade da rocha, de 
diversos modos. Uma cadeia operatória sumária por 
percussão bipolar sobre bigorna é evidente; está rela-
cionada com as peças esquiroladas, que são utensílios 
a posteriori. Existem aliás contactos, uma vez que os 
prismas de quartzo são percutidos sobre uma bigor-
na e aparecem igualmente na indústria lamelar. Na 
verdade, a qualidade de alguns prismas de quartzo 
permitiu por vezes a obtenção de uma produção la-
melar recorrente. As muito pequenas dimensões de 
esta produção cuidada permanecem de compreensão 
difícil.

A primeira cadeia operatória pode ser classifi-
cada como «aberta», na medida em que aceita todos 
os blocos de grão fino, até mesmo alguns quartzitos 
e quartzos. Os blocos de sílex vieram provavelmente 
já parcialmente descorticados, tal como as plaquetas 
de rochas siliciosas. Por fim, os utensílios produzidos 
– sobretudo as armaduras – são destinados a serem 
levados para fora do habitat, quer aquando das des-
locações do grupo quer aquando das saídas de caça. 

Os utensílios produzidos por esta cadeia opera-
tória lamelar destinam-se a cortar (lamelas brutas) e 
a matar (armaduras microlíticas). Em ambos casos é 
quase certo que estes pequenos elementos eram enca-
bados. A indústria lamelar está conectada a utensílios 
compósitos e, portanto, a cadeias operatórias de fabri-
cação de utensílios em matéria animal ou vegetal. É 
evidentemente a parte valorizada do talhe da pedra, 
a procura do sílex de boa qualidade, testemunhando 
redes de aquisição que ultrapassam o estrito quadro 
funcional (todos os utensílios foram também realiza-
dos sobre rochas siliciosas locais). É também a cadeia 
operatória mais condicionada, aquela em que as nor-
mas e as tradições são mais evidentes.

Pelo contrário, as debitagem de seixo de quart-
zo e de quartzito podem ser classificadas como «fe-
chadas», na medida em que são realizadas no sítio, 
para necessidades locais. Os utensílios produzidos em 
quartzito são destinados a funções de corte (gumes 
de lasca), ou de raspagem, aproveitando os bordos de 
utensílios mais sólidos e, portanto, os ângulos de corte 
são mais abertos. 

As peças esquiroladas de quartzo entram num 
outro leque de acções, talvez relacionadas com o 
fender ou quebrar osso ou madeira. O investimento 
técnico nas debitagens de quartzo ou de quartzito é 
limitado. Dentro dos princípios técnicos e das mo-
dalidades desta última cadeia operatória, não parece 
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haver diferenças em relação às debitagens pratica-
das anteriormente na região (Barca do Xarez). Esta 
estabilidade teria que ver tanto com condicionantes 
idênticas da matéria-prima como se referem a uma 
idêntica tradição cultural: recorde-se que os homens 
podiam debitar de outra forma estes seixos de quartzi-
to usando, por exemplo, um método discorde bifacial 
ou, mesmo, um método Levallois, o que não fizeram.

A economia da matéria-prima em Xarez 12 é 
portanto assinalada por uma forte diferenciação, de 

Gráficos 1.32 – Leitura comparativa da indústria lítica (peso e número).

Nível 1 Nível 1-2 Nível 2 Nível 2-3 Nível 3 Nível 4 Total

Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº

Indústria 
lamelar

972 952 411 437 3094 3474 363 433 165 178 2 5 5007 5479

Quartzo 5736 3186 1045 580 7413 4118 492 273 1856 1031 1 5 16543 9193

Quartzito 
Grosseiro

26991 2236 5033 272 52135 3887 2673 218 7494 473 1296 144 95622 7230

Total 33699 6374 6489 1289 62642 11479 3528 924 9515 1682 1299 154 117172 21902

acordo com os recursos. Traduz isto uma diferença 
de capacidade de lascar ou ainda limitações sociais? 
Nada é menos certo, sendo diferentes as funções rea-
lizadas sobre cada rocha.

1.5.6. Distribuição espacial 

1.5.6.1. Leitura estratigráfica comparativa
da indústria lítica

Quadro 1.74 – Quantificação (peso em gramas, nº de exemplares) da indústria lítica.

Quantificação comparativa - peso Quantificação comparativa – número mínimo de indivíduos
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Nível 1 Nível 1-2 Nível 2 Nível 2-3 Nível 3 Nível 4 Total

Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº

Indústria 
lamelar

972 952 411 437 3094 3474 363 433 165 178 2 5 5007 5479

Quartzo 5736 3186 1045 580 7413 4118 492 273 1856 1031 1 5 16543 9193

Quartzito 
Grosseiro

26991 2236 5033 272 52135 3887 2673 218 7494 473 1296 144 95622 7230

Total 33699 6374 6489 1289 62642 11479 3528 924 9515 1682 1299 154 117172 21902

A leitura estratigráfica da indústria lítica de Xa-
rez 12 encerra grande complexidade interpretativa, já 
sublinhada ao longo deste volume.

Para além dos já referidos problemas no fasea-
mento de estruturas e solos de ocupação, defrontamo-
-nos também com uma questão de amostragem, uma 
vez que apenas uma pequena área foi integralmente 
escavada (M.18, M.19, N.18, N.19; P.19).

Esta limitação de amostragem poderá em parte 
explicar o elevadíssimo número de materiais integrá-
veis no Nível 2 (quer ao nível da indústria lítica, quer 
ao nível da restante cultura material, nomeadamente 
da cerâmica). No conjunto lítico, o Nível 2 correspon-
de a 52 % do total, seguido por 29% no Nível 1 e 
apenas 7% no Nível 2-3 e 3.

O papel secundário de materiais no Nível 1 pa-
rece indicar que os materiais não se encontram remo-
bilizados e que as alterações tafonómicas não foram 
consideráveis. Aliás, aquando do início dos trabalhos 
de escavação em Xarez 12, eram escassos os materiais 
de superfície.

Quadro 1.75 – Lamelas inteiras (%) brutas de sítios  
do mesolítico e Neolítico antigo.

Sítio arqueológico %

Xarez 12 18,2 

Várzea da Mó 11,7 

Cabeço do Rebolador 4,2

Valada do Mato 5,5

A ausência de grandes perturbações pós-deposi-
cionais reflecte-se também no estado de conservação 
do material. Verificamos que a fragmentação geral é 
de 32,3% em Xarez 12 e de 29,5% no Cabeço do Re-
bolador, valores equivalentes. Estes valores têm uma 
interpretação complexa uma vez que se misturam 
critérios funcionais (duração e modo de utilização), 
espaciais (fragmentação) e culturais (estrutura das ca-
deias operatórias).

A leitura quantitativa foi efectuada com base 
em dois indicadores: número de indivíduos e massa 
(peso): Como é óbvio, a quantificação «peso» confere 
à indústria macrolítica de quartzito grosseiro uma lar-
ga preponderância, mas em número total de materiais 
os valores da indústria lamelar e da indústria macro-
lítica aproximam-se. Apenas no Nível 3 se verificou 
mais claramente a importância da indústria macrolí-
tica sobre quartzito grosseiro. 

Como forma de aferir esta leve tendência de au-
mento relativo da indústria sobre quartzito grosseiro 
no primeiro nível de ocupação, a leitura quantitativa 
apenas dos núcleos lamelares e dos seixos-núcleos pa-
rece confirmar esta tendência. Se ao nível geral o nú-
mero de peças é equivalente entre as três «indústrias», 
ao nível do número de núcleos verificamos que existe 
uma preponderância dos núcleos lamelares, apenas 
suplantada pelos seixos-núcleos no Nível 3.

Podemos assim dizer que, em termos puramente 
quantitativos, a indústria sobre quartzito grosseiro vai 

Gráficos 1.33 – Quantificação comparativa seixos – núcleos / núcleos rochas siliciosas (peso) e Quantificação comparativa seixos-núcleos  
e núcleos sobre rochas siliciosas (número mínimo de indivíduos).

Quantificação comparativa seixos – núcleos / núcleos rochas 
siliciosas (peso)

Quantificação comparativa seixos – núcleos / núcleos rochas 
siliciosas (número mínimo de indivíduos)
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decrescendo quantitativamente em termos estratigrá-
ficos e cronológicos.

1.5.6.2. Distribuição espacial

A Área 3 constitui um espaço fechado entre 
afloramentos, com uma relativa homogeneidade. Ain-
da assim, foi ensaiada a leitura espacial da indústria 
lítica, nomeadamente das duas grandes cadeias opera-
tórias: indústria macrolítica sobre quartzito grosseiro 
e indústria “lamelar”.

Como forma de simplificar a leitura considerou-
-se apenas o Nível 1, 2 e 3, associando-se os materiais 
identificados nos interfaces à camada subjacente (1/2 
passa para 2, por exemplo).

A primeira observação perante a distribuição por 
quadrículas (2x2m) refere-se ao chamado «efeito de 
parede» que os grandes afloramentos decerto desem-
penharam. Assim, junto aos afloramentos, regista-se 
uma maior densidade de materiais, apesar da área útil 
ser consideravelmente mais reduzida. Esta situação é 
particularmente clara junto aos grandes afloramentos 
na coordenada 19 e na coordenada 15-16 e reflecte-se 
nos dois tipos de indústria.

Naturalmente uma situação inversa regista-se 
junto às estruturas de argila, onde se verifica uma 
menor densidade de material lítico, particularmente 
na zona onde se situam as estruturas de Fase 1, que 
ocupam praticamente toda a área útil da superfície 
do solo. Os cálculos são efectuados sem os materiais 
associados directamente às estruturas que correspon-
dem a unidades estratigráficas diferenciadas. Esta 
rarefacção nas áreas onde se implantam as estruturas 
verifica-se mesmo no Nível 1.

No Nível 1 acentua-se o «efeito de parede» e no 
Nível 2 torna-se mais evidente a rarefacção junto às 
estruturas de argila de fase 1.

O Nível 3 regista uma menor diferenciação en-
tre quadrículas, mas a leitura deste nível reveste-se de 
grande dificuldade uma vez que a área onde se efec-
tuou uma escavação integral do Nível 3 corresponde à 
área dos fornos de fase 1. 

Na leitura comparativa entre os materiais de 
quartzito grosseiro e os da indústria lamelar, verifi-
camos que existem ligeiras diferenças por tipo de 
material: não se regista a mesma proporção relativa 
dos quadrados com maior densidade material entre o 
quartzito grosseiro e pedra lascada.

Tomando como exemplo o Nível 2 (que corres-
ponde a 52% do total da pedra lascada de Xarez 12), 
verificamos que, na distribuição do quartzito grossei-

ro, a classe com maior densidade de material (> 400) 
corresponde aos quadrados N.16 e P.18. A mesma 
distribuição relativa à indústria lamelar evidencia que 
Q.18 e Q.16 correspondem à classe de maior densi-
dade, sendo que os quadrados com maior densidade 
de quartzito correspondem à 2ª classe (> 300: N.16) e 
3ª classe (> 200): P.18.

Se focarmos a nossa leitura em itens mais con-
cretos, esta imagem confirma-se. Assim, na leitura 
espacial dos núcleos verificamos que não existe uma 
distribuição muito concentrada, distribuindo-se mais 
ou menos equitativamente por toda a área quadricu-
lada. A zona correspondente à coordenada Q (Q.17, 
Q.18, Q.19) parece sobressair em termos numéricos, 
particularmente no Nível 2, embora não possamos fa-
lar de áreas de talhe diferenciadas.

A leitura relativa aos trapézios e segmentos 
também não é muito elucidativa. Na área das estrutu-
ras de fase 1 e no interior das mesmas não se regista 
qualquer segmento, quer no Nível 1, 2 ou 3. 

Os segmentos surgem sempre em número infe-
rior aos trapézios, mas acompanham geralmente a sua 
proporção relativa. A coordenada Q permanece como 
a área com maior densidade relativa. Aparentemente, 
os segmentos posicionam-se nos limites da Área 3, 
situação semelhante à cerâmica.

1.5.6.3. Distribuição dos principais indicadores
crono-culturais

Apesar da estratigrafia se encontrar muito bem 
definida em termos sedimentares, a indústria lítica 
não regista grandes alterações.

Se tomarmos como indicadores os principais ca-
racteres da indústria lítica do «Neolítico antigo», veri-
ficamos que praticamente se não registam diferenças.

Gráfico 1.34 – Leitura estratigráfica das presenças das armaduras geométricas.
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Gráfico 1.34 – Leitura estratigráfica das presenças das armaduras geométricas.

Começando pelas armaduras geométricas, estas 
surgem em todos os níveis, mais numerosas no Nível 
2, como aliás sucede com todo o conjunto artefactual. 
Os trapézios são largamente dominantes, correspon-
dendo a 69% do total de armaduras geométricas, 
surgindo em todos os níveis identificados e inclusiva-
mente estão associados a estruturas de argila de Fase 
2 (Estruturas I e W).

Os segmentos, indicador crono-cultural do «pa-
cote» neolítico, apenas surgem nos níveis 1 e 2, po-
dendo existir assim um faseamento das armaduras 
geométricas. O carácter residual dos triângulos (ape-
nas 9) não permite a observação de um real fasea-
mento. Teríamos assim, numa primeira fase, apenas 
trapézios, que permanecem dominantes, mas que coe-
xistem com os segmentos numa segunda fase.

Em relação ao talhe por pressão, outro dos in-
dicadores neolíticos, está totalmente ausente do con-
junto de Xarez 12, contrariamente ao que sucede em 
Valada do Mato e nos outros conjuntos do Neolítico 
antigo. Esta ausência, sendo significativa, não nos es-
clarece sobre um faseamento estratigráfico.

O tratamento térmico é também residual, limi-
tando-se a alguns geométricos de sílex.

A presença de sílex é também significativa. Em 
Xarez 12, contrariamente ao que sucede nos conjun-
tos do Neolítico antigo, esta matéria-prima é sempre 
minoritária, oscilando entre os 26% no Nível 1 e os 25 
% no Nível 2. O Nível 3 corresponde a um decréscimo 
significativo (14,7%). Esta imagem geral deverá ser 
confrontada com uma análise específica das matérias-
-primas presentes nos geométricos.

Como foi já referido, também os outros indi-
cadores neolíticos se encontram pouco representados. 
Apenas 3 fragmentos de cerâmica surgem no Nível 
3 e a cerâmica é sempre minoritária em toda a es-
tratigrafia da Área 3. Onde estão então os artefactos 
líticos associados aos recipientes cerâmicos do Neo-
lítico final? Já acima foi referido que, em muitos dos 
contextos deste período escavados em Reguengos de 
Monsaraz, a pedra lascada corresponde a uma per-
centagem muito reduzida do conjunto artefactual 
(Torre do Esporão 3, Areias 15, por exemplo). Assim 
podemos explicar que lâminas, pontas de seta e outros 
elementos estejam quase ausentes.

1.5.6.4. Faseamento de estruturas

Quadro 1.76 – Presenças de pedra lascada associadas a estruturas  
de Fase 1 e Fase 2.

E.1 E.2

Mat. Prep / reav. 4 10

Material de debitagem   

Lamela brutas 28 61

Lasca bruta 32 14

Microburil  4

Núcleos 5 14

Material residual   

Esquírolas 5 6

Restos de talhe 35 21

Utensilagem   

Lamela retocada 1 3

Lamela truncatura 1  

Lasca retocada 2  

Geométrico (trapézio) 3 3

Entalhes  1

Furador 1  

Peça Esquírolada 1 2

Total 118 139

Os materiais líticos claramente associados a 
estruturas correspondem apenas a 4,6% do total da 
indústria lamelar.

No interior das estruturas, foi ainda recolhido 
algum material lítico. Os materiais que se conserva-
vam no interior das estruturas de argila correspondem 
potencialmente a fontes de informação excepcionais, 
uma vez que se encontram no interior de um con-
texto «fechado», onde as alterações pós-deposicionais 
foram restritas ou mesmo nulas.

A presença de material lítico no interior dos 
fornos estará relacionada com a remobilização de 
material residuais aquando da construção das paredes 
em argila e a utilização das estruturas de combustão, 
não existindo qualquer associação tecnológica entre 
fornos e indústria lítica, uma vez que, como vimos, 
praticamente não existe tratamento térmico.

Quando confrontamos os materiais nas duas fa-
ses de estruturas: Mesolítico final – Neolítico antigo 
(E1) e Neolítico final (E2), verifica-se que o mobi-
liário lítico é praticamente idêntico. Na realidade, é 
a presença ou ausência de cerâmica associada, e so-
bretudo a tipologia das estruturas de combustão, que 
permite avançar com um faseamento, não existindo 
qualquer distinção na indústria lítica.
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Apesar da semelhança das presenças e a impos-
sibilidade de distinguir aqui duas fases de indústria lí-
tica, a única diferença é registada na presença relativa 
de sílex, que é ligeiramente mais relevante na segunda 
fase (34% na E2 contra 20,1% em E1).

Estados de conservação – Alterações pós-deposicionais
A fragmentação geral é de 32,3 % em Xarez 12 

e de 29,5 % em Cabeço do Rebolador, percentagens 
muito próximas. Este número é de interpretação com-
plexa porque mistura critérios funcionais (duração e 
modo de utilização), espaciais (deslocações de arte-
factos) e culturais (estrutura das cadeias operatórias).

1.5.7. Análise tecnológica comparativa
para o Centro e Sul de Portugal

Os dados disponíveis para comparação
A comparação dos dados técnicos entre sítios é 

sempre delicada; implica que tenhamos à nossa dis-
posição observações semelhantes a uma amostra cor-
recta (de escavação) e que seja compreensível a lógica 
de cada estudo. Os conjuntos líticos seleccionados 
foram recolhidos em contextos geográficos diversos: 

1. Fiais e Vidigal, sítios do Mesolítico final da 
costa alentejana, estudados por J. B. Vierra, Cabeço do 
Rebolador e Várzea da Mó, sítios do Mesolítico final 
estudados por um de nós (Grégor Marchand), Poças 
de S. Bento, sítio do Mesolítico final do Vale do Sado 
(Araújo, 1995-97);

2. Valada do Mato, sítio do Neolítico antigo 
do interior Alentejano, escavado e estudado por M. 
Diniz.

Os números de peças nos sítios do Neolítico 
antigo da Estremadura impedem frequentemente 
comparações estatísticas. No entanto, utilizaremos os 
dados de forma qualitativa.

Impacto da função dos sítios sobre a estrutura da 
indústria

A proporção de utensílios voluntariamente tra-
balhados (raspadores, truncaturas), comparada com 
a das armaduras, é um dos parâmetros mais fiáveis, 
uma vez a maior parte dos estudiosos dos artefactos 
líticos estarem de acordo sobre o que falam (Mar-
chand, 2001). Podemos admitir que a proporção das 
armaduras num sítio traduz situações funcionais se 
o quadro cultural for idêntico (os números serão 
diferentes se compararmos uma indústria do Me-
solítico de Portugal com uma outra da Dinamar-
ca…). Em geral, os conjuntos do Mesolítico final 
ou do Neolítico antigo aqui referidos apresentam 
uma forte taxa de armaduras, se a compararmos a 
outras situações europeias. No caso presente, Xarez 
12 situa-se entre os sítios em que as armaduras são 
menos numerosas, algures entre Fiais e Valada do 
Mato. Isto poderia ser interpretado como definidor 
de um sítio com actividades diversificadas, no opos-
to, por exemplo, do pequeno concheiro de Cabeço 
do Rebolador.

Gráfico 1.35 – Comparação da proporção
de utensílios afeiçoados (não contando os utensílios 
a posteriori) e das armaduras.



Gráfico 1.36 – Proporção dos produtos segundo o seu lugar nas 
cadeias operatórias.

Quadro 1.77 – Utensilagem de XZ-12 e de outros sítios mesolíticos e neolíticos.

Se examinarmos as produções efectuadas nos 
sítios, as diferenças são particularmente flagrantes 
entre Valada do Mato e os sítios do Sado, Xarez 12 
situando-se entre os dois. Com efeito, na Valada do 
Mato a proporção das lamelas é muito elevada com 
um ratio lasca - lamela de 0,13, comparado com o 
0,66 de Xarez 12 (quadrados R.17-R.18) e os 2,95 do 
Cabeço do Rebolador. Esta orientação deve ter uma 
interpretação funcional, uma vez que se refere aos su-
portes das armaduras mas também a utensílios cor-
tantes. Também nos parece evidente que essa elevada 
proporção depende da cadeia operatória de aquisição 
dos materiais.

Com 66% das rochas talhadas, o sílex domina na 
Valada do Mato, com preparação térmica e debitagem 
por pressão. A debitagem lamelar é uma opção eficaz 
para optimizar essa rocha, cujo custo de importação 
era extremamente elevado; o rendimento dos núcleos 
lamelares em sílex é então máximo, se os comparar-
mos a matérias lascadas, não aquecidas, de outros sí-
tios. A menor taxa de sílex em outros sítios implicaria 
mecanicamente uma menor percentagem de lamelas, 
tendo os núcleos sobre rochas metamórficas um me-
nor rendimento. Por fim, essa percentagem de produ-
tos lamelares poderia ter uma leitura económica, se 
em ambos casos o objectivo fosse fabricar armadu-
ras. As lamelas poderiam ser preferencialmente soli-
citadas numa economia neolítica, por exemplo para 
actividades agrícolas (corte de plantas). Entre todos 
estes parâmetros, parece ser mais importante o deter-
minismo geológico. Por outro lado, constata-se que a 

percentagem de produtos corticais (lascas iniciais) e 
semi-corticais é muito baixo na Valada do Mato, sen-
do mais elevado no Vale do Sado e médio em Xarez 
12. O afastamento das ocorrências de matéria-prima 
poderia ser um factor causal, chegando ela já descor-
ticada à Valada do Mato. Na Várzea da Mó e no Ca-
beço do Rebolador, as ocorrências de xisto silicioso 
estavam a aproximadamente 12 km; em Xarez 12, as 
ocorrências de rochas siliciosas não são conhecidas 
mas seguindo esta lógica poderíamos pensar que es-
tão um pouco mais afastadas.

As armaduras
A proporção de armaduras não parece depender 

de características funcionais, mas de escolhas culturais 
(Vierra, 1995; Araújo, 1995-1997; Marchand, 2001). 

PSB Vidigal Fiais VDM CDR Xz-12
Valada do 

Mato

N % N % N % N % N % N % N %

Raspador 6 1,4 4 3,5 1 0,7 3 2,5 1 0,6 0 0,0 7 1,0

Furador 2 0,5 0 0,0 3 2,1 2 1,6 2 1,3 4 0,6 24 3,3

Buril 0 0,0 0 0,0 5 3,4 1 0,8 1 0,6 0 0,0 0 0,0

Lamela truncada 24 5,5 4 3,5 6 4,1 9 7,4 0 0,0 63 10,2 33 4,5

Diversos (utensílios 
comuns) 110 25,3 76 67,3 93 64,1 40 32,8 99 63,5 385 62,1 440 60,5

Trapézios 156 35,9 7 6,2 15 10,3 13 10,7 20 12,8 115 18,5 26 3,6

Triângulos 29 6,7 4 3,5 9 6,2 4 3,3 5 3,2 8 1,3 6 0,8

Segmentos 59 13,6 18 15,9 12 8,3 40 32,8 8 5,1 29 4,7 173 23,8

Diversos (armaduras) 49 11,3 0 0,0 1 0,7 10 8,2 20 12,8 16 2,6 18 2,5

Total dos utensílios 435 100,0 113 100,0 145 100,0 122 100,0 156 100,0 620 100,0 727 100

Número total de artefactos 8444 1286 934 1222 2109 5865 5241

% de utensílios

5,2 8,8 15,5 10,0 7,4 10,6 13,9
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A evolução tipológica no Mesolítico final do 6º milé-
nio parece ir dos trapézios aos segmentos, passando por 
uma breve fase de triângulos en épine (tipo Muge ou 
Cocina, Marchand, 2001). Os sítios estudados do Vale 
do Guadiana parecem escapar completamente a este 
modelo uma vez que os trapézios são largamente domi-
nantes. Pelo contrário, os segmentos atingem o seu apo-
geu na Valada do Mato. Esta observação foi igualmente 
feita por A. F. Carvalho em sítios do Maciço Calcário 
(Carvalho, 1998, 2002). Em Vale Pincel 1, trapézios e 
segmentos são em número equivalente (Soares, 1987), 
mas a homogeneidade dos níveis arqueológicos foi for-
temente contestada (Zilhão, 1993, 2000), a propósito 
desta questão polémica convém ver textos em Gonçal-
ves, 2003, e particularmente o debate aí publicado.

Gráfico 1.37 – Proporções das armaduras em diversos sítios mesolíticos  
e neolíticos do Sul de Portugal.

Em Portugal, a diversidade dos tipos de trapézio 
é bastante restrita, sobretudo porque o retoque abrup-
to confere uma certa monotonia a estes utensílios. 
Para já, tomando em conta o estado das observações 
sobre os diferentes conjuntos, as principais distinções 
entre os sítios estão conectadas às proporções de cer-
tos trapézios. Mas não é ainda evidente que as dife-
renças se baseiem numa distinção de fácies regionais 
iremos colocar em oposição desta maneira, três tipos 
de sítio, de acordo com o tipo de trapézio dominante:

1. o trapézio assimétrico com duas truncaturas 
côncavas é dominante em Xarez 12, mas também no 
Forno da Telha (Estremadura);

2. o trapézio assimétrico com duas truncaturas 
rectilíneas está presente sobretudo no Cabeço do Re-
bolador e em Poças de S. Bento, no Vale do Sado;

3. o trapézio assimétrico de grande truncatura 
rectilínea e pequena truncatura côncava é característi-
co de Moita do Sebastião.

O trapézio assimétrico de grande truncatura 
rectilínea e pequena truncatura côncava é raro em 
Xarez 12. Não se distingue assim uma lógica de pro-
ximidade territorial. Note-se que a lateralização de 
todos estes trapézios é mais frequente à esquerda, à 
excepção do Cabeço do Rebolador em que a laterali-
zação se equilibra.

Características técnicas
A facetagem dos talões é uma característica téc-

nica marcante no Mesolítico final de Portugal. É uma 
característica que divide a indústria da Moita do Se-
bastião, em que os talões são maioritariamente lisos, 
às do Cabeço da Amoreira em que a facetagem está 
muito presente. É também um modo de acção bem 
conhecido no Vale do Sado, nos concheiros do Meso-
lítico final, e também no Neolítico antigo (Carvalho, 
1998). Na Valada do Mato, a percentagem é também 
muito elevada. Esta convergência no modo de prepa-
rar o bordo do plano de percussão dos núcleos dificul-
ta evidentemente a distinção crono-cultural. Mas não 
é por isso que não deixa de ser sintomática de uma 
tal «sopa cultural», quer se trate de um exemplo de 
filiação ou de transferências técnicas. Esta preparação 
corresponde talvez a uma mesma técnica de debita-
gem, percussão indirecta, mas as observações sobre 
peças feitas sobre rochas locais não permitiram atin-
gir uma conclusão definitiva. Sublinhe-se, apesar de 
tudo, que a pressão está presente no Neolítico antigo, 
tanto no Alentejo como na Estremadura, mas não no 
Mesolítico nem em Xarez 12.

Gráfico 1.38 – Proporções dos principais talões de lamelas em quatro sítios  
do Corpus comparativo.

As características da debitagem são fortemente 
convergentes entre Xarez 12, o Cabeço do Rebolador 
e a Várzea da Mó. O impacto da matéria-prima não 
pode evidentemente ser negligenciado: em todos os 
casos a rocha debitada se apresenta sob a forma de 
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Gráfico 1.38 – Proporções dos principais talões de lamelas em quatro sítios  
do Corpus comparativo.

plaquetas com planos de clivagem bastante estreitos 
(alguns centímetros), que favorecem uma debitagem 
frontal. Mas este determinismo técnico não é o único 
válido, porque a gestão do volume é igualmente idên-
tica. Em contrapartida, torna-se difícil explicar a taxa 
muito elevada de talões facetados finos, que atinge 
67,3% das lamelas de debitagem plena dos quadrados 
R.17 e R.18, o que quer dizer uma proporção particu-
larmente elevada em relação aos sítios do Sado. Ora 
foi possível demonstrar que a natureza da matéria-
-prima não afectava este número…

As características de debitagem são muito pró-
ximas das obtidas para o Mesolítico do Sado, parti-
cularmente as obtidas para o Cabeço do Rebolador: 
superfície de debitagem estreita, facetagem dos bor-
dos de percussão aquando das sequências lamelares, 
debitagem unipolar e o mesmo ritmo 1-2-3 prepon-
derante. Talvez exista em Xarez 12 um pouco mais de 
manipulação de volumes antes da debitagem (cristas 
postero-laterais ou posteriores, entalhes de trava-
gem e segundo plano de debitagem). Por cortesia de 
Mariana Diniz, pudemos observar a colecção lítica 
recolhida nos trabalhos da Valada do Mato. As ca-
racterísticas volumétricas são muito diferentes, sendo 
dominante a debitagem unipolar sobre núcleos pi-
ramidais e não sendo evidentes os núcleos biséis de 
Xarez 12 e de Cabeço do Rebolador.

Dados para uma conclusão
A questão da homogeneidade dos conjuntos é 

central no caso da Área 3 de Xarez 12. Vários pa-
râmetros assinalam-nos uma evolução tipológica em 
que, como em outros sítios de Portugal e de Espa-
nha, se passa do trapézio ao segmento. Em Xarez 12, 
essa evolução seria acompanhada por uma importa-
ção mais volumosa de sílex, em prejuízo das rochas 
siliciosas locais. Assim, não é possível concluir que o 
conjunto da Área 3 seja o fruto da mistura de duas 
indústrias diferentes, uma mesolítica, com trapézios, 
e outra neolítica, com segmentos. A raridade da 
preparação térmica em Xarez 12 distingue-o clara-
mente do Neolítico antigo da região de Évora ou da 
Estremadura; também não existem aqui os furadores 
fusiformes frequentes no Neolítico antigo. Ora a ce-
râmica, ainda que rara, e os fornos, levar-nos-iam a 
colocar este sítio no Neolítico antigo. As condições 
estratigráficas nunca permitirão certezas absolutas so-
bre a questão da homogeneidade, parece no entanto 
que a sequência é familiar da que foi já descrita para 
os concheiros do Mesolítico final do Vale do Sado. 

No entanto, o domínio dos trapézios seria um sinal 
da relativa antiguidade no ciclo evolutivo desta fase, 
a acreditarmos nos indicadores crono-estratigráficos 
observados para o Sul do Tejo.

Quando a preparação térmica está ausente, a 
atribuição crono-cultural ao Neolítico antigo torna-
-se bastante difícil; dizendo as coisas de outra for-
ma: um conjunto do Neolítico antigo que usasse rochas 
locais correria sérios riscos de ser considerado mesolítico!! 
O que se deve sem dúvida a uma certa comunhão 
das acções técnicas. Tentemos ser mais claros ainda, 
nos limites em que um tal contexto estratigráfico nos 
permite: a maior parte dos traços técnicos (aquisição 
dos materiais, métodos e técnicas de debitagem, ti-
pologia) observados em Xarez 12 são característicos 
do Mesolítico final e os raros elementos observados 
frequentemente nos conjuntos do Neolítico, como 
a pressão, a preparação térmica, ou os furadores fu-
siformes estão ausentes. As implicações a partir daí 
são evidentes e serão modelizadas na conclusão deste 
trabalho: 

1. quer Xarez 12, Xarez 4, Carraça 1 e Fonte 
dos Sapateiros são sítios do Mesolítico final com im-
plantações posteriores do Neolítico antigo evoluído, e 
portanto misturas estratigráficas sistemáticas;

2. quer estes sítios testemunham a aculturação 
de grupos mesolíticos que não teriam desenvolvido os 
segmentos de maneira tão intensiva quanto as comu-
nidades do Oeste do Alentejo (linha de costa e Vale 
do Sado).

Esta última hipótese poderia ser apoiada em al-
guns fragmentos cerâmicos presentes nos níveis, na 
medida em que os parâmetros económicos parecem 
apontar uma economia de caça preponderante, se não 
mesmo exclusiva. Nesta situação, o sistema técnico 
desenvolvido em Xarez 12 parece quase exclusiva-
mente mesolítico. A construção dos fornos mais an-
tigos seria assim atribuível a homens praticando uma 
economia de caça-recolha.

Devemos igualmente sublinhar que a forte taxa 
de trapézios neste sítio corresponde em Portugal a 
um estádio antigo do Mesolítico final, localizável na 
primeira metade do 6º milénio a.n.e. Na ausência de 
datações absolutas, é difícil saber se esta regra se apli-
ca também a estes sítios do Guadiana ou se devemos 
considerar a existência de facies locais. A diferença na 
tipologia dos trapézios – diferença mínima, uma vez 
que só afecta a rectitude das truncaturas – poderia en-
tão ser um indício de esta divisão.
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Fig. 1-041 – Xarez 12. Núcleos de lamelas de sílex ou rocha siliciosa.
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Fig. 1-042 – Xarez 12. Núcleos de lamelas de sílex ou rocha siliciosa.
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Fig. 1-043 – Xarez 12. Núcleos de lascas (sílex em cima, quartzito em baixo). 
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Fig. 1-044 – Xarez 12. Núcleos de lamelas de sílex ou rocha siliciosa.
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Fig. 1-045 – Xarez 12. Núcleos. Em cima núcleo de lamelas sobre rochas siliciosas (R.17-97). Material de preparação e reavivamento
de quartzito (Q.17-225) e de sílex ou rocha siliciosa.
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Fig. 1-046 – Xarez 12. Núcleos de lamelas de sílex ou rocha siliciosa.
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Fig. 1-047 – Xarez 12. Núcleos de lamelas de sílex ou rocha siliciosa.
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Fig. 1-048 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional dos núcleos na U.E. 3.
Fig. 1-049 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional dos núcleos na U.E. 2.
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Fig. 1-050 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional dos núcleos na U.E. 1.
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Fig. 1-051 – Xarez 12. Lamelas de crista.
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Fig. 1-052 – Xarez 12. Lamelas brutas.
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Fig. 1-053 – Xarez 12. Lamelas brutas e lamelas retocadas.
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Fig. 1-054 – Xarez 12. Lamelas brutas e lamelas retocadas.
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Fig. 1-055 – Xarez 12. Lamelas brutas e lamelas retocadas.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

174

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-056 – Xarez 12. Lamelas brutas e lamelas retocadas.



Fig. 1-057 – Xarez 12. Lamelas brutas e lamelas retocadas.
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Fig. 1-058 – Xarez 12. Lamelas brutas e lamelas retocadas.
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Fig. 1-059 – Xarez 12. Micro-buris sobre lamelas.
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Fig. 1-060 – Xarez 12. Micro-buris sobre lamelas.
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Fig. 1-061 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional da industria lamelar na U.E. 3.
Fig. 1-062 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional da industria lamelar na U.E. 2.
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Fig. 1-063 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional da industria lamelar na U.E. 1.
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Fig. 1-064 – Xarez 12. Em cima: truncaturas sobre lamelas. Em baixo, geométricos (triângulos).
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Fig. 1-066 – Xarez 12. Geométricos (trapézios).
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Fig. 1-067 – Xarez 12. Geométricos (trapézios).
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Fig. 1-068 – Xarez 12. Geométricos (trapézios).
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Fig. 1-069 – Xarez 12. Geométricos (trapézios).
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Fig. 1-070 – Xarez 12. Geométricos (segmentos).
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Fig. 1-071 – Xarez 12. Geométricos: trapézios (em cima e em baixo) e segmentos (linha média).
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Fig. 1-072 – Xarez 12. Em cima, lascas retocadas. Em baixo, pontas de seta de sílex (F.5-13, F.5-39; R- 10-35; R. 17-26)  
e de quartzo (N.19-04).
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Fig. 1-073 – Xarez 12. Furadores sobre lasca.
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Fig. 1-074 – Esquemas do processo de debitagem.
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Fig. 1-076 – Xarez 12. Indústria macrolítica: seixos núcleo.



Fig. 1-077 – Xarez 12. Indústria macrolítica: seixos núcleo.
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Fig. 1-078 – Xarez 12. Indústria macrolítica: seixos núcleo.
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Fig. 1-079 – Xarez 12. Indústria macrolítica: seixos núcleo.
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Fig. 1-080 – Xarez 12. Indústria macrolítica: seixos núcleo.
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Fig. 1-081 – Xarez 12. Indústria macrolítica: pesos de rede, para pesca no rio.
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Fig. 1-082 – Xarez 12. Indústria macrolítica: pesos de rede, para pesca no rio.
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Fig. 1-083 – Esquemas dos modos de debitagem macrolítica.
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Fig. 1-083 – Esquemas dos modos de debitagem macrolítica. Fig. 1-084 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional da macro-indústria na U.E. 3.
Fig. 1-085 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional da macro-indústria na U.E. 2.
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Fig. 1-086 – Xarez 12, Área 3. Distribuição tridimensional da macro-indústria na U.E. 1.
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Fig. 1-087 – Xarez 12. Artefactos de pedra polida: machados e enxós.
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1.5.2. A Cerâmica

1.5.2.1. Da importância da cerâmica.
Perspectivas e Metodologia

O estudo do conjunto dos fragmentos cerâmi-
cos constituía usualmente a chave-mestra para a com-
preensão cultural e cronológica dos sítios neolíticos. 
A análise efectuada para Xarez 12, e para os restantes 
habitats da Baixa do Xarez, confronta dados compi-
lados pela equipa da UNIARQ desde 1985 na área 
do concelho de Reguengos de Monsaraz (Gonçalves, 
1988/89; 1989; 1990/91; 1992; 1995, 2000, 2004; 
Gonçalves e Sousa, 1997a; 1997b; 2000, 2003, entre 
outros), particularmente para a realidade a partir de 
fins do 4º e de todo o 3º milénio a.n.e.

Nessa perspectiva, procurou-se recuperar crité-
rios descritivos já ensaiados pela equipa da UNIARQ 
em conjuntos cerâmicos da região: 

1. os habitats Torre do Esporão 3 (Gonçalves, 
1990/91), Monte Novo dos Albardeiros (Gonçalves, 
1989) e Areias 15 e Azinhalinho (Gonçalves e Sousa, 
2000);

2. os monumentos megalíticos Olival da Pega 2 
(e os tholoi seus anexos), a Anta 2 de Cebolinhos e o 
seu tholos e, sobretudo, a monografia dedicada à Anta 
3 da Herdade de Santa Margarida (Gonçalves, 2003).

No conjunto da cerâmica de Xarez 12, efectuou-
-se uma leitura sistemática da informação recolhida 
em todas as Áreas, ainda que, tal como sucedeu nos 
outros conjuntos materiais, se tenha privilegiado o 
conjunto da Área 3, onde foi investido mais tempo na 
realização de colagens e efectuada a quantificação (nº 
e peso) de todos os fragmentos.

Para as cerâmicas das Áreas 1, 2, 3 e 4, elabora-
ram-se desenhos e descrições de todos os fragmentos 
decorados e de todos os bordos com reconstituição 
de forma possível. O tratamento, colagem e desenho 
foram efectuados por pessoal especialmente contrata-
do e as descrições foram efectuadas em base de dados 
Filemaker pro 6.

Na análise dos dados, procurou-se cruzar infor-
mação com conjuntos coevos, desta e de outras áreas 
geográficas. Infelizmente, o tratamento arqueográfi-
co da cerâmica do Neolítico está ainda insuficiente-
mente realizado, dificultando comparações seguras. A 
morosidade desta análise, para alguns tão positivista, 
parece afastar este ângulo de aproximação de diver-
sas perspectivas electivas, esperando-se que a publi-
cação das intervenções efectuadas no Alqueva possa 
vir a contribuir para alterar este panorama. A situa-

ção é particularmente sentida para o 4º e 3º milénio, 
tendo-se avolumado nos últimos 20 anos o número 
de sítios escavados, numa proporção infelizmente 
bem diferente do número de estudos sistemáticos. 
O panorama de investigação para o Neolítico antigo, 
cuja detecção e escavação é relativamente recente no 
Alentejo interior, pode estar, no entanto, a alterar-se.

O estudo do conjunto cerâmico dos povoados 
da Baixa do Xarez foi orientado segundo várias pers-
pectivas:

1. caracterização da cerâmica das diversas fases 
de ocupação do habitat;

2. estabelecimento de um catálogo de formas e 
de decorações, numa abordagem regional, perante a 
base documental já compilada para necrópoles e ha-
bitats desta região;

3. leitura baseada em análise estatística docu-
mentada, única ferramenta para a constituição de ca-
tálogos de formas e de decorações a macro-escalas;

4. avaliação da presença (qualitativa e quantita-
tiva) da cerâmica nas várias áreas de Xarez 12;

5. caracterização do conjunto de tradição Neolí-
tico antigo, realidade ainda insuficientemente conhe-
cida na área de Reguengos de Monsaraz;

6. compreensão da relação estruturas – recipien-
tes cerâmicos.

Quando em 1998, na primeira Campanha de Xa-
rez 12, surgiram os primeiros fragmentos de cerâmica 
decorada integráveis no Neolítico antigo, a «novidade» 
(a par dos fornos cerâmicos) constituiu também uma 
verdadeira «revolução» numa área demasiado marcada 
pelo Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz, 
cujas problemáticas são muito diferentes. 

Até este momento, os primeiros indícios do 
Neolítico eram teoricamente associados às origens 
do megalitismo, materializadas em sítios de habitat 
mal conhecidos, como Pipas (Soares e Silva, 1992) 
ou Gorginos 6 (Gonçalves e Sousa, 1997a, 2000) ou 
ainda como as necrópoles como de Areias e Falcoeiras 
(Leisner, 1951). 

Apesar da escassez de dados arqueográficos se-
guros integrados, estes sítios foram incluídos no Neo-
lítico «médio», constituindo durante duas décadas os 
primeiros indícios da ocupação humana na região (se 
esquecermos os duvidosos conjuntos «languedocen-
ses» do Guadiana e do Caia). A cerâmica associada a 
estes sítios é marcada pela presença de um sulco abai-
xo do bordo, que também surge em sítios da Costa 
Sudoeste, no mesmo quadro cronológico-cultural.

O Neolítico «pré-megalítico» já tinha sido iden-
tificado na área de Évora em sítios como Valada do 
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Mato (Diniz e Calado, 1997; Diniz, 2003), cuja esca-
vação veio confirmar uma ocupação neolítica antiga 
do interior alentejano, já indiciada por materiais da 
Gruta do Escoural (publicados por Farinha dos San-
tos, Victor S. Gonçalves, Ana Cristina Araújo e C. 
Lejeune). A identificação de sítios do Neolítico anti-
go no interior alentejano veio assim trazer uma nova 
perspectiva aos modelos teóricos do processo de neo-
litização da fachada atlântica peninsular.

Apesar desta identificação remontar, na área de 
Évora, a meados dos anos 90, tardava em surgir idên-
tico povoamento em Reguengos, apesar das intensas 
prospecções na área do Grupo Megalítico (Gonçal-
ves, Calado e Rocha, 1992). Descoberto que estava 
o padrão de implantação deste tipo de habitat, a sua 
cartografia tem vindo a ser progressivamente amplia-
da estendendo-se a vários pontos do interior penin-
sular, em áreas tão longínquas como a área do Tejo 
interior (Cerrillo Cuenca et al, 2005) e da Meseta 
(Bueno et al, 2005).

A identificação de sítios com cerâmicas decora-
das do Neolítico antigo veio a ser efectuada em Re-
guengos de Monsaraz nas franjas do referido Grupo 
Megalítico, primeiro em Xarez 12 e depois nos po-
voados da área da Baixa do Xarez (Xarez 4, Fonte dos 
Sapateiros, Carraça). Desde os primeiros trabalhos 
efectuados em Xarez 12, que verificamos a existência 
de uma gramática decorativa completamente inédita 
face ao conhecido nos povoados e necrópoles de Re-
guengos de Monsaraz, obrigando a estabelecer para-
lelos com sítios costeiros do Sul Peninsular e à criação 
de novos catálogos de formas e decorações.

A cerâmica de finais do 4º milénio encontra-se 
bem documentada na área de Reguengos de Monsa-
raz, particularmente em Torre do Esporão 3 e Areias 
15, parecendo existir uma continuidade de formas e 
de pastas, a avaliar pela comparação entre estes con-
juntos e os de Monte Novo dos Albardeiros e Azi-
nhalinho, claramente do 3º milénio.

Ficha descritiva
Os critérios descritivos apresentados nesta 

monografia retomam os parâmetros de estudo das 
cerâmicas da Anta 3 da Herdade de Santa Margari-
da 3 (Gonçalves, 2003) e dos restantes povoados da 
região, cruzando também a ficha descritiva proposta 
em 1989 (Gonçalves, 1989) e aferida com análises 
de outros contextos geográficos (Sousa, 2003, Diniz, 
2003, 2007, Silva e Soares 1976-77; Auban, 1989). 
Simplificámos, no entanto, alguns dos descritores e 
suprimimos outros.

1 – MORFOLOGIA
Estado: 1. Bordo, 2. Bojo; 3. Bojo carena; 4. Asa; 

5. Forma reconstituível; 6. Inteiro
Morfologia: 1. Simples (forma baseadas na esfe-

ra), Complexa (justaposição de duas formas).
Forma: Aberta (diâmetro máximo igual ao diâ-

metro externo de abertura); Fechada (diâmetro exter-
no de abertura diferente de diâmetro máximo).

Tipo: Descrito no Catálogo de Formas.
Bordo: Espessura (1. Não espessado; 2. Espes-

sado internamente; 3. Espessado externamente; 4. 
Espessado interna e externamente; 5. Almendrado); 
Forma (1. Bisel; 2. Plano, 3. Arredondado); Direc-
ção (1. Recto; 2. Convergente; 3. Exvertido; 4. In-
trovertido).

Carena: Morfologia (1. Viva; 2. Doce; 3. Inde-
terminada); Posição (1. Alta; 2. Baixa; 3. Média; 4. 
Indeterminada).

Fundo: 1. Arredondado; 2. Aplanado; 3. Plano.
Perfuração: Tipo (1. Cónica; 2. Bicónica; 3. Ci-

líndrica; 4. Irregular); Localização (1. Parede; 2. Ma-
milo; 3. Fundo; 4. Sobre Carena); Número (1. Isolada; 
Apareada; Múltipla).

2 – APLICAÇÕES PLÁSTICAS
Mamilo:  Número (1. Isolado; 2. Apareado; 3. 

Múltiplo); Área de aplicação (1. Bojo; 2. Bordo; 3. 
Carena); Tipo (1. Simples; 2. Sobre cordão plástico; 
Perfurado); 4. Forma (1. Alongada; 2. Hemisférica; 3. 
Cónica; 4. Lingueta; 5, Irregular).

Cordão plástico: Posicionamento (1. Bojo; 
Bordo); Decoração (1. Liso; 2.Decorado; 2.1. 
Impresso; 2.2. Inciso); Morfologia (1. Isolado; 2. 
Composto).

Asa: Posicionamento (1. Vertical, 2. Horizontal); 
Tipo (1. Secção circular, 2. Fita; 3. Com mamilo; 4. 
Bífidas.

3 – DECORAÇÃO
Área decorada. 1. 1/3 da parede externa; 2. Bor-

do; 3. Fundo; 4. Integral.
Técnica: 1. Incisão; 2. Impressão; 2.1. Pente; 

2.2. Cerastoderma edule; 2.3. Matriz; 3. Incisão e im-
pressão; 4. Incisão e aplicação plástica; 5. Impressão 
e aplicação plástica; 6. Incisão, impressão e aplicação 
plástica; 7. Canelura.

Posicionamento: 1. Superfície interna; 2. Super-
fície externa.

Motivo decorativo: 1. Simples, 2. Compósito.
Tipo Motivo: Ver Catálogo de Decorações.
Descrição: 
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4 – MEDIDAS*
* Todas as siglas do capítulo reportam a esta lis-

tagem de medidas e índices

DIA: Diâmetro Interno de Abertura; DEA: 
Diâmetro Externo de Abertura; DBJ: Diâmetro 
Bojo; DMX: Diâmetro Máximo; Altt: Altura total; 
Altf: Altura do fundo; IP’: Índice de Profundidade 
(alt x 100 / dia); IP’’: Índice de Profundidade (alt x 
100 / dmx)

IAB: DEA x 100 / dbj; ILL: largura do lábio x 
100 /DEA.

Esp. Bordo: espessura máxima do bordo; Esp. 
Boj: espessura máxima do bojo; Esp. Máx.: espessura 
máxima; Esp. F: Espessura do fundo

5 – PASTAS 
Homogeneidade: 1. Compacta; 2. Semi-compac-

ta; 3. Pouco-compacta
Cozedura: 1. Oxidante; 2. Redutora; 3. Oxidante 

com arrefecimento redutor; 4. Redutor com arrefeci-
mento oxidante.

Componentes não plásticos: 1. Número; 2. Abun-
dantes; 3. Pouco abundantes; 4. Raros

Dimensões: 1. Finos (0.1 a 0.25 mm); 2. Médios 
(0.25 a 0.5 mm); 3. Grandes  (mais de 0.5 mm).

Matéria-prima: 1. Quartzo; 2. Feldspato; 3. 
Mica; 4. Biotite.

Tratamento de superfícies: Superfície interna (1. 
Rugoso; 2. Alisado; 3. Espatulado; 4. Aguada verme-
lha; 5. Aguada Negra; 6. Polido); Superfície externa 
(1. Rugoso; 2. Alisado; 3. Espatulado; 4. Aguada ver-
melha; 5. Aguada Negra; 6. Polido)

1.5.2.2. Caracterização do conjunto

1.5.2.2.1. Fragmentos e recipientes: quantificação 
do conjunto

Em Xarez 12, o estado fragmentário da cerâmi-
ca e a sua reduzida expressão numérica, face à restante 
cultura material, não minimiza a importância da sua 
análise.

Mas, como foi já salientado, a cerâmica repre-
senta 67% na Área 1, 12% na Área 2, 12% na Área 3 
e 78% na Área 4. 

Estas diferentes proporções poderão indicar dis-
tintas funcionalidades dentro do sítio. E justamente 
no local onde os fornos cerâmicos e todas as estrutu-
ras se apresentam com um melhor nível de preserva-
ção (Área 3) a cerâmica é quase residual…

A natureza e duração da ocupação em Xarez 12 
poderá também explicar a reduzida densidade de ce-
râmica, compatível com o que sucede em Vale Pincel 
1, onde é proposto um modelo de ocupação sazonal. 
Quando comparamos estes valores com sítios de na-
tureza residencial, como Valada do Mato, verificamos 
que a presença de cerâmica é consideravelmente mais 
representativa (63%).

Gráfico 1.41 – Estado de conservação da cerâmica da Área 3.Gráfico 1.39 – Nº de registos cerâmicos individuais nas Áreas de Xarez 12.

Da Área 3 provém o conjunto cerâmico mais 
representativo em termos qualitativos, mas quando 
aferimos os valores com a área escavada verificamos 
que a densidade de cerâmica é muito reduzida.

Gráfico 1.40 – Densidade de materiais cerâmicos m2 por Área.

Embora o conjunto recolhido na Área 3 seja o 
mais numeroso (898 peças, representando 45% do 
universo cerâmico de Xarez 12), quando confronta-
mos estes valores com a densidade por m2 verificamos 
que a densidade na Área com fornos é baixa, quase 
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Gráfico 1.41 – Estado de conservação da cerâmica da Área 3.

metade da registada na Área 1 e 4. Recorde-se que, na 
análise dos conjuntos líticos, se verificava uma situa-
ção inversa, com uma densidade de 100 peças por m2 
face a 9 na Área 1, 8 na Área 2 e 6 na Área 4.

Estes valores podem traduzir uma especializa-
ção sectorial e ou uma ocupação horizontal, uma vez 
que quer a Área 4 quer a Área 1 apresentam níveis do 
Neolítico final bem caracterizados.

Como foi já referido, procedeu-se ao estudo e 
quantificação exaustiva de todos os fragmentos (regis-
tos individuais e bojos) da Área 3, tendo-se efectuado 
a respectiva pesagem e distribuição tridimensional. 
Apesar de todo o esforço empreendido nos trabalhos 
de colagem, verificamos que o número de recipientes 
inteiros ou de forma integralmente reconstituível é 
muito reduzido. Quando aferimos o estado de con-
servação com a proveniência estratigráfica, verifica-
mos que 60% dos recipientes inteiros ou de forma 
integralmente reconstituível estão directamente asso-
ciados a estruturas e 10% estão lhe associadas indirec-
tamente, através da proximidade física. 

É assim muito difícil determinar o nmr (número 
mínimo de recipientes), embora sejamos levados a as-
sociar esta quantificação ao número de registos.

O bom estado de conservação e o número de re-
cipientes cerâmicos relacionados com as estruturas le-
vou-nos a individualizá-las em todas as análises (NV 
E2). Como já foi referido, as cerâmicas apenas surgem 
na segunda fase das estruturas de argila, as quais fo-
ram interpretadas como «fogareiros», cerâmicas com 
formas e características tipológicas que apontam fins 
do 4º milénio a.n.e.

Como se explica o bom grau de preservação de 
fornos de argila (e indústria lítica) face aos recipientes 
cerâmicos? 

A confrontação entre o nível de preservação dos 
recipientes e das próprias estruturas é contrastado 
com os restantes contextos, nomeadamente com as 
cerâmicas tipologicamente integráveis no Neolítico 
antigo, que se apresentam com um elevado grau de 
fragmentação, verificável quer no número de frag-
mentos quer na sua dimensão.

1.5.2. 2.2. Leitura estratigráfica e em «área»

Em quase todas as Áreas, a cerâmica encontra-
-se maioritariamente nos níveis superficiais, à excep-
ção do que sucede na Área 4. Esta distribuição na es-
tratigrafia dificulta a leitura, uma vez que não permite 
uma sequência de correlação entre níveis de ocupação 
e conjuntos cerâmicos, situação particularmente com-
plexa face à existência de duas grandes fases cronoló-
gico-culturais. 

A Área 3 foi objecto de uma análise específi-
ca. Individualizaram-se os materiais relacionados di-
rectamente com as estruturas (121 peças), conjunto 

NV
ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4

Nº % Nº % Nº % Nº %

NV 1 306 65% 23 64% 434 48% 194 31%

NV 1-2 0 0% 0 0% 65 7% 19 3%
NV 2 104 22% 12 33% 275 31% 265 43%
NV 2-3 0 0% 0 0% 0 0% 28 5%
NV 3 61 13% 1 3% 3 0% 114 18%
NV 4 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
E2 0 0% 0 0% 121 13% 0 0%
Total 473 100% 36 100% 898 100% 620 100%

Quadro 1.78 – Quantificação dos registos cerâmicos por Área e Estratigrafia.
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particularmente relevante face ao seu bom estado de 
conservação e à coerência das suas proveniências estra-
tigráficas. Por outro lado, não foram recolhidos quais-
quer fragmentos cerâmicos associados às estruturas de 
fase 1, nem ao nível arqueológico em que se inserem 
(Nível 3). O que não provoca surpresa alguma, se elas 
forem, como defendemos, do Mesolítico final…

1.5.2.2.3. Neolítico(s): dois conjuntos em análise

Podemos à partida constatar que existem duas 
realidades cronológico-culturais na cerâmica de Xa-
rez 12: Neolítico antigo e Neolítico final.

O estado da investigação para os finais do 4º mi-
lénio na área de Reguengos de Monsaraz encontra-se 
alicerçado em vários contextos estratigrafados e datados 
por cronologia absoluta, inscrevendo-se num quadro de 
formas comum a todo o Sudoeste Peninsular. Entre as 
formas mais características do catálogo desta cronolo-
gia e desta área geográfica estão as formas carenadas, 
bem caracterizadas em Torre do Esporão 3 (TESP-3).

Tomando como indicadores as cerâmicas deco-
radas (incisas e impressas), claramente associadas ao 
Neolítico antigo, e as formas carenadas características 
de finais do 4º milénio, no Neolítico final, podemos 
ter uma perspectiva genérica dos conjuntos cerâmicos 
deste período.

Gráficos 1.42 – Quantificação da cerâmica por área e por nível estratigráfico.

Em relação à presença relativa da cerâmica deco-
rada na estratigrafia, não parece existir um padrão úni-
co em todas as Áreas. As presenças na Área 3 e 4 são, 
quantitativamente, as mais representativas. Na Área 3, a 
maior concentração de cerâmica decorada situa-se jus-
tamente no interface entre a camada 1 e 2, ou seja, na 
última fase de ocupação do sítio. Na Área 4, parece exis-
tir uma proporção crescente da cerâmica decorada na 
estratigrafia, com uns representativos 23% no Nível 3. 

Em comparação com outros sítios neolíticos, 
como Valada do Mato, a proporção de cerâmica deco-
rada é bastante diferente (registando-se aí 9% no total 
de fragmentos, 55% no conjunto de bordos). A leitura 
comparativa com este sítio é particularmente impor-
tante, em termos quantitativos (8000 fragmentos) e 
de estado de conservação (muito bom).

Quadro 1.79 – Presença de cerâmica decorada por Área (percentagem 
relativa a cada nível, área).

PRESENÇA DE CERÂMICA DECORADA
A1 A2 A3 A4

NV 1 1% 6% 6% 4%
NV ½ 0% 0% 9% 0%
NV 2 5% 8% 5% 8%
NV 2/3 0% 0% 0% 8%
NV 3 5% 0% 0% 23%
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Quando se efectua a distribuição em Área (por 
quadrado), verifica-se que existe uma quase relação de 
exclusão entre fornos e cerâmicas decoradas. Os qua-
drados onde se regista uma maior densidade (N.16, 
N.15, S.18) estão nos limites dos núcleos de estrutu-
ras bem conservados. 

Qual o significado desta distribuição assimétrica?
1. caso se considere que os fornos são contem-

porâneos dos fabricantes das cerâmicas decoradas, a 
exclusão poderia estar relacionada com a existência de 
áreas funcionais, surgindo estas apenas nos limites da 
área de combustão;

2. caso se considere que existe uma estratigra-
fia horizontal, poderíamos estar perante uma zona 
inicial de ocupação, que foi sendo progressivamente 
expandida de forma centrípeta. De acordo com esta 
perspectiva, o Nível 2 corresponderia a uma soma de 
várias ocupações neolíticas.

Quadro 1.80 – Presença de formas carenadas (percentagem relativa  
a cada nível, área).

PRESENÇA DE FORMAS CARENADAS
 A1 A2 A3 A4

NV 1 13% 6% 8% 14%
NV 1/2  0% 0% 3% 0% 
NV 2 6% 17% 3% 3%
NV 2/3  0%  0%  0% 3%
NV 3 11% 0% 0% 4%

As formas carenadas surgem sobretudo nos ní-
veis superficiais, atingindo 17% no Nível 2 da Área 2. 
As proporções são particularmente representativas na 
estratigrafia da Área 4, onde existe uma relação inver-
sa entre as cerâmicas decoradas (mais representativas 
no Nível 3) e as formas carenadas (mais representati-

vas no Nível superficial). Também na Área 3 se veri-
fica uma reduzida percentagem de formas carenadas, 
quando as confrontamos com os povoados que foram 
já objecto de estudo sistemático na região – Torre do 
Esporão 3 e Areias 15. 

Retome-se então o comentário efectuado aquan-
do do primeiro Colóquio de Megalitismo de Reguen-
gos de Monsaraz: «[Em Areias 15, a] taça carenada 
tem um valor estatístico relevante mais expressivo que 
no Castelo do Azinhalinho. A importância percen-
tual da taça carenada em sítios atribuíveis ao Neolíti-
co final é bastante desigual, nunca sendo dominante 
em relação ao conjunto em análise. Para TESP-3, um 
povoado que estaria inserido no mesmo âmbito cro-
nológico que Areias 15, os valores de frequência de 
taças carenadas têm valores variáveis nas diferentes 
áreas do povoado, mas dificilmente atingindo os 20%  
num único local.» (Gonçalves e Sousa, 2000). 

Na Foz do Enxoé, os valores de formas care-
nadas atingem 8% (Diniz, 1997, p. 107). Também 
em Papa Uvas as formas carenadas surgem sempre 
em percentagens menores que 20% (entre 5 e 19%), 
existindo um acréscimo das formas carenadas entre o 
Neolítico final e o Calcolítico inicial (Lucena Martín, 
2002). 

Como vimos atrás, a Área 4 parece constituir o 
único local onde a sequência cerâmica se enquadra 
dentro dos nossos conhecimentos para o período e 
para a região, enquanto que na Área 3 a cerâmica re-
presenta um papel secundário, muito provavelmente 
em virtude de razões funcionais.

1.5.2.3. Morfologia dos recipientes

1.5.2.3.1. Formas abertas e fechadas

 

A1 A2 A3 A4

Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada

NV 1 22% 78% 30% 70% 33% 67% 5% 95%

NV 1/2  –  –  –  – 67% 33% 50% 50%

NV 2 40% 60%  – 100% 55% 45% 25% 75%

NV 2/3  –  –  –  –  –  – 25% 75%

NV 3 20% 80%  –  –  –  – 43% 57%

E2  – –  –  – 38% 62%  –  –

Quadro 1.81 – Quantificação de formas abertas e fechadas.
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Gráfico 1.43 – Quantificação das formas abertas e fechadas na Áreas de Xarez 12.

Numa perspectiva global, podemos constatar 
que as formas fechadas constituem a dominante em 
Xarez 12. A Área 3 corresponde ao único sector onde 
se registam valores mais elevados de formas abertas, 
situação particularmente visível no Nível 2, onde as 
formas abertas correspondem a 55% do total dos reci-
pientes. Esta situação é perfeitamente compreensível, 
se considerarmos as funções de cozinha das estruturas 
da Área 3 e o facto de os recipientes culinários terem 
predominância de formas abertas.

Estes valores incluem as cerâmicas tipologica-
mente integráveis no Neolítico antigo e os conjuntos 
que indicam momentos terminais do Neolítico.

Quando comparamos estes números com as 
quantificações de outros conjuntos antigos, como Va-

lada do Mato (Diniz, 2003, p. 234), verificamos que 
se mantém a importância relativa das formas fechadas 
(53% neste último sítio), embora a proporção relativa 
entre os dois tipos de forma não atinja os valores de 
Xarez 12 na Área 1, 2 e 4. Numa perspectiva ainda 
mais ampla, verificamos outras situações, porventura 
ainda por corrigir, como o caso de S. Pedro de Ca-
naferrim, na Estremadura, onde não se registam for-
mas abertas, apenas formas rectas e fechadas (Simões, 
1999, p. 70), embora este sítio possa traduzir, de al-
gum modo, uma especialização funcional.

Na leitura comparativa com conjuntos mais tar-
dios, como Papa Uvas (Huelva), regista-se também a 
importância das formas fechadas (66-77%) (Lucena 
Martín, 2002).
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1.5.2.3.2. Formas simples e compósitas

Gráficos 1.44 – Quantificação de formas simples e compósitas.

A1 A2 A3 A4

Simples Compósita Simples Compósita Simples Compósita Simples Compósita

NV 1 96% 4% 91% 9% 93% 8% 72% 28%

NV 1/2     100%  100%  

NV 2 80% 20% 33% 67% 94% 6% 84% 16%

NV 2/3       100%  

NV 3 100%      94% 6%

E2     97% 3%   

Quadro 1.82 – Quantificação de formas simples e compósitas.
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A generalidade das formas cerâmicas identi-
ficadas em Xarez 12 corresponde a formas simples, 
baseadas na esfera. As únicas formas complexas que 
surgem são as formas carenadas, típicas de finais do 4º 
e inícios do 3º, e os vasos de colo alto, na maioria das 
situações (mas não exclusivamente) integráveis nas 
fases mais antigas. Ambas são muito escassas, parti-
cularmente os vasos de colo.

A predominância de formas simples constitui, 
aliás, uma característica comum a todo Centro e Sul 
de Portugal.

1.5.2.3.3. Catálogo de formas

O estado fragmentário do conjunto limita a 
construção de um catálogo de formas sustentado em 
formas inteiras ou de reconstituição integral garanti-
da. Assim, procedeu-se ao desenho de todos os bor-
dos orientáveis na Área 2, 3 e 4 e efectuou-se uma 
selecção na Área 1.

Retomando critérios descritivos já expressos e 
revistos (Gonçalves, 1989, 2003), registaram-se as se-
guintes formas apresentadas sob a forma de catálogo:

A1. Prato: Recipiente aberto, baseado na esfera, 
com um índice de profundidade inferior a 20. Esta 
forma é quase residual no conjunto de cerâmicas de 

FORMAS CATÁLOGO

A1. Prato: N.15-45

A2. Taça: R.16-5

A3a. Taça em calote clássica: N.17-272, P.15-34

A3b. Taça em calote exvertida (capacete): F.5-71

A4a. Taça em calote alta exvertida: Q.16-357A

A4b. Taça em calote alta paredes rectas: N.17-178, N.17-244

F1a: Taça em calote fechada N.17-50

F1b. Taça em calote fechada mamilada M.17-94+96+97+191; N.17-257+273

F2a. Esférico alto mamilado N.17-257

F2b. Esférico alto simples M16-94

F3a. Esferoidal simples N.17-267, S.10-88

F3b. Esferoidal globular: Q.16-275D+28

F4. Esférico achatado N.17-280, n.15-208

F5. Vaso Saco: R.18-319

F6a. Vaso carenado: N.17-429

F6b. Taça carenada: R.15-18

F7. Vaso de colo: S.19.10, G.5-11

Quadro 1.83 – Catálogo de formas.

Xarez 12 (5 recipientes), não se registando a presença 
de bordos de tipo almendrado. Os pratos de Xarez 
12 apresentam uma dimensão relativamente peque-
na, entre 20,2 e 30,4 cm de Diâmetro Externo de 
Abertura.

A2. Taça: Recipiente muito aberto, baseado na 
esfera, com um índice de profundidade entre 20 e 40. 
As pequenas taças de beber (Gonçalves, 1989) repre-
sentam apenas 6% do conjunto de Xarez 12, surgin-
do em pequenos exemplares com cerca de 10 cm de 
diâmetro externo de abertura e exemplares um pouco 
maiores com 20 cm de DEA.

A3. Taça em calote: Recipiente aberto, em calote 
de esfera, cujo índice de profundidade oscila entre 20 
e 60. As formas em calote representam globalmente a 
forma mais representativa de Xarez 12: se somarmos 
as taças em calote, taças em calote alta e taças em ca-
lote fechada atingem-se expressivos 34%. 

As taças em calote apresentam duas variantes:
• A3a. Taça em calote clássica: A taça em calote 

corresponde a 13% do conjunto de Xarez 12, apresen-
ta pequenas dimensões entre 10,6 e 26,4 cm de DEA. 
Esta forma apresenta uma grande diversidade de tipo 
de bordos.

• A3b. Taça em calote [com abertura] exvertida (em 
forma de capacete): no catálogo de formas da Anta 3 
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da Herdade de Santa Margarida são referidas «formas 
que apresentam uma ligeira exversão do bordo, o que 
cria uma, ainda que imprecisa, imagem de capacete 
invertido» (Gonçalves, 2003, p. 240). Em Xarez 12, 
esta forma existe, ainda que represente uma pequena 
percentagem no conjunto (4%).

A4. Taça em calote alta: Recipiente baseado numa 
calote de esfera ultrapassada. Forma funda, com ín-
dice de profundidade superior a 40. Em Xarez 12, 
verifica-se a presença de recipientes de diferentes di-
mensões, oscilando entre 8,6 e 27,2 cm de DEA.

Apresenta duas variantes: 
• A4a. Taça em calote alta exvertida: forma que 

apresenta uma ligeira exversão do bordo, representan-
do apenas 1% do conjunto;

• A4b. Taça em calote alta a que se acrescentou um 
topo cilindróide de paredes rectas: forma corresponden-
do a 6% do conjunto de Xarez 12.

F1. Taça em calote fechada: Apesar da designa-
ção de «taça», trata-se de formas fechadas baseadas na 
calote de esfera. Esta forma, que representa 10% do 
conjunto, é constituída por duas variantes:

• F1a: Taça em calote fechada: forma que osci-
la entre os 14,2 e 24,2 cm de Diâmetro Externo de 
Abertura.

• F1b. Taça em calote fechada mamilada. Entre 
os fragmentos identificados destaca-se o recipiente 
de reconstituição integral com o número de registo 
N.17-257+273. O estado de conservação deste reci-
piente permite avançar com a presença de 4 mamilos, 
possivelmente relacionados com a suspensão e manu-
seio. Na realidade, esta forma é uma variante da ante-
rior, distinguindo-se dela apenas pelos mamilos.

F2. Esférico: recipiente fechado cuja forma é 
baseada na esfera, correspondendo genericamente a 
um mínimo de 2/3 da esfera. Índice de profundida-
de superior a 60. O esférico alto corresponde à forma 
mais representativa de Xarez 12 (21%). Corresponde 
a recipientes de pequena e média-grande dimensão, 
estando o diâmetro externo de abertura definido entre 
8 e 22,6 cm.

Apresenta duas variantes:
F2a. Esférico alto mamilado
F2b. Esférico alto simples
F3. Esferoidal: recipiente fechado, cuja forma é 

baseada na esfera, correspondendo a mais de 2/3 de 
altura da esfera. Apresenta duas variantes:

• F3a. Esferoidal simples: Forma com bordo in-
trovertido com recipientes de média e grande dimen-
são, entre os quais se destaca o registo Q-16-257a, 
recipiente cerâmico com 45,5 cm de DEA, 60 cm de 
Diâmetro Máximo e 52,8 cm de Altura. Este gran-
de esferoidal encontrava-se associado à Estrutura de 
argila de segunda fase T na Área 3, em conexão com 
outros recipientes, devendo estar associado a funções 
de guarda de mantimentos ou água.

• F3b. Esferoidal globular: Forma com bordo de 
colo estrangulado, introvertido ou de tendência recta. 
Esta forma é bastante comum nos conjuntos cerâmi-
cos do 3º milénio no megalitismo de Reguengos de 
Monsaraz, nomeadamente no tholos Olival da Pega 2b.

F4. Esférico achatado: Inclui formas com diferen-
tes níveis de achatamento, mas que não são carenas, 
devido ao seu ponto de inflexão.

F5. Vaso em forma de Saco: Formas ovóides, ca-
lotes altas fechadas. Esta forma típica do Neolítico 
antigo poderá estar subrepresentada no inventário em 
análise, podendo corresponder a alguns esferoidais e 
esféricos altos que se apresentam muito fragmentados.

F6. Formas carenadas: Retomando uma carac-
terização usada em «Sítios, Horizontes e Artefactos»: «a 
imagem clássica das taças carenadas é a de um reci-
piente construído a partir de duas formas geométricas, 
uma para cima da carena, outra para baixo dela. (…) 
A forma a que (...) chamarei «inferior» é sempre cons-
truída a partir de um segmento de esfera, sendo, mais 
propriamente, uma calote de altura e dimensões gerais 
variáveis (..) Quanto à forma superior, ela varia, nos 
exemplares que observei, entre o rombóide, o tronco 
de cone e o hiperbolóide» (Gonçalves, 1995, p. 89).

Apresenta duas variantes:
• F6a. Vaso carenado: Forma fechada, funda, com 

carena alta
• F6b. Taça carenada: Forma pouco funda, carena 

baixa
F7. Vaso de colo: Forma compósita, com colo 

estreito e bojo globular, recipientes tradicionalmen-
te classificados como garrafas – existem pelo menos 
até fins do 3º milénio (as garrafas campaniformes, por 
exemplo).



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

214

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Quadro 1.84 – Quantificação das formas, totais por áreas.

CERÂMICA XZ 12
A1 A2 A3 A4 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
A1. Prato 0 0% 0 0% 4 4% 1 2% 5 2%
A2. Taça 1 3% 3 27% 6 6% 0 0% 10 5%
A3a. Taça em calote clássica 5 15% 0 0% 15 14% 7 12% 27 13%
A3b. Taça em calote exvertida 1 3% 0 0% 4 4% 3 5% 8 4%
A4a. Taça em calote alta exvertida 1 3% 0 0% 2 2% 0 0% 3 1%
A4b. Taça em calote alta topo paredes rectas 1 3% 0 0% 11 10% 0 0% 12 6%
F1a. Taça em calote fechada 4 12% 0 0% 4 4% 8 14% 16 8%
F1b. Taça em calote fechada mamilada 1 3% 0 0% 2 2% 1 2% 4 2%
F2a. Esférico alto mamilado 1 3% 2 18% 9 8% 3 5% 15 7%
F2b. Esférico alto simples 6 18% 2 18% 14 13% 8 14% 30 14%
F3a. Esferoidal simples 1 3% 0 0% 10 9% 1 2% 12 6%
F3b. Esferoidal globular 0 0% 0 0% 6 6% 9 16% 15 7%
F4. Esférico achatado 0 0% 1 9% 7 7% 1 2% 9 4%
F5. Vaso Saco 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 0%
F6a. Vaso carenado 5 15% 2 18% 5 5% 1 2% 13 6%
F6b. Taça carenada 4 12% 1 9% 3 3% 11 19% 19 9%
F7. Vaso de colo 2 6% 0 0% 3 3% 3 5% 8 4%
Total 33 100% 11 100% 106 100% 57 100% 207 100%

1.5.2.3.4. Leitura estratigráfica do catálogo de formas

Quando procuramos aferir o catálogo de formas à 
estratigrafia, os conjuntos da Área 3 e 4 constituem-se 
como os universos mais representativos.

CERÂMICA A3
NV 1 NV 1/2 NV 2 E2 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
A1. Prato 2 5% 0 0% 2 4% 0 0% 4 4%
A2. Taça 3 7% 0 0% 3 6% 0 0% 6 6%
A3a. Taça em calote clássica 3 7% 0 0% 12 26% 0 0% 15 14%
A3b. Taça em calote exvertida 2 5% 1 25% 1 2% 0 0% 4 4%
A4a. Taça em calote alta exvertida 1 2% 0 0% 0 0% 1 7% 2 2%
A4b. Taça em calote alta paredes rectas 3 7% 1 25% 6 13% 1 7% 11 10%
F1a. Taça em calote fechada 3 7% 0 0% 1 2% 0 0% 4 4%
F1b. Taça em calote fechada mamilada 0 0% 0 0% 0 0% 2 14% 2 2%
F2a. Esférico alto mamilado 5 12% 0 0% 2 4% 2 14% 9 8%
F2b. Esférico alto simples 7 17% 0 0% 3 6% 4 29% 14 13%
F3a. Esferoidal simples 4 10% 0 0% 5 11% 1 7% 10 9%
F3b. Esferoidal globular 2 5% 0 0% 4 9% 0 0% 6 6%
F4. Esférico achatado 2 5% 1 25% 2 4% 2 14% 7 7%
F5. Vaso em forma de Saco 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 1 1%
F6a. Vaso carenado 2 5% 0 0% 2 4% 1 7% 5 5%
F6b. Taça carenada 1 2% 0 0% 2 4% 0 0% 3 3%
F7. Vaso de colo 1 2% 0 0% 2 4% 0 0% 3 3%
Total 41 100% 4 100% 47 100% 14 100% 106 100%

Quadro 1.85 
Quantificação 
das formas,
totais por áreas.
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Quantificação das formas por níveis. Área 3
Em termos relativos, não existe uma continui-

dade quando assinalamos as formas mais representa-
tivas: no Nível 1, a forma F2b (esférico alto simples) 
constitui a forma mais numerosa (17%) seguida pela 
forma F2a (esférico alto mamilado) e pelos esferoi-
dais; no Nível 2 os valores alteram-se verificando-se 
a importância da forma A3a. Taça em calote (26%), 
seguida da A4b (taça em calote paredes rectas, 13%).

O conjunto cerâmico associado às estruturas 
constitui uma realidade individualizada, uma vez que 
certamente existiu uma selecção de carácter funcional 
das formas: estão ausentes as formas muito abertas, 
como pratos, taças e taças em calote, e as formas mais 
abundantes são fechadas: F2b (esférico alto simples, 
29%), F2a (esférico alto mamilado, 14%), F1 (taça em 
calote fechada mamilada, 14%) e F4 (esférico achata-
do). Segundo a hipótese de interpretação das estruturas 
de argila de fase 2, o seu funcionamento seria associado 
sempre a recipientes, pelo que os vasos teriam como 
funcionalidade conter os líquidos destinados a «cozi-
nhar» os alimentos e, naturalmente, eles próprios. Fo-
ram aliás identificados vários recipientes fragmentados 
in situ em associação com restos de cozinha.

Na Área 4, verifica-se um decréscimo do núme-
ro de formas carenadas do Nível 1 para o Nível 3 e 
uma maior importância das formas em calote.

Quadro 1.87 – Quantificação dos espessamentos de bordos nas Áreas 
de Xarez 12.

CERÂMICA A4
NV 1 NV 1/2 NV 2 NV 2/3 NV 3 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
A1. Prato 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%
A2. Taça 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
A3a. Taça em calote clássica 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 6 43% 7 12%
A3b. Taça em calote exvertida 0 0% 0 0% 2 9% 0 0% 1 7% 3 5%
A4a. Taça em calote alta exvertida 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
A4b. Taça em calote alta paredes rectas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
F1a. Taça em calote fechada 1 7% 1 50% 4 17% 1 33% 1 7% 8 14%
F1b. Taça em calote fechada mamilada 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 1 2%
F2a. Esférico alto mamilado 0 0% 0 0% 2 9% 1 33% 0 0% 3 5%
F2b. Esférico alto simples 3 20% 0 0% 3 13% 1 33% 1 7% 8 14%
F3a. Esferoidal simples 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2%
F3b. Esferoidal globular 4 27% 0 0% 4 17% 0 0% 1 7% 9 16%
F4. Esférico achatado 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2%
F5. Vaso Saco 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
F6a. Vaso carenado 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%
F6b. Taça carenada 6 40% 0 0% 3 13% 0 0% 2 14% 11 19%
F7. Vaso de colo 0 0% 0 0% 2 9% 0 0% 1 7% 3 5%
Total 15 100% 2 100% 23 100% 3 100% 14 100% 57 100%

Quadro 1.86 – Quantificação das formas por níveis. Área 4.

1.5.2.3.5. Tipo de bordos

1.5.2.3.5.1. Espessamento

 
A1 A2 A3 A4

Nº % Nº % Nº % Nº %
não espessado 32 100% 10 91% 141 93% 54 90%
espessado ext. 0 0% 0 0% 8 5% 3 5%
espessado int. 0 0% 1 9% 2 1% 1 2%
esp. int. e ext. 0 0% 0 0% 1 1% 2 3%
 Total 32 100% 11 100% 152 100% 60 100%

Os bordos apresentam-se maioritariamente sem 
qualquer tipo de espessamento, registando-se valores re-
siduais de bordos espessados externamente (5% na Área 
3 e 4), internamente (1% na Área 3 e 2% na Área 4), 
interna e externamente (1% na Área e 3% na Área 4).

1.5.2.3.5.2. Forma

A1 A2 A3 A4
Nº % Nº % Nº % Nº %

bisel 14 44% 6 55% 43 28% 19 32%
arredondado 13 41% 0 0% 94 62% 9 15%
plano 5 16% 5 45% 15 10% 32 53%
Total 32 100% 11 100% 152 100% 60 100%

Quadro 1.88 – Quantificação da forma de bordos nas Áreas de Xarez 12.
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A forma dos bordos é distinta nas várias Áreas 
de Xarez 12. Na Área 1 e 2, a maior parte dos bordos 
apresenta uma forma em bisel, na Área 3 os bordos 
apresentam uma forma arredondada (64%) e na Área 
4 são maioritariamente planos (53%).

1.5.2.3.5.3. Direcção

 
A1 A2 A3 A4

Nº % Nº % Nº % Nº %
introvertido 19 59% 6 55% 75 49% 25 42%
exvertido 3 9% 5 45% 36 24% 17 28%
recto 10 31% 0 0% 41 27% 18 30%
Total 32 100% 11 100% 152 100% 60 100%

Quadro 1.89 – Quantificação da direcção de bordos nas Áreas de Xarez 12.

Os bordos de Xarez 12 apresentam assim, maio-
ritariamente, direcção introvertida, relacionada com a 
preponderância quantitativa das formas fechadas.

1.5.2.3.5.4. Decoração nos bordos

Gráfico 1.45 – Quantificação de bordos denteados por Área.

Apesar de ser escassa (12 casos, no total da cerâ-
mica de Xarez 12), considera-se significativa, em ter-
mos crono-culturais, a decoração do bordo comum-
mente designada por «bordo denteado», designação 
genérica que inclui «bordos entalhados» e «dentea-
dos», segundo a abordagem recentemente efectuado 
por um de nós (Gonçalves, 2005).

A decoração dos bordos será considerada como 
elemento de individualização para o catálogo de mo-
tivos decorativos, inserindo-se no reportório de moti-
vos incisos e motivos compósitos.

Encontram-se assim duas realidades distintas:
• recipientes cuja única decoração é a realiza-

ção de incisões sobre o bordo (MINC 2), recipientes 
abertos e também fechados;

• recipientes de decoração compósita (MC 1), 
associando entalhes no bordo a outros motivos im-
pressos e incisos.

1.5.2.3.6. Dimensão dos recipientes

Optou-se por classificar as cerâmicas nos se-
guintes tipos de acordo com as classes estabelecidas 
por Bernabeu Auban: 

finas: espessura igual ou inferior a 65 mm
médias: espessura entre 65 e 9mm
espessas: espessura superior a 9 mm
A análise efectuada para a Área 3 parece eviden-

ciar um equilíbrio entre os três tipos de recipientes. 
Quando confrontamos os valores globais com o uni-
verso das cerâmicas decoradas, verifica-se um decrés-
cimo das cerâmicas espessas e a maioria de formas de 
classe média.

O conjunto de cerâmicas recolhidas junto das 
estruturas também apresenta especificidades, aumen-

Gráficos 1.46 – Quantificação
dos tipos de recipientes. Área 3.

Gráfico 1.47 – Quantificação dos fragmentos decorados de Xarez 12,
por Área.

Conjunto cerâmicas A3 Conjunto cerâmicas decoradas (A3 e A4)

Conjunto cerâmicas estruturas



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

217

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

tando o número de cerâmicas de paredes espessas 
(43%), relacionando-se talvez com as suas funções 
culinárias.

1.5.2.4. Decorações

Gráfico 1.47 – Quantificação dos fragmentos decorados de Xarez 12,
por Área.

O conjunto de cerâmicas decoradas de Xarez 
12 é muito reduzido, correspondendo apenas a 130 
ocorrências, que incluem bordos e bojos. A relevância 
crono-cultural das cerâmicas conduz-nos habitual-
mente a uma sobrevalorização dos elementos decora-
dos, ainda que correspondam a pequenos fragmentos 
sem reconstituição de forma. Assim, no inventário 
individualizado, inseriram-se todos os fragmentos 
decorados (bem como os fragmentos com aplicações 
plásticas), mas o conjunto dos bojos, ainda que tenha 
sido quantificado, não consta do inventário individual.

Tomando como exemplo o conjunto da Área 
3, verificamos que dos 53 fragmentos apenas 24 cor-
respondem a bordos e que no cômputo geral a ce-
râmica decorada é claramente minoritária, quando a 
confrontamos com os 3643 bojos e 574 bordos que 
integram o conjunto da Área 3.

No estudo de conjuntos neolíticos, é perigosa-
mente fácil «ler e contar», de acordo com os nossos 
posicionamentos teóricos, até porque a maior parte 
dos contextos publicados corresponde a colecções 
muito pequenas e, por vezes, com critérios de reco-
lha parcial. Para evitar essas leituras manipuladas da 
realidade apresentam-se três tipos de quantificações: 

Quantificação integral, que reúne todos os frag-
mentos recolhidos, independentemente de se tratar 

de bojos ou de partes do recipiente que permitam re-
constituição de forma. Esta quantificação é, à partida, 
a mais abrangente, embora nem sempre seja fiável, 
uma vez que reflecte o grau de fragmentação da co-
lecção e está muito dependente das alterações pós-
-deposicionais. 

• Quantificação de todos os bordos, lisos, decorados 
e com aplicações plásticas, ainda que alguns dos bor-
dos pudessem pertencer a um mesmo recipiente ou 
que o seu estado de fragmentação não permita confir-
mar da existência ou inexistência de decoração.

• Quantificação a partir do inventário de campo, 
onde se registaram tridimensionalmente todos os mate-
riais cerâmicos «relevantes»: bordos, cerâmica decorada 
(bojos incluídos), aplicações plásticas (bojos incluídos). 
Esta quantificação «selecciona», à partida, o universo 
em estudo, não quantificando em termos absolutos a 
maior parte da colecção cerâmica: os bojos lisos.

A leitura comparada entre estes três tipos de 
quantificação, cada qual com o seu critério, parece in-
dicar que não existem grandes disparidades entre os 
três tipos de contagem, com uma percentagem ligei-
ramente menor de cerâmica lisa na contagem a partir 
do conjunto do inventário.

Quando comparamos estes valores com as con-
tagens efectuadas por Mariana Diniz na Valada do 
Mato, registamos consideráveis diferenças. A quan-
tificação do total da cerâmica (bojos e bordos) indica 
que 91% é lisa, enquanto que a quantificação a partir 
dos bordos indica apenas 37% de cerâmica lisa (Diniz, 
2003, p. 245).

Independentemente da perspectiva, é óbvia a 
escassez de cerâmica decorada, o que poderá traduzir 
o tipo de ocupação do Neolítico antigo. Claro que os 
conjuntos do Neolítico antigo apresentam também 
cerâmica lisa, mas não podemos escamotear o facto 
de a maior parte dos materiais cerâmicos de Xarez 
12 deverem corresponder a um momento mais tardio 
do Neolítico, já no 4º milénio. A cerâmica do Neo-
lítico final é quase integralmente lisa, existindo em 
Xarez 12 escassos materiais decorados que podem ser 
integrados neste momento cronológico. A cerâmica 
simbólica (triângulos preenchidos) poderá ser um dos 
escassos casos de decorações que podemos associar 
ao Neolítico final ou ao Calcolítico, tais são as suas 
diferenças formais com as cerâmicas simbólicas do 
Neolítico antigo.
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TÉCNICAS DECORAÇÃO
A1 A2 A3 A4 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Incisão 4 50% 1 50% 9 23% 9 28% 23 28%

Impressão 2 25% 0 0% 16 38% 12 38% 29 36%

Impressão a pente 0 0% 0 0% 0 0% 4 13% 4 5%

Impressão com Cerastoderma edule 0 0% 0 0% 3 8% 0 0% 3 4%

Incisão / Impressão 1 13% 0 0% 4 10% 3 9% 8 10%

Incisão / Aplicação plástica 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 2 2%

Incisão / impressão / aplicação 
plástica 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 2 2%

Impressão / Aplicação plástica 0 0% 0 0% 5 13% 0 0% 5 6%

Com canelura 1 13% 1 50% 1 3% 2 6% 5 6%

Total 8 100% 2 100% 39 100% 32 100% 81 100%

1.5.2.4.1. Técnicas de decoração

Quadro 1.90 – Quantificação de técnicas de decoração.

Total cerâmica Área 3 (4217 bojos e bordos)

Total inventário individual da Área 3 (839 peças)

Total bordos Área 3 (554 bordos)

Gráficos 1.48 – Quantificação
dos fragmentos decorados de Xarez 12 

da Área 3. Ap. plast. – aplicações plásticas
(mamilos, asas e cordões).
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Gráficos 1.49 – Quantificação 
de técnicas de decoração.

As técnicas decorativas de Xarez 12 são larga-
mente dominadas pela impressão, com matrizes mui-
to distintas, situação paralela à Valada do Mato (Di-
niz, 2003, p. 246).

Entre as matrizes de impressões individualiza-
das, podemos identificar distintas realidades:

• Impressões circulares e subcirculares: trata-se do 
tipo de impressão mais representado em Xarez 12, 
surgindo isolado e (ou) associado a outros motivos 
incisos e impressos;

• Impressões ovaladas: incluem-se aqui decora-
ções em «espiga» e motivos lineares;

• Impressões alongadas e subrectangulares: em ter-
mos numéricos, representa o segundo tipo de impres-
sões mais comum, com matrizes de diferentes dimen-
sões;

• Cordões de impressões: aplicação de matrizes 
que parecem quase configurar impressão de pente ou 
da técnica «punto y raya». Surge também em Valada 
do Mato, sendo descritas como «aplicação de ma-
trizes polidenteadas, aplicadas, em contínuo, sobre a 
peça» (Diniz, 2003, p. 246);

• Impressões de forma triangular: apenas represen-
tado por um exemplar (S.9-68);

• Punto y raya: aplicação vertical, seguida de ar-
rastamento do punção, surge residualmente em Xarez 
12 (R.15-39; N.15-102; T.18-9) e aparece em con-
juntos mais evolucionados, nomeadamente na área 
andaluza, surgindo alguns exemplares na Valada do 
Mato e em S. Pedro de Canaferrim.

• Impressões com Cerastoderma edule: entre os 
escassos exemplares identificados podemos atestar a 
presença de cerâmica decorada com o natis e com o 
denteado da concha. Contudo não se pode atestar a 
presença de «verdadeira» cerâmica cardial em Xarez 
12, uma vez que as decorações não correspondem à 
clássica definição de cerâmica cardial definida por 
Bernabeu Auban: «los surcos del arrastre son ge-
ralmente ondulados; frequentemente éstos no son 
continuos, existindo rupturas en las líneas dibuja-
das; casi siempre, el arrastre cardial se utiliza para 
rellenar las superficies previamente delimitadas me-
diante impressiones de tipo 3.1 (del borde)» (Auban, 
1989, p. 7-8).

Área 1 Área 3

Área 4
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A incisão inclui a utilização de punções com 
diferentes espessuras. Não foi individualizada, em 
termos de motivos decorativos, a decoração de tipo 
canelura, considerando a sua reduzida expressão 
numérica. Apesar de alguns autores, como Séronie-
-Vivien, definirem a incisão como «la marque laissée 
dans la pâtes molles par un outil tranchant. Elle se 
caractérise par une entaille dans la pâte; son profil est 
en V» (Séronie-Vivien, 1982, p. 39), incluem-se as ca-
neluras no conjunto dos motivos incisos, aliás como 
Bernabeu Auban (1989). Embora a impressão surja 
desde os conjuntos mais antigos, a incisão também se 
encontra representada junto do cardial, em propor-
ções quantitativas mais reduzidas.

Praticamente todos os recipientes foram deco-
rados na sua superfície externa.

1.5.2.4.2. Catálogo de motivos decorativos

Gráfico 1.50 – Quantificação de técnicas decorativas.

«Los elementos decorativos son las unidades bá-
sicas de la decoración, resultado de la realización de 
un gesto técnico limitado. De la orientación y reglas 
de yuxtaposición que apliquemos a los elementos y su 
organización se conforman los motivos decorativos» 
(Garcia Borja, Molina Balaguer y Bernabeu Auban, 
2005, p. 320).

A construção do catálogo de motivos decorati-
vos foi efectuada a partir de três grandes grupos de 
técnicas decorativas:

1. motivos impressos: MIMP;
2. motivos incisos: MINC;
3. motivos compósitos (incisos e impressos): MC;
As aplicações plásticas são abordadas indivi-

dualmente, embora referida a sua associação aos vá-
rios motivos identificados em Xarez 12. Como já foi 
sobejamente referido, a fragmentação do conjunto 
cerâmico dificulta muito a construção deste catálogo, 
tendo-se por isso decidido pela divisão em grandes 
grupos.

Ainda que se tenha optado pela separação em 
grandes grupos, a correlação entre número de frag-
mentos decorados e número de motivos identificados 
é reveladora do carácter «truncado» desta colecção: 
para 81 fragmentos identificaram-se 14 motivos de-
corativos e algumas variantes.

1.5.2.4.2.1. Motivos impressos

MIMP 1: Motivo decorativo horizontal, posi-
cionado abaixo do bordo, no terço superior do reci-
piente, constituindo a única parte do recipiente que 
seria decorada. Apresenta duas variantes:

MIMP 1A : faixa horizontal constituída por duas 
ou várias linhas de puncionamentos (num máximo de 
4), posicionadas no terço superior do recipiente, logo 
abaixo do bordo. Pode estar associada a cordões plás-
ticos lisos ou decorados (N.16-5), a mamilos e a asas 
(N.16-58+73+74+76) e também a bordos denteados 
(F.5-70+73). Esta decoração surge em recipientes de 
várias formas, embora seja dominante a forma A3a (taça 
em calote clássica), estando ainda presente nas formas 
A4b (taça em calote alta paredes rectas), F1 (taça em 
calote fechada), F5 (vaso saco) e F2b (esférico alto).

MIMP 1B: linha horizontal isolada imediata-
mente abaixo do bordo constituída por puncionamen-
tos posicionados horizontalmente. Pode incluir con-
junto de impressões isoladas, «cordões de impressões» 
ou com a técnica de «punto y raya». Este motivo surge 
sobretudo em recipientes fechados, nomeadamente 
na forma F2b (esférico alto), estando ainda registada 
nas formas F7 (vaso de colo), F3b (esférico globular) e 
na forma aberta A3a (taça em calote clássica).

MIMP 2: vários motivos decorativos deverão 
estar englobados na designação MIMP2, uma vez que 
aqui se incluem todos os padrões impressos que confi-
guram campos de impressões de tendência verticais e 
oblíqua. Poderão corresponder a motivos compósitos, 
mas o estado muito fragmentáriodos exemplares re-
cuperados em Xarez 12 dificulta uma leitura precisa.

MIMP 3: individualizaram-se como motivo as 
impressões com Cerastoderma edule, considerando a 
importância deste padrão decorativo em todo o Neo-
lítico europeu. Os exemplares de Xarez 12 não pare-
cem corresponder em absoluto à chamada «cerâmica 
cardial», mas terão sido igualmente efectuados com a 
impressão da concha (que está, aliás, ausente do re-
pertório faunístico de Xarez 12). Dois dos fragmentos 
recuperados (R.18-82; R.18-25) poderão correspon-
der ao mesmo recipiente, com a impressão de campo 
horizontal + campo oblíquo.
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1.5.2.4.2.2. Motivos incisos

MINC 1: linhas horizontais efectuadas através 
de incisão.

Apresenta duas variantes:
• MINC1 a: sulco abaixo do bordo. Este motivo 

decorativo surge em termos residuais, e apenas num 
dos sectores de escavação (Área 1). Os dois fragmen-
tos recolhidos correspondem a uma forma fechada 
(F.6-53) e à forma A3a (taça em calote clássica, F.6-
68). Este tipo de decoração é apresentado por C. T. 
Silva e Joaquina Soares como característico do Neolí-
tico antigo evolucionado da área de Sines, nomeada-
mente em sítios como Vale Vistoso e Salema (Silva e 
Soares, 1981) e na área de Reguengos de Monsaraz 
surge no sítio das Pipas (Silva e Soares, 1992). Apenas 
com dois fragmentos, este tipo de decoração é clara-
mente residual em Xarez 12, estando ausente do sítio 
neolítico da Valada do Mato.

• MINC1 b: conjunto de duas ou mais linhas ho-
rizontais incisas (máximo de 5) com punção rombo 
(tipo caneluras), situado no terço superior do recipien-
te, campo decorativo situado imediatamente abaixo 
do bordo. A maior parte dos fragmentos que apresen-
ta este tipo de decoração é constituída por bojos, o que 
dificulta a necessária correspondência formal. Contu-
do, regista-se a presença deste tipo de decoração na 
forma A4b (taças em calote alta paredes rectas, R.18-
93) e formas fechadas F2b (esférico alto, S.10-10).

MINC 2: bordo «denteado» decorado com inci-
sões sobre o bordo e no seu interior. A decoração de 
tipo «denteado» foi individualizada em dois conjun-
tos: MINC 2 corresponde a recipientes lisos, apenas 
com a decoração incisa no bordo e MC 1 onde se 
incluem os recipientes de decoração compósita, in-
cluindo MINC 2 e outros motivos incisos, impressos 
e plásticos. Na Estremadura, a decoração de bordos 
denteados surge em finais do Neolítico em sítios como 
Parede (Gonçalves, 1995), mas no Sul de Portugal os 
conjuntos do 4º e 3º milénio a.n.e. não apresentam 
este tipo de decoração, que surge apenas em conjuntos 

Quadro 1.91 – Catálogo de Motivos Impressos.

M(otivo) IMP(resso) CATÁLOGO

MIMP 1 A N.16-48+49, S.10-233, S.10-224

MIMP 1 B: N.15-109, N.15-50+51; P.16-236+N.15-109, F.5-70+73; S.10-213

MIMP 2 S.18-105, Q.17-122+137, N.16 – 368,; R.9-68; 

MIMP 3 R.18-82; R.18-25

mais antigos. Entre os tipos de decoração nos bordos 
registam-se vários tipos: a decoração incisa na extre-
midade do bordo (a mais comum), surgindo também 
as decorações na parte interior (F.5-70+73) e no seu 
exterior (S.9.7).

MINC 3: faixas horizontais efectuadas com 
incisões que se apresentam em diferentes posiciona-
mentos. Este motivo decorativo encontra-se escassa-
mente representado em Xarez 12, num conjunto mui-
to fragmentárioque inclui formas abertas como A3a 
(taça em calote clássica) e F2b (esférico alto simples). 
Geralmente este motivo decorativo está posicionado 
no terço superior do recipiente.

Apresenta três variantes:
• MINC 3a: faixas horizontais constituídas por in-

cisões obliquas sem compartimentação exterior (linhas).
• MINC 3b: faixas horizontais delimitadas por 

linhas horizontais preenchidas por linhas oblíquas.
• MINC 3c: faixa horizontal com conjunto de 

linhas incisas verticais.
MINC 4: encontram-se presentes vários frag-

mentos com decoração geométrica. O estado frag-
mentário das peças dificulta uma leitura do tipo de 
motivo. Foram individualizadas várias variantes:

• MINC 4a: triângulos definidos por incisões, 
normalmente preenchidos. Individualiza-se este mo-
tivo inciso face à decoração simbólica de triângulos 
preenchidos por impressões que se integram nos mo-
tivos compósitos. 

• MINC 4b: nesta variante, inserem-se vários 
tipos de decoração incisa geométrica incluindo espi-
nhado, geométrico compósito e ziguezague.

MINC 5: apesar de apenas representado por um 
fragmento (H.6-122), individualiza-se o motivo de 
linhas subcirculares grupadas, uma vez que corres-
ponde à categoria motivos circulares, devendo estar 
associado a outros elementos decorativos.

MINC 6: tal como sucede com MINC 5, trata-
-se de um motivo representado apenas por um frag-
mento, S.9-57, com bandas verticais e pequenos traços 
horizontais no limite, com paralelos em los Cendres.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

222

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

1.5.2.4.2.3. Motivos compósitos

Individualizam-se como motivos compósitos 
aqueles que integram várias técnicas de decoração 
num mesmo recipiente.

MC 1: este motivo integra a decoração do bordo 
(tipo denteado) com outros motivos impressos e / ou 
incisos. 

Entre outros exemplos, regista-se a associação 
de bordo denteado (MINC 2) e motivo impres-
so (MIMP 1A) (F.5-70+73); a associação de bordo 
denteado (MINC 2) com motivo inciso em espiga e 
aplicação de mamilo perfurado (R.9-147) ou a asso-

Quadro 1.93 – Catálogo de Motivos Compósitos.

M(otivo) IMC(isos) CATÁLOGO

MINC1 A F.6-53; F.6-68

MINC1 B H.6-141; H.6-71; G.18-35; R.14-9; S.10-10; R.18-93

MINC 2 N.15-106, R.17-121, R.9-110; S.9-122

MINC 3 S.19-90, 

MINC 3a R.9-133

MINC 3b T.18-2

MINC 3c S.9-7, n.16-463; N.17-170

MINC 4A S.10-173

MINC 4b R.9-38; R.9-163, p.17-55, R.9-179

MINC 5 H.6-122

MINC 6 S.9-57 (Los Cendres)

Quadro 1.92 – Catálogo de Motivos Incisos.

ciação entre bordo denteado e aplicação plástica (S.9-
58+59+60).

MC 2: faixa horizontal delimitada por linha in-
cisa com punção largo (tipo canelura) preenchida por 
impressões. 

MC 3: triângulos incisos preenchidos por im-
pressões subcirculares, motivo incluído no grupo da 
«decoração simbólica», bem representado nos contex-
tos megalíticos de Reguengos de Monsaraz.

MC 4: motivo que integra linhas incisas hori-
zontais e ziguezagueantes com impressões (R.9-186).

M(otivo) C(ompósito) Catálogo

MC 1 N.16-362, T.18-9, T.18-1, N.16-1, F.5-70+73, R.9-147, S.9-58+59+60

MC 2 R.9-186

MC 3 N.17-450, H.6-136, R.9-51

MC 4 R.9-186, S.18-14, R.18-494
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1.5.2.4.2.4. Perspectiva geral

CERÂMICA XZ 12
A1 A3 A4 TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %
MIMP 1A. Faixa impressões 0 0% 8 14% 7 13% 15 12%
MIMP 1B. Linha de impressões 0 0% 6 11% 1 2% 7 6%
MIMP 2. Padrões verticais e oblíquos  0% 5 9% 1 2% 6 5%
MIMP 3. Cerastoderma edule  0% 3 5%  0% 3 2%
MINC 1A.  Sulco abaixo do bordo 2 15%  0%  0% 2 2%
MINC 1 B. Linhas horizontais 2 15% 2 4%  0% 4 3%
MINC 2. Bordo denteado  0% 2 4% 2 4% 4 3%
MINC 3A. Faixas horizontal incisões obliquas  0% 1 2%  0% 1 1%
MINC 3B. Faixas inc. oblíq. com linhas horiz.  0% 0 0%  0% 0 0%
MINC 3C. Faixa horizontal inc. verticais  0% 2 4% 1 2% 3 2%
MINC 4A. Triângulos incisos  0% 2 4% 2 4% 4 3%
MINC 4B. Decoração geométrica  0% 1 2% 2 4% 3 2%
MINC 5. Motivos circulares 1 8% 1 2% 1 2% 3 2%
MC 1. Bordo denteado + motivo imp. e inciso 1 8% 4 7% 3 6% 8 7%
MC 2. Faixa preenchida por impressões  0%  0% 1 2% 1 1%
MC 3. Decoração simbólica  0% 1 2%  0% 1 1%
MC 4. Decoração geométrica incisa + imp. 1 8% 4 7% 1 2% 6 5%
MC 5.  0% 0 0% 1 2% 1 1%
IND. Indeterminado 6 46% 15 26% 30 57% 51 41%
Total 13 100% 57 100% 53 100% 123 100%

Quadro 1.94 – Quantificação dos motivos decorativos.

Como já foi referido aquando das análises das 
técnicas decorativas, os motivos impressos são maio-
ritários em Xarez 12, particularmente as faixas hori-
zontais constituídas por linhas de impressões, posi-
cionadas imediatamente abaixo do bordo. É assim um 
conjunto bastante linear, uma vez que esta gramática 
decorativa também encontra equivalente nos motivos 
incisos (MINC1b).

Outros elementos decorativos, que usualmente 
são tomados como indicadores cronológico-culturais, 
estão aqui representados em valores quase residuais, 
como a cerâmica decorada com impressão de Ce-
rastoderma edule ou a cerâmica com sulco abaixo do 
bordo. A respeito deste motivo, deve ser realçado o 
facto de apenas ter sido identificado na Área 1, onde o 
escasso número de fragmentos decorados recuperados 
dificulta uma leitura fina, mas onde as ausências de 
cerâmica impressa e a presença dos sulcos abaixo do 
bordo podem indicar uma cronologia mais tardia no 
Neolítico da Baixa do Xarez. 

Embora se trate obviamente de coincidência, 
foram identificados 13 motivos decorativos, tal como 
na Valada do Mato, embora em XZ-12 se tenham 
identificado 5 subvariantes. 

1.5.2.4.3. Formas e decorações: leitura integrada

As cerâmicas decoradas recolhidas em Xarez 12 
apresentam-se muito fragmentadas, dificultando a 
atribuição de formas. A confrontação entre a cerâmi-
ca decorada e o conjunto global de Xarez 12 (cf 3.1) 
parece indicar que não existem grandes distinções. 
Em ambos casos se verifica a importância das formas 
fechadas. Na Área 3, o conjunto das cerâmicas regis-
ta 57% de formas fechadas e as cerâmicas decoradas 
desta mesma Área correspondem a 59%. Na Área 4, 
verifica-se um ratio de 76% para o conjunto global 
das cerâmicas, para 67% do conjunto das cerâmicas 
decoradas.
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Gráficos 1.51
Morfologia 
dos recipientes

decorados.

Quadro 1.95 – Formas das cerâmicas decoradas.

CERÂMICA DECORADA
A3 A4 TOTAL

Nº % Nº % Nº %
A1. Prato 0 0% 0 0% 0 0%
A2. Taça 1 5% 0 0% 1 3%
A3a. Taça em calote clássica 5 23% 2 20% 7 22%
A3b. Taça em calote exvertida 0 0% 0 0% 0 0%
A4a. Taça em calote alta exvertida 0 0% 0 0% 0 0%
A4b. Taça em calote alta paredes rectas 3 14% 0 0% 3 9%
F1a. Taça em calote fechada 2 9% 4 40% 6 19%
F1b. Taça em calote fechada mamilada 0 0% 2 20% 2 6%
F2a. Esférico alto mamilado 1 5% 0 0% 1 3%
F2b. Esférico alto simples 7 32% 0 0% 7 22%
F3a. Esferoidal simples 0 0% 0 0% 0 0%
F3b. Esferoidal globular 1 5% 1 10% 2 6%
F4. Esférico achatado 0 0% 0 0% 0 0%
F5. Vaso em forma de Saco 1 5% 0 0% 1 3%
F6a. Vaso carenado 0 0% 0 0% 0 0%
F6b. Taça carenada 0 0% 0 0% 0 0%
F7. Vaso de colo 1 5% 1 10% 2 6%
Total 22 100% 10 100% 32 100%

Na confrontação entre as formas e as decora-
ções, a primeira observação a efectuar está relacionada 
com as ausências. Como pode ser evidente no quadro 
acima apresentado, verifica-se que algumas das for-
mas incluídas no Catálogo não apresentam qualquer 
decoração: A1 (prato); A3b (taça em calote exverti-
da); A4a (taça em calote exvertida), F3a (esferoidal 
simples); F4 (esférico achatado); F6a (vaso carenado); 
F6b (taça carenada).

Algumas destas formas são claramente de cro-
nologias mais tardias, como o prato e as formas care-
nadas, pelo que se torna compreensível esta ausência.

As formas simples baseadas na taça (A3a, F1a) 
são aquelas que registam maior número de cerâmicas 
decoradas, verificando-se ainda a presença de decora-
ções em formas fechadas como o esférico alto simples 
(32% na Área 3).

1.5.2.4.4. Estilos e cronologias

Perante este conjunto, e face à ausência de da-
tações radiocarbónicas, torna-se complexo efectuar 
uma integração cronológico-cultural.

Também o panorama regional dificulta uma lei-

Área 3 Área 4
aberta 41% 33%
fechada 59% 67%
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tura integrada. Em termos locais, os restantes povoa-
dos da Baixa do Xarez apresentam escassos fragmentos 
cerâmicos, impedindo uma comparação efectiva: em 
Carraça 1, a cerâmica é quase inexistente e em Fonte 
dos Sapateiros e Xarez 4, os conjuntos são pouco mais 
representativos. Aguarda-se a publicação dos conjuntos 
do povoado da Fábrica da Celulose e Pipas, aparente-
mente mais tardios (Silva e Soares, 2002, p. 176).

Estamos assim muito longe de poder aplicar 
modelos sociais baseados na diversidade versus ho-
mogeneidade da cerâmica, como foi proposto para a 
Andaluzia (Vera Rodriguez e Martínez Fernandez, 
2005) que analisam as tradições culturais das socie-
dades neolíticas através dos conjuntos cerâmicos. 
Segundo o modelo apresentado por estes autores, 
quanto maior for a interacção intergrupal maior a se-
melhança entre as produções cerâmicas. Se a interac-
ção intergupal for mínima a semelhança estilística se-
ria escassa e as produções locais muito diferenciadas.

Perante este contexto, teremos assim de efectuar 
a leitura confrontando os dados do único contexto da-
tado em termos absolutos de finais do 6º milénio nes-
ta área regional, Valada do Mato (Diniz, 2003, 2007). 

Quando comparamos o conjunto cerâmico de-
corado com o exumado na Valada do Mato, verifica-
-se a semelhança de muitos elementos decorativos, 
nomeadamente a importância dos motivos decorati-
vos simples junto ao bordo, sobretudo marcado pela 
impressão, embora se registem também as incisões. A 
ausência de «verdadeira» cerâmica cardial em Xarez 
12 constitui mesmo a distinção mais marcante entre 
os dois conjuntos, embora a cerâmica cardial seja re-
sidual na Valada do Mato. A datação da Valada do 
Mato da transição 6º-5º milénio a.n.e. poderá assim 
constituir um terminus post quem para o conjunto ce-
râmico do Xarez 12, parecendo este conjunto inte-
grar-se num momento mais evoluído do Neolítico, 
sendo posterior à fase de arranque da utilização do 
sítio, aparentemente acerâmica, e, como defendemos, 
pré-neolítica.

Para o Alentejo litoral, na Área de Sines, fo-
ram definidos dois momentos: Neolítico antigo (Vale 
Pincel 1), destacando-se a importância das cerâmi-
cas impressas de motivos simples e o Neolítico antigo 
evolucionado (Vale Vistoso, Salema) com uma maior 
diversidade de motivos impressos e incisos (Silva e 
Soares, 1981). A cerâmica cardial surge residualmen-
te na primeira fase, datada da segunda metade do 6º 
milénio (Soares, 1997).

Contudo, a presença ou ausência de cardial 
não poderá constituir o critério único para o enqua-

dramento cronológico, como se veio confirmar em 
S. Pedro de Canaferrim onde este tipo de cerâmica 
está ausente, mas as datações cronológicas apontam a 
transição 6º e 5º milénio a.n.e. (Simões, 1999, p. 75).

A especificidade dos conjuntos neolíticos do 
Alentejo interior, com a importância da tradição me-
solítica na sua indústria lítica (nomeadamente a pre-
sença de microburis e trapézios), parece indicar que 
os esquemas de outras áreas regionais não podem ser 
linearmente transcritos.

Também os contextos integráveis no Neolítico 
médio, Pipas e Fábrica da Celulose, nos poderiam 
oferecer um terminus ante quem, embora a ausência 
de datações absolutas seja efectivamente um óbice. A 
presença do sulco abaixo do bordo é meramente resi-
dual em Xarez 12, podendo este facto constituir um 
indicador da maior antiguidade do conjunto cerâmico 
de Xarez 12. Esta antiguidade das cerâmicas decora-
das encontra uma confirmação quando se confrontam 
outros indicadores, nomeadamente a indústria lítica. 

1.5.2.5. Aplicações plásticas

1.5.2.5.1. Mamilo

Gráfico 1.52 – Quantificação sectorial de mamilos.

Regista-se a presença de vários tipos de mami-
los: alongados, hemisféricos, cónicos. Não existe uma 
tendência claramente dominante, embora se registem 
mais mamilos hemisféricos. Verifica-se ainda a ten-
dência de aplicação em formas tendencialmente fe-
chadas.

No conjunto das peças mamiladas coexistem 
dois conjuntos distintos: 

1. um conjunto mais antigo, por vezes associado 
a decorações incisas e impressas, incluindo mamilos 
bífidos e perfurados. Entre o conjunto de Xarez 12, 



apenas um dos mamilos apresenta uma perfuração 
(R.9-147). Verifica-se a presença de mamilos aplica-
dos verticalmente sobre o bordo, ultrapassando mes-
mo a linha do bordo. Em alguns casos, regista-se um 
duplo mamilo que lhe confere uma forma sinuosa 
(N.16-61, P.15-42, P.15-143). O posicionamento e a 
configuração dos mamilos poderão indicar uma fun-
cionalidade no domínio do transporte manual, uma 
vez que este tipo de mamilo apenas se regista entre 
peças abertas, maioritariamente taças. Este tipo de 
peça surge também representado na Valada do Mato 
contrastando com o que sucede em S. Pedro de Ca-
naferrim, em que este tipo de mamilo surge associado 
a formas fechadas, incluindo grandes recipientes de 
aprovisionamento (Simões, 1999).

2. um conjunto mais tardio no Neolítico, maio-
ritariamente de forma hemisférica, surgindo em es-
féricos, taças em calote fechadas e por vezes sobre 
carenas (R.9-181, F.6-58). Entre os recipientes de 
Xarez 12 que apresentam a forma integralmente re-
constituível, identifica-se a forma F1b (taça em calote 
fechada mamilada) que se apresenta tetra-mamilada 
(N.17-257+273; M.17-94+96+97+191), que poderia 
estar associada aos fornos de segunda fase cuja fun-
cionalidade está associada a «baterias cerâmicas». Se a 
presença de mamilos não está ausente dos conjuntos 
cerâmicos «megalíticos» de Reguengos de Monsaraz, 
em contextos funerários os mamilos são predominan-
temente «decorativos» surgindo apareados (Olival da 
Pega 2b) ou em «coroas de mamilos sobre o bordo». 

1.5.2.5.2. Asas

Gráfico 1.53 – Quantificação de asas.

O reduzido número de asas e o seu estado frag-
mentário impede uma leitura correcta destes elemen-
tos de preensão que se apresentam em fita e de secção 
circular, por vezes associado a outro tipo de decora-

ções. Na realidade, apenas uma das 10 asas identifi-
cadas se encontra associada a um fragmento em bom 
estado de conservação, permitindo a reconstituição 
parcial da forma (N.16-58+73+74+76 na Área 3) as-
sociada a decoração impressa.

Este tipo de elemento de preensão está nor-
malmente ausente dos conjuntos do Neolítico final 
e também do conjunto de cerâmicas associadas aos 
fornos de segunda fase.

1.5.2.5.3. Cordões plásticos

Gráfico 1.54 – Quantificação de cordões plásticos.

Os cordões plásticos são minoritários em Xarez 
12, registando-se os seguintes exemplares:

1. Área 1: G.5-67, bojo decorado com impres-
sões;

2. Área 3: P.18-301, bordo de esférico alto 
(F2b) com aplicação de cordão decorado com im-
pressões verticais e um motivo decorativo de linhas 
horizontais ziguezagueantes; N.16-364, bojo com 
cordão plástico decorado com impressões verticais; 
N.16-5, bordo de taça em calote clássica (A3a), com 
um motivo de linhas horizontais de puncionamen-
tos oblíquos, em que se inscreve cordão plástico ho-
rizontal com impressões.; N.16-463, bordo de taça 
em calote alta com paredes rectas (A4b) com cordão 
liso.

3. Área 4: S.10-118, bojo com cordão plástico 
decorado com impressões circulares.

O restrito número de recipientes com cordões 
plásticos parece ainda evidenciar uma grande diver-
sidade quer em termos de formas (F2b, A3a, A4b) 
quer em termos de tipo de impressões aplicadas nos 
cordões. Praticamente todos os exemplares foram de-
corados.
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Gráfico 1.54 – Quantificação de cordões plásticos.

1.5.2.5.4. Formas e aplicações plásticas

Gráficos 1.55 – Presença de aplicações plásticas em cerâmica lisa e decorada.

O estado fragmentário da colecção impede o esta-
belecimento de correlações directas entre as aplicações 
plásticas e a cerâmica lisa e decorada. Apesar destas li-
mitações, podemos verificar que as cerâmicas mamila-
das são maioritariamente lisas e que os cordões plásticos 
estão associados a decorações impressas e incisas.

1.5.2.6. Tecnologia cerâmica

A análise das características técnicas da cerâmi-
ca foi efectuada a partir de dois conjuntos: a cerâmica 
decorada de tradição antiga e as cerâmicas recolhidas 
em associação às estruturas tipo fogareiro de segunda 
fase, atribuídas ao Neolítico final.

Embora a argila corresponda a uma matéria-
-prima fulcral em Xarez 12, será provável que a 
matéria-prima utilizada para fabricar as cerâmicas 
tenha uma distinta origem, ainda que de âmbito lo-

cal. Foi já referido que, macroscopicamente, pode-
mos verificar que a argila utilizada nos fornos de 1ª 
fase é substancialmente distinta da usada nos de 2º 
fase, tanto ao nível de coloração como da compa-
cidade, componentes não plásticos e tratamento de 
superfícies.

Interpretar este tipo de indicadores reveste-se 
sempre de grande complexidade, em primeiro lugar 
face ao reduzido número de paralelos publicados ao 
nível regional para estabelecimento de comparações 
e em segundo lugar face ao estado fragmentário do 
conjunto e da possibilidade de se terem verificado al-
terações pós-deposicionais.

Ainda assim, consideraram-se como indicadores 
comparativos, Valada do Mato para os conjuntos do 
Neolítico antigo (Diniz, 2007) e a Anta 3 da Herdade 
de Santa Margarida para o Neolítico final (Gonçal-
ves, 2003).
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1.5.2.6.1. Cozeduras

Gráficos 1.56 – Cozeduras das cerâmicas de Xarez 12: Redutor, Oxidante, Ox-Red (Oxidante com arrefecimento redutor); 
Red-Ox (Redutor com arrefecimento oxidante).

Ao nível das cozeduras das cerâmicas, verifica-
-se que as cerâmicas do Neolítico antigo apresentam 
maioritariamente uma cozedura de ambiente redutor 
enquanto as cerâmicas de Neolítico final apresentam 
maioritariamente uma cozedura oxidante. A presença 
maioritária de ambientes redutores está também do-
cumentada na cerâmica de Valada do Mato (Diniz, 
2003).

Para o 3º milénio a.n.e., a Anta 3 da Herdade de 
Santa Margarida fornece um panorama semelhante, 
com elevado número de cerâmicas de cozedura em 
ambiente oxidante, indicando «…que nenhuma de 
estas cerâmicas foi cozida ao forno, mas em foguei-
ras abertas e fechadas» (Gonçalves, 2003, p. 244). A 

importância das cozeduras em ambiente oxidante pa-
rece contrariar a hipótese de que os fornos de 2ª fase 
poderiam ter a função dupla que incluiria a cozedura 
das cerâmicas.

Na leitura comparativa entre os ambientes de 
cozedura das cerâmicas recolhidas, verifica-se que a 
Estrutura T apresenta valores diferenciados quanto 
ao tipo de cozedura, apresentando valores mais ele-
vados de cozedura em ambiente redutor. Também se 
deve referir que as cerâmicas recolhidas junto a esta 
estrutura apresentam evidentes sinais de contacto 
com combustão intensa, com extensas áreas queima-
das no fundo e no exterior dos recipientes (formas 
abertas).

Gráficos 1.57 – Cozeduras das cerâmicas das estruturas de Xarez 12.
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Gráficos 1.58 – Homogeneidade das cerâmicas do Neolítico antigo e das estruturas.

1.5.2.6.2. Homogeneidade

Gráficos 1.59 – Homogeneidade das cerâmicas das estruturas T, H, I.

Em relação às pastas, globalmente podemos con-
siderar que são pouco compactas, embora os valores 
das cerâmicas antigas registem um índice um pouco 
mais elevado de cerâmicas compactas, facto comum a 
quase todo o Neolítico antigo (exemplo de Valada do 
Mato e São Pedro de Canaferrim). As escassas cerâ-
micas recolhidas em Carraça 1 correspondem maiori-
tariamente a cerâmicas de pastas compactas.

Quanto às cerâmicas de Neolítico final pode-
mos compará-las genericamente com os conjuntos 

«megalíticos» tais como Santa Margarida 3 onde é 
referido «…a pasta era homogénea em 15 dos casos 
estudados, semi-compacta em 35 e pouco compacta 
em dois» (Gonçalves, 2003, p. 243). Também a vi-
zinha Anta 1 do Xarez regista cerâmica semi-com-
pacta.

A leitura de pormenor das cerâmicas recolhidas 
junto às estruturas parece indicar mais uma vez que a 
Estrutura T apresenta valores diferenciados, com um 
índice elevado de cerâmicas pouco compactas.

Estrutura T Estrutura H Estrutura I
friável 77% 32% 40%
compacta 0% 0% 7%
semi-compacta 23% 68% 53%
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1.5.2.6.3. Componentes não plásticos

Dimensão

Gráficos 1.60 – Dimensão dos componentes não plásticos.

As cerâmicas de Xarez 12 apresentam um ele-
vado número de componentes não plásticos que cor-
respondem a fragmentos de minerais de distintas di-
mensões, sendo raros os recipientes que apresentam 
apenas componentes de uma única calibração. 

O conjunto do Neolítico antigo regista um maior 
domínio dos componentes finos e finos-médios, situa-
ção inversa à que se verifica no universo das cerâmi-
cas de Neolítico final. O conjunto de Valada do Mato 
apresenta valores semelhantes, podendo genericamen-
te registar-se que as cerâmicas de Neolítico antigo são, 
em termos regionais, mais finas e depuradas. A autora 
refere a grande variabilidade dos barreiros e que «…
as pastas mais finas, fundamentalmente compostas por 
argila, e onde os e.n.p. são escassos e de pequeno cali-
bre, podem vir da exploração de horizontes superficiais 

de barreiros, de onde provêm, também pastas menos 
depuradas e de aspectos mais grosseiro» (Diniz, 2003, 
p. 229). Além da variabilidade dentro dos próprios bar-
reiros, também deve ser referido que é frequentemente 
impossível decidir se as inclusões têm uma origem na-
tural ou antrópica e se serviram realmente para «tem-
perar» as cerâmicas. (Orton et al, 1993).

Para Cabranosa, no Algarve, avançou-se mesmo 
com distintas origens das argilas utilizadas para a rea-
lização de cerâmicas cardeais e as restantes cerâmicas: 
«…os recipientes cardiais terão sido fabricados local-
mente, com recurso a elementos não plásticos dispo-
níveis nas proximidades da estação arqueológica. In-
versamente, os restantes apresentam desengordurantes 
provavelmente originários de solos do maciço ígneo 
de Monchique» (Carvalho e Cardoso, 2003, p. 38).

Gráfico 1.61 – Dimensão dos componentes 
não plásticos nas estruturas.
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No que se refere às cerâmicas das estruturas, os 
recipientes da Estrutura H apresentam-se em todas 
as categorias de calibragem dos componentes não 
plásticos, incluindo cerâmicas com componentes fi-
nos, finos e médios, finos-médios-grandes e médios-
-grandes, o que revela uma grande diversidade, tam-
bém patente no catálogo de formas identificado. Ao 
invés, a cerâmica da Estrutura T apenas regista a pre-
sença de componentes médios / grandes.

Quadro 1.96
Matéria-prima
dos componentes 
não plásticos.

cerâmica 
decorada

cerâmica estruturas
T H I total

fedspato, quartzo, mica 0% 17% 0% 0% 3%
fedspato, quartzo, biotite 9% 0% 0% 0% 0%
feldspato, quartzo, mica 24% 0% 31% 53% 35%
feldspato, quartzo 67% 83% 38% 27% 41%
quartzo, mica 0% 0% 31% 13% 19%
quartzo 0% 0% 0% 7% 3%

100% 100% 100% 100% 100%

Número
Ambos conjuntos apresentam um elevado va-

lor de componentes não plásticos, não se registando 
qualquer distinção significativa.

Em relação às estruturas, registam-se valores 
semelhantes, com o destaque uma vez mais para a 
Estrutura T, onde todos os vasos recolhidos apre-
sentam um elevado número de componentes não 
plásticos.

Gráficos 1.62 – Número de componentes não plásticos.

Gráfico 1.63 – Número de componentes não plásticos das cerâmicas das estruturas T, H, I.

Matéria - prima

Cerâmica decorada – Neolítico antigo Cerâmica estruturas – Neolítico final
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A observação macroscópica das pastas permi-
tiu, muito genericamente, identificar vários tipos de 
elementos minerais, genericamente aqueles (quartzo, 
feldspato e micas) que correspondem a ambientes 
graníticos, substrato onde se situaria a área de capta-
ção da argila de Xarez 12.

Na realidade, retomando uma reflexão a propó-
sito de Valada do Mato: «Estas argilas, mesmo quan-
do possuem a mesma origem litológica, podem apre-
sentar diferentes características físicas, ao nível do 
número, e da grandeza, dos elementos não plásticos 
presentes» (Diniz, 2003, p. 229).

Os limites atrás enunciados e a ausência de estu-
dos petrológicos impedem-nos de construir um qua-
dro de interpretações seguras a partir do que acima 
se apresenta. Podemos genericamente referir que as 
cerâmicas do Neolítico antigo apresentam menor di-

Gráfico 1.65 – Tratamento de superfíciess das cerâmicas recolhidas associadas às estruturas T, H, I, de XZ-12.

versidade de componentes não plásticos e que as ce-
râmicas da Estrutura T apresentam claras distinções 
ao nível dos componentes utilizados.

1.5.2.6.4. Tratamento de superfícies

Embora as cerâmicas de Neolítico antigo sejam 
mais compactas e depuradas, as cerâmicas de Neolí-
tico final revelam maior cuidado nos tratamentos de 
superfície, com expressivos valores de alisamento e 
espatulamento, bem como a presença da aplicação de 
aguadas (vermelhas, fundamentalmente) na superfície 
externa.

Estas distinções poderão estar, é certo, por vezes, 
relacionadas com alterações das superfícies, devendo 
realçar-se que para Valada do Mato se registam 67% 
de cerâmicas alisadas.

Gráficos 1.64 – Tratamento das superfícies das cerâmicas de XZ-12.

Neolítico antigo Estruturas Neo. Final
Rugoso 51% 14%
Aguada 8% 28%
Alisado 41% 58%
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Podemos, ainda assim, extrair algumas conclusões:
1. a nível das cerâmicas do Neolítico antigo, 

verifica-se uma maior homogeneidade das pastas, 
menor dimensão dos componentes não plásticos, a 
presença maioritária de ambientes redutores e au-
sência de tratamentos de superfície. Assim, a dis-
tinção primária efectuada exclusivamente através da 
decoração parece também corresponder a distintas 
características de matérias-primas e de tecnologias 
diversas. Este conjunto de características é relativa-
mente semelhante à análise efectuada para Valada 
do Mato, com diferenças ao nível dos tratamentos de 
superfície. Também o conjunto de S. Pedro de Ca-
naferrim, Sintra, parece confirmar este quadro: «…as 
pastas são predominantemente compactas» (Simões, 
1999, p. 57), «elementos não plásticos abundantes» 
(idem, p. 57), «excelente acabamento de superfícies» 
(idem, p. 58) e «ausência de oxigénio» (ibid., p.58).

Quanto aos conjuntos do Maciço Calcário e 
Algarve, são claramente distintos dos «alentejanos», 
uma vez que se «…denota por regra o predomínio de 
cozeduras oxidantes, com densidades de ENP médias 
e elevadas, resultando em pastas de consistências friá-
veis a médias» (Carvalho, 2007, p. 487);

2. o conjunto do Neolítico final associado 
às estruturas regista uma menor homogeneidade 
de pastas, a presença de componentes de média e 
grande dimensão e de variados substratos geológi-
cos. Apesar de se tratar de pastas pouco depuradas, 
regista-se algum cuidado no tratamento de superfí-
cies, nomeadamente com a aplicação de aguadas. A 
análise das pastas é também particularmente impor-
tante para a interpretação das estruturas. Foi atrás 
referido que os recipientes da Estrutura T são clara-
mente distintos ao nível de todos os parâmetros ci-
tados: cozedura, homogeneidade, componentes não 
plásticos e tratamento de superfícies. Trata-se de um 
conjunto muito homogéneo, podendo tratar-se de 
uma «bateria de cozinha» produzida especialmente 
para o efeito e para aquela estrutura, hipótese tam-
bém corroborada pela semelhante tipologia formal 
dos recipientes, os quais apresentam todos claros 
sinais de uso. Também poderá corresponder a um 
momento distinto da ocupação do Neolítico final de 
Xarez 12, até porque se situa espacialmente afastada 
das Estruturas H e I, situadas em posição anexa e 
que apresentam uma maior diversidade morfológica, 
de pastas e tecnologias.
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Fig. 1-088 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 1.
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Fig. 1-089 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 1.
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Fig. 1-090 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 1.
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Fig. 1-091 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 1. Em baixo, recipientes com aplicações plásticas.
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Fig. 1-092 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 1: aplicações plásticas.
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Fig. 1-093 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 1: cerâmica decorada.
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Fig. 1-094 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 1: cerâmica decorada.
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Fig. 1-095 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 2.
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Fig. 1-096 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 2.
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Fig. 1-097 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

244

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-098 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3.
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Fig. 1-099 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: taças e formas carenadas.
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Fig. 1-100 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: formas carenadas e recipientes fechados.
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Fig. 1-101 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: formas fechadas.
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Fig. 1-102 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: formas fechadas.
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Fig. 1-103 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: formas fechadas.
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Fig. 1-104 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: formas fechadas e recipientes mamilados.
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Fig. 1-105 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: aplicações plásticas.
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Fig. 1-106 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: aplicações plásticas.
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Fig. 1-107 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: aplicações plásticas.
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Fig. 1-108 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com impressões.
Fig. 1-109 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com impressões.



Fig. 1-109 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com impressões.
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Fig. 1-110 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com punto y raya (R. 15-46, R. 18-93, R.15-39), 
impressões (S.18-105, Q.17-122+137), impressões de bordo de concha (R.18-25, R. 18-82, S.17-38) e caneluras (Q.15-46, R.18-93).
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Fig. 1-111 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com impressões.
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Fig. 1-112 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com incisões (S.19-120, S.19-90) e bordos
decorados com incisões (N.15-106, R.17-121).
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Fig. 1-113 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada.
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Fig. 1-115 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com impressões no bordo e parede externa.
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Fig. 1-115 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com impressões no bordo e parede externa.
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Fig. 1-116 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada com impressões.
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Fig. 1-117 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 3: cerâmica decorada  
com impressões.
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Fig. 1-118 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4.
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Fig. 1-119 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: formas fechadas.
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Fig. 1-120 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: formas fechadas.
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Fig. 1-121 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: formas fechadas, em baixo aplicações 
plásticas e colher (S.9-55).
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Fig. 1-122 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: aplicações plásticas.
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Fig. 1-123 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: cerâmica decorada com impressões, incluindo punto y raia (R.9-68, R.13-06, R.9-149).
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Fig. 1-124 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: cerâmica decorada com impressões, incluindo punto y raya (?, R.9-151), 
motivos em espiga (R.9-179) e cerâmica decorada com caneluras (S.10-10, R.14-09).
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Fig. 1-125 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: cerâmica decorada com incisões.
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Fig. 1-127 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: cerâmica decorada com motivos compósitos.
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Fig. 1-128 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos da Área 4: bordos decorados com incisões.
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Fig. 1-130 – Catálogo de formas de Xarez 12: formas abertas.

Fig. 1-131 – Catálogo de formas de Xarez 12: formas fechadas.



Fig. 1-131 – Catálogo de formas de Xarez 12: formas fechadas.
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Fig. 1-132 – Catálogo de formas de Xarez 12: formas fechadas.

Fig. 1-133 – Catálogo de motivos decorativos de Xarez 12: motivos impressos.
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Fig. 1-133 – Catálogo de motivos decorativos de Xarez 12: motivos impressos.
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Fig. 1-134 – Catálogo de motivos decorativos de Xarez 12: motivos incisos.
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Fig. 1-135 – Catálogo de motivos decorativos de Xarez 12: motivos compósitos.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

282

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-136 – Xarez 12. Dispersão de fragmentos cerâmicos na Área envolvente do forno I (no centro), com indicação de colagens, números
de registo e recipientes associados.
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Fig. 1-137 – Xarez 12. Dispersão de fragmentos cerâmicos na Área envolvente do forno I (no centro), com indicação de colagens, números
de registo e desenhos dos recipientes de forma reconstituível.



Fig. 1-138 – Xarez 12. Dispersão de fragmentos cerâmicos na Área envolvente do forno T, com indicação de colagens, números de registo.
Fig. 1-139 – Xarez 12. Dispersão de fragmentos cerâmicos na Área envolvente do forno T, com representação gráfica dos recipientes de forma 
reconstituível.
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Fig. 1-140 – Xarez 12. Dispersão de fragmentos cerâmicos na Área envolvente do componente de estrutura P.
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Fig. 1-141 – Xarez 12. Perspectiva geral da associação dos fornos da Área 3 e das principais concentrações de recipientes cerâmicos de forma  
reconstituível. 
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Fig. 1-142 – Xarez 12. Distribuição tridimensional da cerâmica decorada na Área 3.
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Fig. 1-143 – Xarez 12. Artefacto cerâmico de uso desconhecido. Formalmente evocando  
os polidores curtos do Neolítico antigo, médio e final.
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Fig. 1-144 – Xarez 12. «Ídolo de cornos» recolhido junto ao forno I.
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Fig. 1-145 – Xarez 12. Elementos de adorno, de pedra.
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Fig. 1-146 – Vista de Xarez 12 para  a margem esquerda do Guadiana.
Fig. 1-147 – Xarez 12. Aspecto da escavação na Área 3 e o Rio Guadiana (2001).
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Fig. 1-148 – Vista do Xarez 12 para  a margem esquerda do Guadiana.
Fig. 1-149 – Xarez 12. Área 1 (1998).
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Fig. 1-150 – Xarez 12. Área 1: aspecto dos blocos graníticos.
Fig. 1-151 – Xarez 12. Área 2 (1998).
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Fig. 1-152 – Xarez 12. Área 3 no final da primeira campanha (1998) com conjunto de fornos em argila.
Fig. 1-153 – Xarez 12. Visita da escavação. Ao centro, VSG, Jean-Paul Demoule e Grégor Marchand.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

295

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-154 – Xarez 12. Área 1: pormenor da sedimentação entre blocos graníticos.
Fig. 1-155 – Xarez 12. Área 2: fase de escavação.
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Fig. 1-156 – Xarez 12. Área 2: perfil E.
Fig. 1-157 – Xarez 12. Área 2: pormenor de perfil.
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Fig. 1-158 – Xarez 12. Área 3: fase final de escavação (Fevereiro de 2002).
Fig. 1-159 – Xarez 12. Área 3: aspecto dos trabalhos da última fase (Fevereiro de 2002).
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Fig. 1-160 – Xarez 12. Área 3: pormenor do corte Este (Fevereiro de 2002).
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Fig. 1-161 – Xarez 12. Área 4: aspecto dos trabalhos (2000).
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Fig. 1-162 – Xarez 12. Área 4: perfil Este.
Fig. 1-163 – Xarez 12. Área 4: pormenor do perfil Este.
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Fig. 1-164 – Xarez 12. Área 3: pormenor do perfil Norte.
Fig. 1-165 – Xarez 12. Área 3: pormenor do perfil Sul.
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Fig. 1-166 – Xarez 12. Área 3: pormenor dos registos finais nas estruturas de argila da Área 3.
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Fig. 1-167 – Xarez 12. Área 3: plano intermédio das estruturas de argila (A-B-C1-C2).
Fig. 1-168 – Xarez 12. Área 3: vista geral das estruturas de fase 1.
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Fig. 1-169 – Xarez 12. Área 3: estrutura A-B.
Fig. 1-170 – Xarez 12. Área 3: pormenor da estrutura A.
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Fig. 1-171 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura A.
Fig. 1-172 – Xarez 12. Área 3: vista do conjunto
A-B-C1-C2.
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Fig. 1-173 – Xarez 12. Área 3: deposições de ossos humanos na estrutura B.
Fig. 1-174 – Xarez 12. Área 3: crânios humanos na estrutura B.
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Fig. 1-175 – Xarez 12. Área 3: conjunto de estruturas de argila de fase 1, com deposição de crânios humanos.
Fig. 1-176 – Xarez 12. Área 3: crânios humanos na estrutura B.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

308

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-177 – Xarez 12. Área 3: processo de levantamento dos crânios humanos. Miguel Laje Correia e VSG.
Fig. 1-178 – Xarez 12. Área 3: processo de acondicionamento dos crânios humanos.
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Fig. 1-179 – Xarez 12. Área 3: topo da estrutura C1.
Fig. 1-180 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura C1 com placa térmica.
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Fig. 1-181 – Xarez 12. Área 3: placa térmica da estrutura C1, incluindo o seixo núcleo N.18-211.
Fig. 1-182 – Xarez 12. Área 3: base em argila da estrutura C1.
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Fig. 1-183 – Xarez 12. Área 3: placa térmica da estrutura C2.
Fig. 1-184 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura C2.
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Fig. 1-185 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura D, adossado a afloramento.
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Fig. 1-186 – Xarez 12. Área 3: topo da estrutura D.
Fig. 1-187 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura D.
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Fig. 1-188 – Xarez 12. Área 3: enchimento da estrutura E.
Fig. 1-189 – Xarez 12. Área 3: pormenor da malacofauna no enchimento da estrutura E.
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Fig. 1-190 – Xarez 12. Área 3: pormenor da malacofauna no enchimento da estrutura E.
Fig. 1-191 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura E.
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Fig. 1-192 – Xarez 12. Área 3: topo da estrutura E.
Fig. 1-193 – Xarez 12. Área 3: enchimento da estrutura E, incluindo abundante carvão.
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Fig. 1-194 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura E.
Fig. 1-195 – Xarez 12. Área 3: perfil externo da estrutura E.
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Fig. 1-196 – Xarez 12. Área 3: Estrutura pétrea B’ e Estrutura E.
Fig. 1-197 – Xarez 12. Área 3: Estrutura pétrea B’.
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Fig. 1-198 – Área 3: Estrutura de argila tipo forno I e à direita estrutura pétrea D’.
Fig. 1-199 – Área 3: Estrutura pétrea E’.
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Fig. 1-200 – Área 3: Estrutura pétrea E’, seccionada longitudinalmente.
Fig. 1-201 – Área 3: Estrutura F’.
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Fig. 1-202 – Xarez 12. Área 3: Estrutura pétrea Z’, fase de escavação.
Fig. 1-203 – Xarez 12. Área 3: Estrutura pétrea B’.
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Fig. 1-204 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila H adossada a afloramento granítico.
Fig. 1-205 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila H com concentração de recipientes anexos.
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Fig. 1-206 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila I – fase inicial de escavação (1999).
Fig. 1-207 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila I, perfil intermédio que evidencia a concentração de cerâmica no seu interior e a sua 
deposição sobre afloramento granítico deteriorado pelo fogo.
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Fig. 1-208 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila I, vista de topo, evidenciando a concentração de cerâmica em Área anexa.
Fig. 1-209 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila I, fase de uso com recipientes cerâmicos fragmentados in situ e mandíbula de Bos.
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Fig. 1-210 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila I, vista que evidencia a forma em cúpula.
Fig. 1-211 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila I, placa térmica na base da estrutura.
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Fig. 1-212 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila J («vulcão») em fase inicial de definição.
Fig. 1-213 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila J («vulcão»), vista lateral.
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Fig. 1-214 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila J («vulcão») e estrutura K.
Fig. 1-215 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila K em primeiro plano e estrutura J, ao fundo.
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Fig. 1-216 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila K em fase inicial de definição.
Fig. 1-217 – Xarez 12. Área 3: Estrutura de argila K, junto a grande afloramento granítico.
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Fig. 1-218 – Xarez 12. Área 3: Estruturas de argila T, J e K. Em plano inferior, o empedrado Z’.
Fig. 1-219 – Xarez 12. Área 3: Enchimento de estrutura de argila K.
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Fig. 1-220 – Xarez 12. Área 3: estrutura J (em primeiro plano) e Estrutura L.
Fig. 1-221 – Xarez 12. Área 3: enchimento da estrutura L.
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Fig. 1-222 – Xarez 12. Área 3: estrutura Q.
Fig. 1-223 – Xarez 12. Área 3: estrutura pétrea R, topo.
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Fig. 1-224 –Xarez 12. Área 3: estrutura R.
Fig. 1-225 – Xarez 12. Área 3: estrutura R encostada a grande afloramento granítico.
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Fig. 1-226 – Xarez 12. Área 3: pormenor de termoclastos da estrutura R.
Fig. 1-227 – Xarez 12. Área 3: pormenor de termoclastos da estrutura R.
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Fig. 1-228 –Xarez 12. Área 3: pormenor de termoclastos da estrutura R.
Fig. 1-229 – Xarez 12. Área 3: pormenor de termoclastos da estrutura R.
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Fig. 1-230 –Xarez 12. Área 3: pormenor de termoclastos da estrutura R.
Fig. 1-231 – Xarez 12. Área 3: pormenor de termoclastos da estrutura R.
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Fig. 1-232 – Xarez 12. Área 3: plano intermédio da estrutura S.
Fig. 1-233 – Xarez 12. Área 3: fase de escavação da estrutura T.
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Fig. 1-234 – Xarez 12. Área 3: placa de argila da estrutura U.
Fig. 1-235 – Xarez 12. Área 3: base da estrutura Y.
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Fig. 1-236 – Xarez 12. Área 3: no plano inferior a estrutura C’, no plano superior a estrutura tipo forno I e a estrutura A’-P.
Fig. 1-237 – Xarez 12. Área 3: estrutura C’.
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Fig. 1-238 – Xarez 12. Placa de argila (face) com alisamento externo proveniente de estrutura de argila.
Fig. 1-239 – Xarez 12. Placa de argila (verso) proveniente de estrutura de argila.
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Fig. 1-241 – Xarez 12. Pormenor de placa de argila (verso).
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Fig. 1-242 – Xarez 12. Placa de argila (face) com alisamento externo proveniente de estrutura de argila.
Fig. 1-243 – Xarez 12. Placa de argila (verso) proveniente de estrutura de argila.
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Fig. 1-244 – Xarez 12. Pormenor de placa de argila, com componentes não plásticos (face).
Fig. 1-245 – Xarez 12. Pormenor de placa de argila, com componentes não plásticos. (verso).
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Fig. 1-246 – Xarez 12. Estrutura J no Museu Nacional de Arqueologia após o processo de remoção, por VSG.
Fig. 1-247 – Xarez 12. Estrutura J no Museu Nacional de Arqueologia após o processo de remoção, por VSG.
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Fig. 1-248 – Xarez 12. Escavação em laboratório da Estrutura J.
Fig. 1-249 – Xarez 12. Escavação em laboratório da Estrutura J.
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Fig. 1-250 – Xarez 12. VSG no processo de escavação da Estrutura J.
Fig. 1-251 – Xarez 12. Escavação em laboratório da Estrutura J.
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Fig. 1-252 – Xarez 12. Escavação no pátio interno do MNA da Estrutura J, pormenor da parede.
Fig. 1-253 – Xarez 12. Escavação no pátio interno do MNA da Estrutura J, pormenor da parede.
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Fig. 1-254 – Xarez 12. Vista de topo, frontal e base do núcleo Q.18-92.
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ie Fig. 1-255 – Xarez 12. Núcleos de lamelas.
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Fig. 1-256 – Xarez 12. Seixo núcleo M.18-106.
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ie Fig. 1-257 – Xarez 12. Seixo núcleo P.18-104.
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Fig. 1-258 – Xarez 12. Seixo núcleo SUP-58.
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Fig. 1-259 – Xarez 12. Seixo núcleo R.10-21.
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Fig. 1-260 – Xarez 12. Seixo núcleo SUP 54.
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Fig. 1-261 – Xarez 12. Seixo núcleo N.15-145.
Fig. 1-262 – Xarez 12. Seixos núcleos Q.18-19  e N.18-144.
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Fig. 1-263 – Xarez 12. Lasca de quartzito Q. 17-757.
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Fig. 1-264 – Xarez 12. Seixo núcleo P.18-471.
Fig. 1-265 – Xarez 12. Seixo núcleo P.18-396.
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Fig. 1-266 – Xarez 12. Lamelas.
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Fig. 1-267 – Xarez 12. Lamelas, em cima e pontas de seta dos níveis superiores.
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Fig. 1-269 – Xarez 12. Armaduras geométricas, trapézios em cima e, na última fila, segmentos 2:1.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

361

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-270 – Xarez 12. Armaduras geométricas, em cima à esquerda triângulo em quartzo hialino e à direita e em baixo trapézios
de rocha siliciosa.



XAREZ 12 – UM SÍTIO DE ACAMPAMENTOS SAZONAIS, DO MESOLÍTICO AO NEOLÍTICO FINAL

362

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 1-271 – Xarez 12. Armaduras geométricas, trapézios (P.15-71, Q.18-101, Q.16-263) e segmentos (P.15-160).
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Fig. 1-272 – Xarez 12. Furador fragmentado (M.19-150).
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Fig. 1-273 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos, em cima N.17-273 e em baixo N-17-253.
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Fig. 1-274 – Xarez 12. Recipientes cerâmicos, em cima Q.16-257 (fotografado de boca para baixo) e H.6-28, em baixo.
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Fig. 1-275 – Xarez 12. Cerâmica com aplicações plásticas.
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Fig. 1-276 – Xarez 12. Bordos decorados.

S.9-7 R.9-110
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Fig. 1-277 – Xarez 12. Cerâmica decorada, em cima recipiente com banda de impressões e asa N-16-58 e em baixo recipiente com banda  
de incisões verticais F. 5-70.
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Fig. 1-278 – Xarez 12. Cerâmica decorada com impressões.

N.16-68
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Fig. 1-279 – Xarez 12. Cerâmica decorada com impressões. Em cima, N.16-362. Em baixo, à esquerda, P.15-139; à direita, N.15-26.
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Fig. 1-280 – Xarez 12. Cerâmica decorada com impressões. Em cima, H.6-136. Em baixo, S.10-224.
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Fig. 1-281 – Xarez 12. Cerâmica decorada com impressões. Em cima, à esquerda em baixo, S.9-69. Em cima, à direita, P.15-136.
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Fig. 1-282 – Xarez 12. Cerâmica decorada com impressões, o fragmento R.18-25 e R.9-68 apresentam decoração com concha.
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Fig. 1-283 – Xarez 12. Pormenor de decoração com impressões. De cima para baixo, S.18-105, N.15-50, N.16-362.
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Fig. 1-284 – Xarez 12. Pormenor de decoração com impressões.
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Fig. 1-285 – Xarez 12. Cerâmica decorada com incisões.
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Fig. 1-286 – Xarez 12. Cerâmica decorada com caneluras.
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Fig. 1-287 – Xarez 12. Pormenor de decoração com incisões.
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Fig. 1-288 – Xarez 12. Pormenor de decoração com caneluras. R.9-38
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Fig. 1-289 – Xarez 12. Cerâmica decorada com motivos compósitos.



381

Fig. 1-290 – Xarez 12. Cerâmica decorada com motivos compósitos (decoração simbólica?).
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Fig. 1-291 – Xarez 12. Em cima, colher S.10-55, em baixo mamilo S.9-62.
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Fig. 1-292 – Xarez 12. Artefacto cerâmico de uso desconhecido. P.17-6.
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Fig. 1-293 – Xarez 12. «Ídolo de cornos» M.17-44.
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2. OS SÍTIOS DA «BAIXA DO XAREZ»

2.1. Fonte dos Sapateiros 1

2.1.1. Localização e Implantação

2.1.1.1. Localização

Localização administrativa
O sítio situa-se na Herdade do Xarez, concelho 

de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora. 

Acessibilidade
Antiga estrada Reguengos – Mourão, desvio 

para Monsaraz, junto ao cromeleque do Xarez.

Coordenadas
[CMP 474, 1995]
Coordenadas Militares 
M: 264676.53, P: 161538.80, N: 138.20
Coordenadas Geográficas Datum Lisboa
07º 23’ 28.921’’    38º 25’ 01.728’’
Coordenadas Geográficas WGS84
07º 23’ 33.010’’    38º 25’ 07.398’’

2.1.1.2. Implantação

Relevo
Sítio implantado num vale, num meandro fóssil 

da margem direita da Ribeira dos Sapateiros, afluente 
do Rio Guadiana.

A área de ocupação encontra-se praticamente 
aberta, apenas delimitada por uma crista de aflora-
mentos a Oeste e com alguns afloramentos a Norte. 
A área Sul não apresenta quaisquer delimitações fí-
sicas.

Geologia e Solos
Substrato granodioritico, num meandro fóssil 

do Rio Guadiana.
Povoamento
Esta implantação é comum ao sítio de Fonte 

dos Sapateiros, que se situa a escassos 600 m, sendo 
elevada a sua intervisibilidade. A existência de nú-
cleos de habitat tão próximos poderá consubstanciar 
a presença de um povoamento semi-permanente na 
margem direita do Rio Guadiana, eventualmente em 
associação com Xarez 12, ainda que a ausência de cro-

nologia absoluta dificulte a compreensão da dinâmica 
de ocupação desta área. 

A relação de proximidade entre Fonte dos Sa-
pateiros e Xarez 4 com o «cromeleque» do Xarez 
tem suscitado leituras de relações interdependentes 
e de uma suposta antiguidade do núcleo megalítico 
de Reguengos de Monsaraz (Calado, 2004, p. 202). 
No entanto, a ausência de dados cronométricos e as 
circunstâncias do achado e reconfiguração do recinto 
do Xarez não permite avançar em hipóteticas relações 
entre os núcleos de povoamento e a edificação do re-
cinto megalítico.

2.1.2. Metodologia e Estratégia de Intervenção

2.1.2.1. Metodologia geral da escavação

Tanto no método de escavação como no regis-
to de material, no registo fotográfico ou no desenho, 
foram seguidos, na generalidade, os procedimentos já 
descritos para Xarez 12.

Implantação da quadrícula
A escavação foi planeada segundo uma quadri-

culagem alfanumérica de 2 x 2 m.
O sistema de pontos foi orientado segundo o 

eixo W – E (310gd), uma vez que a morfologia do local 
parecia configurar uma plataforma que acompanhava 
uma pequena linha de água a cerca de 30 m N e que a 
distribuição de materiais de superfície parecia acom-
panhar este eixo.

O ponto zero foi implantado aleatoriamente, 
numa área de visibilidade para todos os quadrantes de 
escavação, sobre um afloramento granítico, e marcado 
com tinta plástica amarela e um ponto central a preto. 

2.1.2.2. Campanha 1(99): diagnóstico

2.1.2.2.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor S. 
Gonçalves, co-direcção de Ana Catarina Sousa e acom-
panhamento de campo de Iola Filipe e Carolina Grilo.

Participaram os estudantes de Arqueologia da 
Faculdade de Letras de Lisboa, Vera Aldeias, Rita 
Gaspar, Joana Carrondo, Pedro Bico e Jorge Revez.
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2.1.2.2.2. Objectivos e metodologia

A escavação do sítio Fonte dos Sapateiros 
integra-se na lista de sítios incluídos a posteriori no 
Bloco 6 dos contratos para minimização de impactes 
promovidos pela EDIA e resultante da renegociação 
sequencial aos trabalhos deste Bloco em 1998. 

2.1.2.2.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Identificação
Segundo Manuel Calado e Rui Mataloto, o sítio 

arqueológico da Fonte dos Sapateiros foi diagnostica-
do como um habitat inserido, em termos cronológico-
-culturais, no Neolítico antigo (Calado e Mataloto, 
1999). 

Esta equipa entregou-nos todo o material ar-
queológico proveniente das suas prospecções e pude-
mos assim efectuar uma análise prévia desta realidade 
e confirmar a cronologia proposta. 

Em termos materiais, as presenças eram signi-
ficativas:

– Cerâmica: fragmento de bojo com mamilo 
perfurado verticalmente e incisões verticais sobre cor-
dão plástico; fragmento com incisões radiais;

– Pedra lascada: cristal de quartzo hialino; nú-
cleos exaustos e diversos restos de talhe de silex e xisto 
jaspóide.

Diagnóstico do sítio
Considerando que se tratava de um sítio inédito, 

não referenciado pela EDIA, foram efectuadas visitas 
prévias ao local, para efeitos de aferição de localiza-
ções. Nestas visitas, e para contrariar a uniformidade 
da paisagem que nos fazia «perder o sítio», um aflo-
ramento granítico foi marcado com as iniciais FS-1, 
com tinta amarela.

Aquando do início dos trabalhos, o local apre-
sentava-se com um coberto vegetal reduzido, sem in-
dícios de revolvimentos agrícolas. Este estado de pre-
servação parece dever-se ao facto da área de dispersão 
de materiais estar circunscrita por uma crista natural 
de afloramentos (no quadrante NNW) e por vários 
núcleos de afloramentos que fecham o local. Nesta 
área delimitada, registava-se uma grande abundância 
de material lítico, o que obrigou a uma recolha espa-
cial no sistema de quadrícula adoptado.

A recolha sistemática de materiais, segundo este 
esquema, parece configurar uma distribuição relativa-
mente homogénea, com especial incidência (quanto à 
sua variedade morfológica e petrográfica) nos quadra-
dos H.11 e H.12.

A natureza desta intervenção tornava impres-
cindível a realização de sondagens que cobrissem 
distintas realidades da plataforma onde se verificou a 
ocupação pré-histórica.

Assim, foram abertas quatro áreas de escavação, 
aqui designadas por sondagens, mas que, no entanto, 
correspondem ao mesmo esquema de quadriculagem, 
sendo igualmente designadas pelo número de qua-
drícula. 

Foram abertas as seguintes sondagens:
• Sondagem 1 - G.7, F.7, E.7. 
• Sondagem 2 - H.11 e H.12. 
• Sondagem 3 - X’.9. 
• Sondagem 4 - N.7

Sondagem 1 (E.7-F.7-G.7)
Foi planeada a execução desta sondagem com 

o objectivo de documentar o eixo S – N da peque-
na plataforma de ocupação, situando-se parcialmente 
sobre o afloramento que configura a crista SE – NW. 

Esta área encontrava-se marcada pela presença 
de um afloramento granítico que ocupava parcialmen-
te a quadrícula (a W e S). A estruturação de áreas de 
ocupação junto a afloramentos parece uma constante 
nos sítios da Baixa do Xarez, nomeadamente em Xa-
rez 12 e Xarez 4. É uma situação também verificável 
na região de Évora, onde as prospecções de Manuel 
Calado o evidenciaram.

Na Sondagem 1, um grande bloco granítico 
cortava transversalmente a área de escavação. O blo-
co granítico apresentava duas depressões, que pode-
riam eventualmente ser «covinhas» pré-históricas, 
semelhantes às que se encontram documentadas em 
monumentos megalíticos da região. A grande regu-
laridade das depressões e a existência de evidências 
de percussão abrasiva parecem atestar o seu carácter 
antrópico. Sobre o topo deste bloco granítico, acumu-
laram-se materiais e vestígios de ocupação, nomeada-
mente uma área de combustão não estruturada (U.E. 
3) que integrava abundantes materiais líticos.

Para a Sondagem 1, verifica-se o maior índice 
de recolhas de materiais líticos, com a presença de vá-
rios momentos da cadeia operatória. A distribuição 
dos materiais líticos parece evidenciar áreas distin-
tas com concentração de quartzo (Norte de G.7) e 
de sílex (Sul de F.7) o que parece configurar áreas de 
actividade.

Sondagem 2 (H.11 e 12)
A abertura desta área de escavação foi planifi-

cada após as recolhas de superfície efectuadas com 
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a quadrícula já implantada. Desde as camadas mais 
superficiais, que aqui se verificou a presença de abun-
dantes materiais, nomeadamente micro-utensilagem.

Não se atestou directamente a presença de in-
trusões recentes nesta área, como sucedeu para E.7-
-F.7-G.7, mas a presença esporádica de cerâmicas 
recentes entre os materiais recolhidos, quer em níveis 
superficiais quer nas camadas imediatamente sub-
jacentes, poderiam indicar possíveis alterações pós-
-deposicionais.

Logo no primeiro plano de escavação, foi iden-
tificada uma mancha que integrava argila e carvões. 
A dificuldade em definir esta mancha impediu uma 
segura atribuição a uma estrutura doméstica pré-his-
tórica (eventualmente uma estrutura de combustão) 
afectada pelas condições deposicionais (U.E. 2) ou 
determinar se esta corresponde a um episódio recente.

Para além deste contexto (eventualmente estru-
tural), de morfologia indeterminada, foi ainda iden-
tificado um empedrado com quatro núcleos sobre 
uma camada de desagregação da rocha. Esta camada 
de desagregação de rocha (U.E. 4 e 8) apresenta uma 
elevadíssima compacização, tornando muito difícil o 
trabalho de escavação. O sedimento era claramente 
de formação não antrópica, com muitos elementos de 
desagregação da rocha, produzindo uma escavação por 
blocos, e com materiais que migraram para este nível.

A real compreensão do fenómeno que originou 
esta formação sedimentar terá de ser analisada geo-
logicamente, podendo corresponder eventualmente a 
um momento de subida da vizinha Ribeira dos Sapa-
teiros, situação também documentada para o sítio de 
Xarez 4.

Sondagem 3 (X’.9)
Sondagem que procurou documentar a ocupa-

ção junto do afloramento granítico situado a SW da 
plataforma. Face ao maior grau de sedimentação desta 
área, verificava-se um ligeiro desnível neste quadrante 
e ao longo do corte W.

Área relativamente afastada das restantes son-
dagens constitui o limite da área de concentração de 
materiais de superfície (bastante frequentes).

Regista-se a relativa abundância de cerâmica, 
embora sejam escassos os fragmentos decorados e 
com forma reconstituível. 

Foi identificado um possível nível de ocupação, 
numa estratigrafia semelhante às demais áreas.

Sondagem 4 (N.7)
Documentação da ocupação no limite N da pla-

taforma, junto a um núcleo de afloramento, sobre a 
linha de água. Foram identificados escassos materiais, 

sobretudo lascas em quartzito e quartzo, com escassa 
indústria microlaminar. 

2.1.3. Faseamento da ocupação

2.1.3.1. Limites da leitura proposta

Contingências das datações absolutas
Tal como sucedeu para os restantes sítios da 

Baixa do Xarez, não foi possível obter datações por 
radiocarbono. A matéria orgânica está ausente e os 
carvões apresentavam dimensões diminutas, impossi-
bilitando a obtenção de datações, nenhuma das amos-
tras tinha o peso necessário para uma análise, mesmo 
por A.M.S. No entanto, efectuou-se a sua classifica-
ção paleobotânica graças à colaboração da Doutora 
Paula Queiroz. As micro-quantidades de carvão per-
tenciam assim tanto a oliveira (Olea europea) como a 
queiró (Erica umbellata).

Morfologia do sítio 
O substrato de base não é rochoso, parecendo 

ter existido um fenómeno de compactação extrema, 
provavelmente relacionado com o curso de água da 
Ribeira dos Sapateiros. 

Fonte dos Sapateiros evidencia grandes pertur-
bações pós-deposicionais, originada por uma agricul-
tura que poderá ter ampliado o grau de arrastamento 
dos materiais e por conseguinte da própria dimensão 
do sítio.

Características da deposição estratigráfica
Podemos genericamente considerar que a ocu-

pação de Fonte dos Sapateiros é marcada pela pre-
sença de uma grande perturbação estratigráfica, re-
gistando-se a presença de materiais modernos (ferros 
e algumas cerâmicas recentes) em toda a estratigrafia. 
Também a presença de elementos de desagregação da 
rocha, verificada desde as camadas superficiais, parece 
consubstanciar uma situação semelhante.

A camada superficial cobre uma camada inter-
média, que a separa do nível estéril, que consideramos 
como os vestígios de um nível de ocupação. 

Apenas as Sondagem 1 e 2 registam a presença 
de um número considerável de materiais e também 
de estruturas pétreas (muito destruídas). A argila está 
presente residualmente, podendo pertencer a estrutu-
ras desmanteladas.

2.1.3.2. Leitura estratigráfica

Sondagem 1 (E.7-F.7-G.7)
Nesta sondagem, registou-se a presença de uma 
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camada superficial com abundantes materiais, cobrin-
do um nível de ocupação muito deteriorado pelos tra-
balhos agrícolas, com a presença de uma possível área 
de combustão.
1º Nível: superficial (antrópico)

U.E. 1
1. Características sedimentológicas: sedimento su-

perficial, incluindo a manta morta, que se apresenta 
com uma compacidade localizada (alternando entre 
zonas mais soltas e áreas mais compactas), textura 
arenosa, com granulosidade. São escassos os vestígios 
de coberto vegetal. Cor castanho claro, com leitura 
Munsell 10 YR 5/4 (seco) e 2.5 Y 3/2 (húmido).

2. Características de deposição: a deposição junto 
ao afloramento apresentava maior potência, perfazen-
do uma sedimentação de pendor inclinado. A norte 
de G.7, parece ter existido uma intrusão recente, evi-
denciada pelo material moderno aqui recolhido (pre-
gos de ferro e fragmentos de instrumentos agrícolas). 
No entanto, a existência do afloramento poderá ter 
protegido os níveis arqueológicos de remeximentos 
recentes, uma vez que só na extremidade N de G.7 se 
verificou o aparecimento de elementos metálicos. Foi 
individualizada a camada U.E. 1a, que corresponde a 
uma subdivisão da camada superficial, apresentando 
um número elevado de restos orgânicos, muito solta 
e mais escura que a U.E. 1, estando relacionada di-
rectamente com a deposição de sedimentos junto ao 
afloramento (cobre a U.E. 1).
2º Nível (de ocupação, antrópico)

U.E. 3 (estrutura?)
1. Características sedimentológicas: mancha escura 

e compacta no quadrado G.7 (junto ao corte W), com 
um grau elevado de nódulos de carvão vegetal, abun-
dantes blocos pétreos.

2. Características de deposição: parece correspon-
der a uma área de combustão não estruturada. Cober-
ta pela U.E. 1, cobre a U.E. 6.

U.E. 6 (estrato)
1. Características sedimentológicas: sedimento 

mais escuro, com elementos de desagregação de ro-
cha, com escasso espólio recolhido, parecendo cons-
tituir a base do nível de ocupação. Verificou-se o au-
mento gradual da compactação ao longo da escavação, 
embora não exista qualquer comparação com a terra 
da U.E. 4 em H.11-12. Em alguns pontos desta área, 
aflorava uma terra extremamente dura, semelhante à 
da U.E. 4 de H.11-H.12. Tal como nesses quadrados, 
também se verificou a gradual redução do número de 
material arqueológico, tratando-se de um nível de de-
sagregação de rocha.

2. Características de deposição: Coberta por U.E. 
1 e U.E. 3.
3º Nível (geológico)

U.E. 10
1. Características sedimentológicas: A U.E. 10 di-

ferencia-se da U.E. 6 por uma cor mais escura e uma 
consistência ligeiramente mais solta, ainda que seja 
bastante compacta. Verifica-se a presença de elemen-
tos de desagregação da rocha, cada vez maior, o que 
poderá indicar uma maior proximidade da rocha. Não 
apareceu qualquer tipo de material arqueológico. 

2. Características de deposição: Dadas as caracte-
rísticas referenciadas, deverá esta unidade correspon-
der a uma deposição puramente geológica.

Sondagem 2 (H.11-12)
Trata-se da sondagem onde foi recolhido o 

maior número de materiais e onde surgiram estrutu-
ras. Contudo, estes dados devem ser moderados pelo 
facto de se terem detectado materiais modernos em 
toda a estratigrafia.
1º Nível superficial, antrópico

U.E. 1
1. Características sedimentológicas: camada super-

ficial que se apresenta com uma compacidade locali-
zada (alternando entre zonas mais soltas e área mais 
compactas), textura arenosa, com granulosidade mé-
dia, cor castanho claro, registando a leitura Munsell 
10 Y R 5/4 (seco) e 2.5 Y 3/2 (húmido). São escassos 
os vestígios de coberto vegetal. Inclui já elementos 
graníticos de desagregação da rocha de afloramentos. 

2. Características de deposição: cobre a U.E. 2, 4, 5, 7.
2º Nível de ocupação, antrópico

U.E. 2 (estrutura?)
1. Características sedimentológicas: concentração 

de argila e carvões (numa mancha com cerca de 50 
cm de diâmetro) em H.12. Em termos de cor, este se-
dimento é muito heterogéneo, conforme os elemen-
tos que o constituem: Nódulos de argila: 7.5 YR 5/6 
e pontualmente 7.5 YR 6/8; Mancha de terra quei-
mada: 2.5 YR 4/1. Nesta unidade, foram recolhidos 
abundantes materiais líticos.

2. Características de deposição: esta U.E. poderá 
corresponder a restos de uma estrutura de combus-
tão muito desgastada e não estruturada, afectada pelas 
condições de deposição.

U.E. 5 (estrato)
1. Características sedimentológicas: terra de cor 

acinzentada, com menor compactação que a U.E. 4, 
integrando areão branco muito fino e polvorolento, 
cuja formação antrópica ou natural não ficou bem de-
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finida. Em conexão com esta realidade, surgem escas-
sos fragmentos de cerâmica, atípicos, com sinais de 
combustão.

2. Características de deposição: cobre a U.E. 4 par-
cialmente.

U.E. 4 (camada?)
1. Características sedimentológicas: sedimento 

mais compacto e plástico, cor mais acastanhada, de 
tonalidade mais escura. Possui muitos componentes 
não plásticos, nomeadamente elementos de quartzo e 
de desagregação da rocha granítica de base. Presença 
de materiais modernos. Apresenta cor Munsell: seca - 
10 Y R 4/2; húmida – 10 Y R 3/3.

Características de deposição: coberta por U.E. 3, 
cobre U.E. 8, igual a U.E. 7.

U.E. 7 (estrutura)
1. Características sedimentológicas: no canto SE 

de H.12, foi identificada uma área de concentração 
de blocos pétreos de pequenas e médias dimensões de 
granito, seixo rolado e algum quartzo, configurando 
um empedrado com quatro núcleos (A, B, C, D).

2. Características de deposição: O empedrado U.E. 7 
parece assentar sobre a U.E. 8, sendo coberto pela U.E. 4. 
3º Nível: desagregação de rocha

U.E. 8
1. Características sedimentológicas: camada que 

evidenciava uma extrema compactação, integrando 
muitos elementos de grãos de desagregação de ro-
cha de pequena e média dimensão. As características 
sedimentológicas parecem indicar um nível exclu-
sivamente geológico. Porém, surge escasso material 
arqueológico (núcleos de macro-utensilagem, lascas 
e lamela), possivelmente proveniente do nível supe-
rior. Tendo sido recolhidas amostras deste sedimento, 
será necessário recorrer a análises sedimentológicas 
para averiguar as causas desta extrema compactação 
e compreender se se trata realmente de um nível ar-
queológico. Distingue-se da U.E. 8 pela maior com-
pacidade da terra, cor, e pela presença de maior índice 
de desagregação da rocha. Apesar desta diferenciação, 
a U.E. 8 poderá ser um mero fenómeno natural, uma 
vez que, de cima para baixo, se tem vindo a verificar 
um maior grau de compacização do solo. Entre o es-
casso material arqueológico, regista-se uma predomi-
nância da indústria macrolítica.

2. Características de deposição: coberta por U.E. 4.

Sondagem 3
1º Nível: superficial
Podemos subdividir a camada superficial em 

duas realidades:

1. U.E. 1a : Camada superficial bastante solta, 
podendo corresponder à deposição natural das terras 
junto ao afloramento, que terá funcionado como uma 
barreira aos agentes de transporte. Camada mais solta 
e arenosa, de tonalidade acinzentada e com uma forte 
presença de restos orgânicos (raízes, tubérculos). Em 
termos de deposição, caracteriza-se por uma forte ir-
regularidade, sobretudo no quadrante W. 

2. U.E. 1: sedimento mais compacto e homo-
géneo, caracterizada por uma tonalidade castanho 
amarelado, arenosa, ligeiramente mais compacta que 
o sedimento que a cobre), com alguns grãos de desa-
gregação de rocha.

O sedimento no quadrante W permanece mais 
solto que na restante quadrícula, o que se pode expli-
car por processos de bioturbação (formigueiros). 
2º Nível: ocupação

U.E. 14
1. Características sedimentológicas: sedimento 

que apresenta relativamente maior compactação, cor 
mais clara e uma presença constante de elementos 
de desagregação de rocha. Surgem associados a este 
sedimento alguns nódulos de carvão e diminuiu con-
sideravelmente a presença de raízes. Esta unidade 
apresenta ainda alguns blocos pétreos de pequenas e 
médias dimensões. Em termos de materiais, salienta-
-se a presença de um número considerável de cerâmi-
ca. Nesta unidade, apareceram pequenos fragmentos 
de xisto azulado em placas, situação que até à data é 
exclusiva desta área de escavação, e cujo significado se 
desconhece.

2. Características de deposição: Coberta por U.E. 
6, cobre U.E. 19.
3º Nível: desagregação da rocha

U.E. 19
1. Características sedimentológicas: camada de de-

sagregação de rocha, ainda que se verifique a presença 
de escassos materiais. 

Sondagem 4
1º Nível: superficial

U.E. 1
1. Características sedimentológicas: camada super-

ficial que se apresenta com uma compacidade locali-
zada (alternando entre zonas mais soltas e área mais 
compactas), textura arenosa, com granulosidade mé-
dia, cor castanho claro, registando a leitura Munsell 
10 Y R 5/4 (seco) e 2.5 Y 3/2 (húmido). São escassos 
os vestígios de coberto vegetal. Inclui já elementos 
graníticos de desagregação da rocha de afloramentos. 
2º Nível: ocupação?
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U.E. 15
2. Características sedimentológicas: Sedimento mais 

compacto e com grande concentração de elementos de 
desagregação da rocha. A cultura material permanece 
idêntica, caracterizando-se por uma forte abundância 
de lascas e restos de talhe de quartzo leitoso. 
3º Nível: desagregação da rocha

U.E. 18
1. Características sedimentológicas: camada de desa-

gregação da rocha, surgindo por vezes pequenos blocos 
de granito fortemente desgastado. O sedimento apre-
senta uma cor castanho escuro. Apresenta uma grande 
concentração de blocos de granito em decomposição.

2.1.3.3. Distribuição espacial e estratigráfica

A densidade de materiais arqueológicos é bas-
tante reduzida, sendo provável que o núcleo central 
do povoado corresponda à área ocupada pela Sonda-
gem 2. As sondagens X’.9 e N.7 deverão corresponder 
aos limites do povoado.

Os constrangimentos orçamentais não permiti-
ram efectuar uma escavação em área larga em torno 
da Sondagem 1 e Sondagem 2, de forma a permitir 
uma melhor compreensão de uma ocupação que foi 
muito afectada por trabalhos agrícolas.

A maior parte dos materiais foram recolhidos 
nas camadas superficiais, o que parece evidenciar o 
grau de perturbação destes contextos.

Gráfico 2.1.1 – Material identificada na estratigrafia de Fonte
dos Sapateiros.

2.1.4. Análise estrutural

O reduzido número de estruturas identificado 
e o seu (mau) estado de conservação limita muito a 
análise e a reflexão sobre as estruturas domésticas de 
Fonte dos Sapateiros, análise que se reveste de par-
ticular importância para todos os restantes sítios da 
Baixa do Xarez.

Ainda assim, optou-se por efectuar uma análise 
comparativa segundo a mesma metodologia adoptada 
para o conjunto de sítios da Baixa do Xarez.

Apesar de muito destruídas, verificamos, mais 
uma vez, que se trata de estruturas de combustão. 
Considerando a escassa distância entre Fonte dos Sa-
pateiros e Xarez 4, e o facto de estes sítios apresen-
tarem estruturas de diferentes tipologias (Fonte dos 
Sapateiros apenas apresenta estruturas de combustão 
e Xarez 4 apenas apresenta estruturas habitacionais) 
podemos considerar que estes dois sítios podem ter 
sido partes de uma mesma vivência de uma mesma 
comunidade.

A escassa densidade artefactual e estrutural pa-
rece indicar que se trataria de sítios não permanentes, 
de ocupação sazonal ou oportunista.

2.1.4.1. Metodologia

2.1.4.1.1 Campo

A metodologia de campo seguiu genericamente 
os princípios já apresentados para Xarez 12, no que 
se refere ao registo gráfico, fotográfico e de materiais.

Para Fonte dos Sapateiros, face ao reduzido 
número de estruturas, optou-se por manter ape-
nas a sua designação como Unidade Estratigráfica 
(2, 3 e 7). No caso de uma das estruturas (U.E. 7), 
a presença de 4 núcleos (eventualmente parte da 
mesma realidade segmentada por fenómenos pós-
-deposicionais), levou-nos a subdividi-la em quatro 
subunidades, designadas alfabeticamente por U.E. 7 
A, B, C e D.

2.1.4.1.2 Parâmetros descritivos

Foi adoptada a ficha descritiva das estruturas 
pétreas de Xarez 12, adaptada a estruturas pétreas e 
abertas.

2.1.4.1.3. Caracterização e catálogo

As estruturas de Fonte dos Sapateiros são muito 
heterogéneas, correspondendo cada uma das três es-
truturas identificadas a uma diferente tipologia:

1. estruturas pétreas, classificadas como peque-
nos empedrados. Ainda que não sejam observáveis si-
nais directos de combustão, não se vislumbra para elas 
outra funcionalidade (U.E. 7);

2. estruturas «abertas», sem delimitação pétrea, 
devendo corresponder a áreas de fogo aberto (U.E. 3);

Quadro 2.1.2 – Listagem das estruturas de Fonte dos Sapateiros 1.

Designação Sondagem Tipo Quadrícula

2 2 Estrutura de combustão. Argila ? H.12

3 1 Área de fogo aberto F.7

7 2 Empedrado? H.11



3. estruturas abertas, sem delimitação pétrea, 
com a presença de nódulos de argila (terra cerami-
zada ou restos de fornos tipo Xarez 12 ou Carraça 1, 
completamente destruídos).

2.1.4.1.4. Listagem das estruturas

Quadro 2.1.2 – Listagem das estruturas de Fonte dos Sapateiros 1.

Designação Sondagem Tipo Quadrícula

2 2 Estrutura de combustão. Argila ? H.12

3 1 Área de fogo aberto F.7

7 2 Empedrado? H.11

2.1.4.2. Caracterização

2.1.4.2.1. Morfologia

Forma
As estruturas identificadas apresentam um esta-

do de conservação que muito prejudica a compreen-
são da sua forma original. Podemos contudo avançar 
formas subcirculares para a U.E. 2 e 3 e formas irre-
gulares para a U.E. 7.

Matéria-prima

Quadro 2.1.3 – Matéria-prima das Estruturas
de Fonte dos Sapateiros.
m ausente / l presente

Designação Granito Quartzito

3 l

7 A l l

7B l l

7 C l

7 D l

Todas as estruturas registam a presença de gra-
nito, com a presença pontual de quartzito.

2.1.4.2.2. Estado de conservação

Todas as estruturas se encontram em mau esta-
do de conservação, com a presença de materiais mo-
dernos (metais e cerâmicas) em toda a estratigrafia.

2.1.4.2.3. Dimensões

Eixo

Designação Longitudinal Transversal

2 120 50

3 100 75

7 A 70 49

7 B 50 32

7 C* 70 40

7 D 60 50

Quadro 2.1.4 – Dimensões das Estruturas pétreas (cm).
* Parcialmente escavada. Prolonga-se para H.10.

2.1.4.2.4. Altimetria

Gráfico 2.1.3 Distribuição de tipo de material por unidades estra-
tigráficas. (PL – Pedra lascada, CER – Cerâmica; CRV – carvão; PAF 
– pedra afeiçoada; MOD – cerâmicas modernas).

Estrutura Cota topo Cota base

2 136,94 136,9

3 137,15  136,8

7 136,73 136,63

Quadro 2.1.5 – Altimetrias do topo e base das estruturas.

2.1.4.2.5. Materiais arqueológicos

Gráfico 2.1.2 – Total de peças recolhidas por estrutura.
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As estruturas identificadas registam um reduzi-
do número de materiais arqueológicos, exceptuando-
-se o caso da U.E. 3, que regista um significativo nú-
mero de materiais, nomeadamente pedra lascada.

Entre os materiais recolhidos junto à U.E. 3, 
destaca-se a presença de pedra lascada. Numa fase 
inicial, a associação entre uma área de combustão e o 
talhe foi interpretada como associada a tratamentos 
térmicos. Contudo, como já foi referido, esta tecno-
logia é muito marginal nos sítios da Baixa do Xarez. 
Também não temos dados suficientes para avançar 
com a existência de uma área de debitagem em torno 
de uma lareira, situação amplamente documentada 
em vários contextos pré-históricos.

Destaca-se a presença de cerâmica em duas das 
estruturas, situação que raramente se verifica na maior 
parte dos sítios da Baixa do Xarez.

2.1.4.3. Interpretação de conjunto

As estruturas identificadas em Fonte dos Sapa-
teiros parecem estar sempre associadas à combustão, 
ainda que o seu mau estado de conservação impeça 
uma interpretação em definitivo.

Apesar de apenas se terem identificado três es-
truturas, estas correspondem a distintas tipologias, 
com a presença muito destruída da argila (U.E. 2), da 
combustão (U.E. 3) e do empedrado (U.E. 7).

As estruturas identificadas encontram-se relati-
vamente dispersas, concentrando-se contudo na área 
central, particularmente na Sondagem 2.

Como já foi referido, uma das hipóteses de tra-
balho seria a existência de uma função complementar 
entre o sítio Xarez 4, onde apenas se regista a presença 
de uma estrutura de tipo habitacional e o sítio Fonte 
dos Sapateiros. Contudo, com este tipo de estruturas 
é difícil avançar com esta especialização sectorial.

2.1.4.3.1. Estrutura = U.E. 2

Localização
Sondagem 2, H.12.

Tipo
Estrutura de combustão não estruturada. Restos 

de uma Estrutura de argila?
Trabalhos efectuados
A dificuldade de identificação global da U.E. 2, 

e o seu mau estado de conservação, levou à realização 
de remoções intermédias e graduais para uma melhor 
compreensão daquela realidade.

Estado de conservação
Mau.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Mancha irregular constituída 

por vários núcleos.
Elementos pétreos: Surgem alguns elementos pé-

treos de pequenas e médias dimensões, que, contudo, 
não apresentam qualquer conexão e estruturação visí-
veis. Blocos de grauvaque.

Cor Munsell e área de combustão: Em termos de 
cor, este sedimento é muito heterogéneo conforme os 
elementos que o constituem: nódulos de argila: 7.5 
YR 5/6 e pontualmente 7.5 YR 6/8; mancha de terra 
queimada: 2.5 YR 4/1.

Elementos integrantes: Associado a este contexto, 
encontram-se nódulos de argila, fragmentos de ce-
râmica muito friável e grosseira, bem como algumas 
lascas de quartzito. 

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,20 0,50 136,94 136,9

Enchimento e Fases de utilização
Não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica: Coberto por U.E. 1, co-

bre U.E. 7.
Associação com outras estruturas: Situa-se a um 

nível superior, quase à superfície, podendo integrar-se 
numa fase de abandono.

Cronologia: Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados

Gráfico 2.1.4 – Materiais recolhidos na UE 2.

QD # U.E. NV TIPO DESC. X Y Z DATA

F.7 24 2 2 CER REC 99.07.01

H.11 70 2 2 CER FR 57 40 136,92 99.06.29

H.11 71 2 2 CER FR 57 41 136,81 99.06.30

H.11 72 2 2 CER FR 58 43 136,63 99.06.30

Quadro 2.1.6 – Materiais recolhidos na UE 2.
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EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,20 0,50 136,94 136,9

QD # U.E. NV TIPO DESC. X Y Z DATA

F.7 24 2 2 CER REC 99.07.01

H.11 70 2 2 CER FR 57 40 136,92 99.06.29

H.11 71 2 2 CER FR 57 41 136,81 99.06.30

H.11 72 2 2 CER FR 58 43 136,63 99.06.30

2.1.4.3.2. Estrutura = U.E. 3

Localização
Sondagem 1, G.7.

Tipo
Estrutura de combustão aberta.
Trabalhos efectuados
A U.E. 3 ocupa uma área relativamente circuns-

crita, prolongando-se provavelmente para o quadrado 
F.6, conforme foi documentado em corte.

Estado de conservação
Mau estado.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Mancha escura e compacta no 

quadrado G.7 (junto ao corte W), com um grau ele-
vado de micro-nódulos de carvão, e que parece cor-
responder a uma área de combustão não estruturada. 
Assenta directamente sobre o grande bloco granítico 
que corta transversalmente a área de escavação.

Elementos pétreos: um único bloco, de granito.
Cor Munsell e área de combustão: cinzento.

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,00 0,75 137,99 135,8

Dimensões:

Enchimento e Fases de utilização
Não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica: Coberta pela U.E. 1, co-

bre a U.E. 6.
Associação com outras estruturas: Estrutura isolada 

na Sondagem 1.
Cronologia: Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados
Em associação directa às estruturas, surgiram al-

guns carvões e um número considerável de materiais 
líticos, nomeadamente um núcleo, lasca de quartzito, 
lamela e trapézio.

Parece existir uma distribuição de produtos de 
talhe nos seus limites, nomeadamente o núcleo iden-
tificado anteriormente, lamelas e um microburil. Esta 
distribuição e a utilização funcionalmente específica 
serião então explicadas se associássemos esta estrutu-
ra de combustão a uma fase da cadeia operatória de 
talhe, situação no entanto não confirmável.

QD # U.E. NV TIPO DESC. X Y Z DATA

G.7 30 3 2 CRV 99.06.25

G.7 31 3 2 CRV 99.06.29

G.7 17 3 2 PL NCL 137,04 99.06.29

G.7 18 3 2 MP PRM 128 140 136,99 99.06.29

G.7 19 3 2 PL LML 173 153 137,13 99.06.29

G.7 20 3 2 CER REC 168 128 137,14 99.06.29

G.7 21 3 2 PL LSC 113 40 136,92 99.06.30

G.7 22 3 2 PL TAB 137 99.06.30

G.7 23 3 2 PL RT 137 99.06.30

G.7 24 3 2 PL LML 42 20 136,97 99.06.30

G.7 25 3 2 PL LSC 137,11 99.07.01

G.7 26 3 2 PL NCL 150 56 136,88 99.07.01

G.7 27 3 2 PL LML 136,93 99.07.02

G.7 28 3 2 PL LML 116 30 136,78 99.07.02

G.7 29 3 2 CER REC 168 128 136,9 99.07.02

G.7 61 3 2 PL RT 99.06.29

G.7 62 3 2 PL F NCL 99.06.29

G.7 63 3 2 PL LSC 99.06.29

G.7 64 3 2 PL LSC 99.06.29

G.7 65 3 2 PL LSC 99.06.29
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Quadro 2.1.7 – Espólio da UE 3.

G.7 66 3 2 PL LM ? 99.06.30

G.7 67 3 2 PL LSC 99.06.30

G.7 68 3 2 PL LSC 99.07.05

G.7 69 3 2 PL ESQ 99.07.05

G.7 70 3 2 PL RT 99.07.05

G.7 71 3 2 PL RT 99.07.05

G.7 72 3 2 PL RT 99.07.05

F.7 14 3 2 MP PRM 97 50 137,04 99.06.29

F.7 15 3 2 PL MB 110 172 137,17 99.06.29

F.7 16 3 2 CER FR 154 130 136,91 99.06.30

F.7 17 3 2 PL LSC 99.06.30

F.7 18 3 2 PL NCL 180 110 136,84 99.07.01

F.7 19 3 2 PL TAB 102 100 136,84 99.07.02

F.7 21 3 2 PL NOD 154 120 136,84 99.06.02

F.7 22 3 2 PL GEOM 52 160 136,84 99.06.02

F.7 23 3 2 PL LML 136,71 99.07.05

F.7 41 3 2 PL RT 99.06.24

F.7 42 3 2 PL F NCL 99.06.24

F.7 43 3 2 PL RT 99.06.24

F.7 44 3 2 PL LSC 99.06.24

F.7 48 3 2 PL LSC 99.06.30

F.7 49 3 2 PL RT 99.07.01

F.7 50 3 2 PL F NCL 99.07.02

F.7 51 3 2 PL RT 136,93 99.07.02

F.7 52 3 2 PL RT 99.07.02

F.7 53 3 2 PL RT 99.07.02

F.7 54 3 2 PL RT 99.07.02

F.7 55 3 2 PL RT 99.07.05

F.7 56 3 2 PL S NCL 99.07.05

F.7 57 3 2 PL LSC 99.07.06

F.7 58 3 2 PL RT 99.07.06

F.7 59 3 2 PL LML 99.07.06

F.7 63 3 2 PL LSC 99.07.10

F.7 64 3 2 PL LML 99.07.10

Gráfico 2.1.5 – Tipo de material recolhido na UE 3.

Quadro 2.1.8 – Indústria lítica da UE 3.

INDUSTRIAS LÍTICAS - U.E. 3

Nº %

Material de preparação / reavivamento 5 11%

Material de debitagem 

Lamela bruta 7 16%

Lasca bruta 9 20%

Microburil 1 2%

Núcleos 3 7%

Material residual 

Esquírola 1 2%

Resto de Talhe 14 31%

Utensilagem

Lamela truncatura 1 2%

Lasca retocada 3 7%

Geométrico trapézio 1 2%

Total 45 100%
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2.1.4.3.3. Estrutura = UE 7 

Localização
Sondagem 2, H.12.

Tipo
Estrutura pétrea (empedrado?).
Trabalhos efectuados
Efectuou-se uma divisão da U.E.7, atribuindo 

a cada um dos quatro aglomerados pétreos uma letra 
(A, B, C, D). Esta individualização foi apenas efec-
tuada por uma questão de segurança relativamente à 
recolha e registo fotográfico de material.

Estado de conservação
Mau estado geral de conservação.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Trata-se de uma área de con-

centração de blocos pétreos de pequenas e médias 
dimensões, de granito, seixo rolado e algum quartzo, 
configurando duas concentrações com ténue ligação 
entre ambas. Entre os blocos pétreos desta U.E., sur-
giram fragmentos de cerâmica, destacando-se um 
bojo com asa de perfuração horizontal de tipologia 
claramente neolítica (H.11-57).

O significado desta U.E., e a sua associação a 
cerâmicas pré-históricas, parece caracterizar uma 
contextualização in situ para esta estrutura. É possível 
uma sua funcionalidade como empedrado. As formas 
são muito irregulares, grosseiramente circulares, mais 
oblongas em U.E. 7a.

Quadro 2.1.8 – Indústria lítica da UE 3.

INDUSTRIAS LÍTICAS - U.E. 3

Nº %

Material de preparação / reavivamento 5 11%

Material de debitagem 

Lamela bruta 7 16%

Lasca bruta 9 20%

Microburil 1 2%

Núcleos 3 7%

Material residual 

Esquírola 1 2%

Resto de Talhe 14 31%

Utensilagem

Lamela truncatura 1 2%

Lasca retocada 3 7%

Geométrico trapézio 1 2%

Total 45 100%

Elementos pétreos:Blocos de quartzito e granito. 
Presença de Termoclastos.

Dimensões:
Eixos (cm)

Eixo

Designação Maior Menor

7 A 70 49

7 B 50 32

7 C* 70 40

7 D 60 50

* Parcialmente escavada. Prolonga-se para H.10.

Altimetria

Topo 136,73

Base 136,63

Enchimento e Fases de utilização
Não estavam conservados.
Cronologia
Integração estratigráfica: Coberta por U.E. 4, que 

se apresenta na base extremamente compacta, dificul-
tando o ritmo de escavação, com escassos materiais 
arqueológicos, na sua maioria subprodutos de macro-
-utensilagem. O empedrado U.E. 7 parece assentar 
sobre a U.E. 8 sendo coberto pela U.E. 4. Na remoção 
da U.E. 8, procurou-se delimitar em plano e profun-
didade os seus contornos. 

Associação com outras estruturas: Coberta por U.E. 2.
Cronologia: Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados: 
Não se registaram materiais arqueológicos.

2.1.5. Cultura Material

2.1.5.1. Caracterização geral

O conjunto de materiais recolhidos em Fonte 
dos Sapateiros concentra-se sobretudo na Sondagem 
2, registando uma densidade média de 19,7 peças por 
metro quadrado.

Verifica-se (tal como para os restantes sítios da 
Baixa do Xarez) que a cerâmica ocupa um lugar mui-
to marginal na cultura material destas comunidades, 
restringindo-se a uns escassos 2%. Contudo, podemos 
salientar que, embora escassa, a cerâmica surge quer 
nos níveis superficiais quer no nível de ocupação as-
sociado às estruturas.
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Gráfico 2.1.7 – Fonte dos Sapateiros: Quantificação geral.
Pedra lascada e restante cultura material.

Gráfico 2.1.6 – Leitura comparativa dos conjuntos materiais nos sectores 
escavados.

2.1.5.2. Pedra lascada

Face à sua reduzida dimensão e estado de con-
servação, do conjunto de pedra lascada foram ape-
nas considerados os dados para uma abordagem de 
conjunto. Considerou-se assim, genericamente, que 
corresponderiam a um mesmo modelo tecnológico e 
tipológico caracterizado na Baixa do Xarez.

2.1.5.2.1. Composição geral do conjunto

Tal como foi efectuado para os restantes sítios, 
definem-se à partida três grandes grupos de matérias-
-primas que configuram, como já se disse, outras tan-
tas cadeias operatórias:

1. indústria lamelar;
2. talhe sobre quartzo;
3. talhe sobre quartzito.
A indústria lamelar corresponde à larga maioria 

da indústria de pedra lascada, com a presença domi-
nante de rochas siliciosas e das matérias-primas locais 
em termos globais. 

 NV-1 NV 2 NV 3
TOTAL

% TOTAL

Material de preparação / reavivamento 8 3 2 2,6% 13

Material de debitagem

Lamela bruta 54 21 3 15,4% 78

Lasca bruta 45 28 6 15,6% 79

Microburil 0 6 1 1,4% 7

Núcleos 24 23 5 11,7% 59

Material residual

Esquírola 9 5 3 3,4% 17

Resto de Talhe 118 81 12 41,8% 211

Utensilagem

Lamela retocada 4 5 0 1,8% 9

Lasca retocada 0 13 9 4,4% 22

Geométrico trapézio 3 2 0 1,0% 5

Geométrico segmento 4 0 0 0,8% 4

Furador sobre lamela 1 0 0 0,2% 1

Total 270 187 41 100% 505

Gráfico 2.1.8 – Matéria-prima presente em Fonte dos Sapateiros.
S – Sílex, RS – Rocha siliciosa, QZH – Quartzo Hialino; QZ – Quartzo, 
QTZ – Quartzito; JSP – Jaspe; XJ – Xisto Jaspóide, BFA – Basalto Filoniano 
Alterado.

2.1.5.2.2. Caracterização geral da indústria lamelar

Quadro 2.1.9 – Composição da indústria lamelar de Fonte dos Sapateiros.

Gráfico 2.1.9 – Composição da indústria lamelar de Fonte
dos Sapateiros.

Gráfico 2.1.11 – Estado de conservação das lamelas de Fonte dos Sapateiros.
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Gráfico 2.1.13 – Composição da indústria de quartzo de Fonte
dos Sapateiros.

Numa leitura geral, verifica-se que não existem 
grandes diferenças com os restantes sítios em análise, 
aproximando-se dos valores de material residual de 
Xarez 12, mas com um menor número de utensilagem.

Gráfico 2.1.10 – Produtos debitados de Fonte dos Sapateiros.
Rochas siliciosas e quartzo.

Trata-se do único sítio da Baixa do Xarez onde 
se regista a presença de maior número de lascas que 
produtos alongados, o que poderá indicar uma distin-
ta economia de debitagem.

Verifica-se a presença da técnica do microburil 
e os núcleos, maioritariamente unipolares, correspon-
dem aos mesmos esquemas técnicos, tipo bisel e de 
plataforma de talhe de reduzida dimensão, que regis-
tamos em Xarez 12 e Carraça 1.

Gráfico 2.1.11 – Estado de conservação das lamelas de Fonte dos Sapateiros.

As lamelas encontram-se com um grau de frag-
mentação equivalente às dos restantes sítios em análise.

Entre a utensilagem, verificamos que estão pre-
sentes os itens característicos da Baixa do Xarez: 

1. geométricos (9), sendo 4 segmentos de sílex 
e 5 trapézios sobre rocha siliciosa. Embora, devido à 
dimensão reduzida da amostra, a estatística não possa 
ser usada com fiabilidade, trata-se de uma percenta-
gem muito elevada de segmentos – 44%.

2. suportes alongados com retoque marginal e 
truncatura;

3. escassas lascas utilizadas como utensílios;
4. furador (1).

2.1.5.2.3. Caracterização geral da produção
sobre quartzo

O quartzo e o quartzo hialino correspondem a 
uma parte considerável do conjunto da indústria de 
pedra lascada de Xarez 4, integrando a debitagem 
com vista à obtenção de lascas e de suportes alonga-
dos. Proporcionalmente, regista-se um maior número 
de produtos alongados (15 lamelas para 12 lascas) e 
um escasso número de utensilagem (apenas 1 trun-
catura sobre lamela). Verifica-se ainda a presença de 
prismas de quartzo hialino (7) e de núcleos (9), po-
dendo a primeira ser matéria-prima seleccionada para 
debitagem.

Gráfico 2.1.12 – Proporção Quartzo leitoso e hialino de Fonte
dos Sapateiros.

Utensilagem
2%

Produtos
28%

Material
residual

70%



Gráfico 2.1.16 – Proveniência sectorial do conjunto cerâmico.Sondagem QD # Tipo Data U.E. NV

3 X.9 14 PRC 99.07.13 7 2

2.1.5.2.4. Caracterização geral da produção
em quartzito

Gráfico 2.1.14 – Proporção «seixos núcleos» e núcleos lamelares.

A produção em quartzito é minoritária em Fon-
te dos Sapateiros, registando-se contudo um número 
considerável de seixos-núcleos, em proporção bastan-
te mais numerosa que no sítio vizinho de Xarez 4.

2.1.5.3. Pedra afeiçoada

Quadro 2.1.10 – Pedra afeiçoada.

Apenas se registou a presença de 1 percutor, 
presença escassa, mas idêntica à que se verifica na ge-
neralidade dos sítios da Baixa do Xarez.

Gráfico 2.1.15 – Proveniência estratigráfica do conjunto cerâmico.

2.1.5.4. Cerâmica

Foram recolhidos apenas 19 fragmentos de ce-
râmica dos quais 3 são de cronologia moderna. A ce-
râmica encontra-se em mau estado de conservação, 
contudo as pastas são menos friáveis que as de Xarez 
4, apresentando um melhor tratamento de super-
fíciess. Entre os fragmentos recolhidos destaca-se a 
peça H.11-57, que foi recolhida em associação com 
uma estrutura (recipiente com arranques de asa muito 
fragmentados) e o fragmento X.9-19 que apresenta 
um cordão plástico decorado com incisões. Estes es-
cassos indicadores parecem contextualizar Fonte dos 
Sapateiros numa fase antiga do Neolítico.
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Gráfico 2.1.16 – Proveniência sectorial do conjunto cerâmico.

Quadro 2.1.11 – Cerâmica de Fonte dos Sapateiros 1.

Sondagem QD # U.E. NV TIPO X Y Z DATA
1 G.7 3 1 1 REC 13 17 137,15 99.06.23
1 E.7 2 1 1 REC 137,09 99.07.12
1 E.7 10 1 1 REC 137,03 99.07.12
1 E.7 17 5 3 FR 100 2 136,69 99.07.14
1 E.7 18 5 3 FR 136,69 99.07.14
1 F.7 3 1 1 FR 185 155 137,07 99.06.24
1 F.7 16 3 2 FR 154 130 136,91 99.06.30
3 X.9 7 7 2 FR 16 106 136,81 99.07.12
3 X.9 8 7 2 FR 136,8 99.07.12
3 X.9 19 7 2 FR DEC 105 166 136,65 99.07.14
2 H.11 57 1 1 FR MAM 62 49 136,85 99.06.28
2 H.11 59 1 1 FR 47 13 136,83 99.06.28
2 H.11 70 2 2 FR 57 40 136,92 99.06.29
2 H.11 71 2 2 FR 57 41 136,81 99.06.30
2 H.11 72 2 2 FR 58 43 136,63 99.06.30
2 H.11 73 1 1 FR 136,87 99.06.30
2 H.12 7 1 1 FR 136,89 99.06.24
2 H.12 34 3 2 FR 180 136,83 99.06.29
2 H.12 41 3 2 FR 163 145 136,76 99.06.29

2.2. Xarez 4 (XZ-4)

2.2.1. Localização e implantação

2.2.1.1.Localização

Localização administrativa
O sítio situa-se na Herdade do Xarez, concelho 

de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora. 
Acessibilidade
Antiga estrada Reguengos – Mourão, desvio 

para Monsaraz, junto ao cromeleque do Xarez.
Coordenadas absolutas
Coordenadas Militares 
M: 264389.21, P: 161519.06, N: 143.34
Coordenadas Geográficas Datum Lisboa
07º 23’ 40.770’’    38º 25’ 01.163’’
Coordenadas Geográficas WGS84
07º 23’ 44.859’’    38º 25’ 06.832’’  

2.2.1.2. Implantação

Relevo
A área ocupada apresenta-se aberta, delimitada 

a W e a E por linhas de afloramentos, a Norte pela 

ribeira dos Sapateiros, e a Sul, apenas por alguns aflo-
ramentos isolados.

Sensivelmente a Norte, situa-se uma elevação 
alargada que compartimenta a paisagem, tornando, 
por exemplo, invisível Monsaraz.

Geologia e Solos
Substracto granodioritico, solos com utilização 

agrícola.
Povoamento
Junto à margem direita da ribeira dos Sapatei-

ros (um pequeno afluente do Guadiana), posiciona-
mento similar do povoado da Fonte dos Sapateiros. 
Este posicionamento, próximo no espaço e equiva-
lente em área, parece traduzir uma relação entre os 
dois sítios, ou contemporaneidade como sítios distin-
tos (lugares de permanência curta?) ou ligeiro desfa-
samento cronológico (estratigrafia horizontal) no uso 
deste espaço.

2.2.2. Metodologia e estratégia de intervenção

2.2.2.1. Metodologia geral da escavação

Tanto no método de escavação como no regis-
to de material, no registo fotográfico ou no desenho, 
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foram seguidos, na generalidade, os procedimentos já 
descritos para Xarez 12.

Implantação da quadrícula
A escavação foi planeada segundo uma qua-

driculagem alfanumérica de 2 x 2 m que procurava 
integrar uma área suficientemente vasta para incluir 
as várias sondagens planeadas e, mais tarde, vir a ser 
integrada num levantamento topográfico do local.

O sistema de pontos foi orientado segundo o 
eixo W – E, uma vez que a morfologia do local pare-
cia configurar uma plataforma que acompanhava uma 
pequena linha de água (a «Ribeira dos Sapateiros»), a 
cerca de 30 m N.

Usando bússola e teodolito orientou-se este eixo 
a sensivelmente 100º E. O ponto de deste eixo foi 
marcado com um prego longo, junto do afloramento, 
tal como os restantes pontos, assinalados com pregos 
ao longo da coordenada com orientação E, ao longo 
de 36 por 2 m. 

O eixo do paralelo foi estabelecido segundo uma 
orientação N – S, ao longo de 10 m.

2.2.2.2. Campanha 1(99): Loci 1 a 4

2.2.2.2.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor 
S. Gonçalves, a co-direcção por Ana Catarina Sou-
sa, acções de campo por Iola Filipe e Carolina Grilo. 
Participaram os então estudantes de Arqueologia da 
Faculdade de Letras de Lisboa Susana Pombal, Ale-
xandra Valente, Carlos Oliveira, Elisabete Churrito, 
João Tereso, Raul Pereira, Fernando Ruivo, Nélia 
Santos e estudantes da Universidade Pompeu Fabra 
– Barcelona – Carlos Camacho, Emiliano Garcia Hi-
nojo, Elena Manzanares, Marco Einrich, Ana Maria 
Mata, Maria José Dias Garcia, Mariona Anglada, 
Marta Anton, Nélia, Sónia Rubio e da Universidade 
de Jaén – Vanessa Portero.

2.2.2.2.2. Objectivos e metodologia

A escavação do sítio Xarez 4 integra-se na lista 
de sítios incluídos a posteriori no Bloco 6 dos contra-
tos para minimização de impactes promovidos pela 
EDIA e resultante da renegociação sequencial aos 
trabalhos deste Bloco em 1998. 

Este local foi identificado pela nossa própria 
equipa e pela dirigida por Manuel Calado no decurso 
do ano anterior (1999).

O sítio foi designado com o número de relatório 

114 (Calado e Mataloto, 1999), diagnosticado como 
um habitat inserido em termos cronológico-culturais 
no Neolítico Antigo. 

Os materiais recolhidos por Manuel Calado fo-
ram previamente estudados. 

Em termos materiais, as presenças eram escas-
sas, mas significativas:

1. Cerâmica – fragmento de bojo com cordão 
plástico, finos entalhes verticais e engobe muito dani-
ficado. Fragmentos de cerâmica manual com decora-
ção impressa e incisa.

2. Pedra lascada – núcleo de lamelas exausto e 
seixos talhados.

Aquando do início dos trabalhos, o local apre-
sentava-se com um coberto vegetal reduzido, sem in-
dícios de grandes revolvimentos agrícolas recentes.

A escolha dos sectores de escavação teve como 
objectivo principal a realização de um diagnóstico 
alargado de um povoado aberto. 

Tratava-se uma área aberta, num antigo mean-
dro do Guadiana, delimitada a W e a E por linha de 
afloramento, a Norte pela Ribeira dos Sapateiros, e 
aberta a Sul, apenas pontuada por alguns afloramen-
tos isolados. Foi esta orientação que aliás conduziu à 
implantação da quadrícula.

Considerando que os afloramentos devem ter 
exercido um factor estruturante na ocupação desta 
plataforma, foram abertas quatro áreas junto a vários 
núcleos de afloramento.

Os vários núcleos foram designados por “locus” 
e numerados de acordo com a ordem de intervenção.

Locus 1: Trata-se de uma pequena sobreelevação 
do terreno, estruturada por um núcleo de afloramen-
tos. Apresenta visibilidade directa com o sítio Fonte 
dos Sapateiros. 

Locus 2: Corresponde à quadrícula H.5, situan-
do-se no limite N da plataforma de ocupação e início 
do declive de afloramento em direcção ao curso de 
água. 

Locus 3: Área de escavação entre o núcleo de 
afloramentos que delimitam a plataforma de ocupa-
ção a W. Zona de maior preservação do solo antigo, 
sem trabalhos agrícolas. Esta área revelava-se particu-
larmente interessante uma vez que aqui se encontra 
um afloramento com uma morfologia semelhante à 
famosa «Pedra dos Namorados» de S. Pedro do Cor-
val, ainda que de menores dimensões.

É de salientar que, dada a diferença altimétrica 
desta área em relação à plataforma de ocupação, foi 
necessário funcionar com sistema de cotas positivas 
neste locus, ao contrário do que sucede em todos os 
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outros núcleos intervencionados, com sistema de alti-
metrias negativas.

Locus 4: Área a S do locus 1, também marca o 
limite E da plataforma. Zona de recolha de superfí-
cie dos materiais cerâmicos decorados recolhidos por 
Manuel Calado. Foi, aliás, o afloramento que estrutu-
ra este sector que foi marcado com o código da esta-
ção. Trata-se da única área com invisibilidade para os 
demais sectores de escavação.

2.2.2.2.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos foram iniciados com um prévio 
balanço da informação-base, procedendo-se ao estu-
do dos materiais recolhidos em prospecções e visitas 
de campo anteriores.

A primeira fase de escavações arqueológicas de-
correu em 1999. Num total, foram efectuados mais de 
31 dias de trabalhos de campo com uma equipa média 
de 10 elementos.

Entre 19 de Julho a 14 de Agosto de 1999, foram 
realizadas quatro sondagens e de 13 a 21 de Outubro 
prosseguiu a intervenção em área de um dos sectores 
(Locus 1), mas os trabalhos não foram concluídos de-
vido às más condições atmosféricas, que obrigaram a 
uma interrupção da campanha. 

Os vários núcleos foram designados por «locus» 
e numerados de acordo com a ordem de intervenção. 
Considerando a especificidade de cada sector os re-
sultados são apresentados sectorialmente.

Locus 1
A detecção de estruturas domésticas e a presen-

ça de uma maior potência estratigráfica conduziu a 
que aqui se processasse um maior esforço de escava-
ção em 1999 e que, em 2000, se efectuasse uma curta 
campanha de escavação.

Locus 2
Foi escavada uma sondagem 2x2 m. Detectou-

-se uma realidade estratigráfica simples, com várias 
camadas individualizadas em termos sedimentológi-
cas, mas que correspondiam a uma única deposição 
antiga entre afloramentos pétreos. Baixa densidade de 
materiais arqueológicos.

Locus 3
Apesar de se tratar da área de maior preserva-

ção do solo antigo sem trabalhos agrícolas, a redu-
zidíssima potência estratigráfica não permite qual-
quer leitura estratigráfica mas regista-se a recolha de 
materiais mais recentes neste sector, provavelmente 
romanos.

Os resultados obtidos permitem compreender o 

carácter disseminado da estrutura do povoado (pre-
sença de alguns materiais que dificilmente teriam 
sido arrastados para esta zona). 

Locus 4
Aqui tinham sido recolhidos por Manuel Ca-

lado alguns materiais arqueológicos, realidade con-
firmada durante os trabalhos de escavação por um 
número relativamente elevado de registos individuais 
(48). Foi assim escavada uma sondagem 2 x 2m, que 
evidenciou uma deposição arqueológica simples sobre 
a camada de desagregação da rocha.

2.2.2.3. Campanha 2(00): Locus 1.
Estrutura habitacional

2.2.2.3.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor 
S. Gonçalves, a co-direcção de Ana Catarina Sousa. 

Participaram ainda os (então) estudantes de Ar-
queologia e História da Faculdade de Letras de Lis-
boa: Alexandra Valente, Ana Patrícia Madeira, Marta 
Claro, Pedro, Luís Faustino e da Universidade Lusía-
da, Rui Carvalho.

2.2.2.3.2. Objectivos e metodologia

Os objectivos da Campanha 2(2000) foram 
centrados na compreensão do conjunto de estruturas 
identificado em 1999 no locus 1, sondando as áreas 
anexas para compreender se se tratava de uma reduzi-
da área preservada junto aos afloramentos ou se exis-
tiam outras estruturas anexas. Com efeito, o final da 
Campanha de 1999, com péssimas condições atmos-
féricas, impediu uma leitura rigorosa deste conjunto 
de estruturas.

2.2.2.3.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos de escavação decorreram entre 17 
e 28 de Abril (Páscoa), com uma equipa média de 7 
elementos.

O sítio encontrava-se relativamente preserva-
do em todas as áreas em escavação. No Locus 1, área 
onde foram identificadas estruturas domésticas, a 
área foi coberta com plásticos pretos e aberto um 
canal de escoamento das águas. A área encontrava-
-se bem preservada, apesar dos claros vestígios da 
passagem de gado bovino, que marcaram a área em 
torno das estruturas, mas sem qualquer efeito sobre 
estas. 
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A escavação incidiu exclusivamente no locus 1, 
tendo sido aberta uma área anexa de 6x 2 m.

A abertura de uma área complementar em 2000 
permitiu verificar vários indicadores:

1. provável existência de outros núcleos de es-
truturas pétreas, mais destruídos;

2. presença de fragmentos de argila que pode-
riam denunciar a presença de estruturas tipo Xarez 
12;

3. confirmou-se que a fina camada de ocupação 
não foi revolvida pelos intensos trabalhos agrícolas 
que aqui se fizeram sentir;

4. aferição da leitura estratigráfica.

2.2.3. Faseamento da ocupação

2.2.3.1. Limites da leitura proposta

Contingências das datações absolutas
Tal como sucedeu para os restantes sítios da Bai-

xa do Xarez, não foi possível obter datações de Car-
bono 14, considerado o estado das poucas amostras 
recolhidas. Não se preservaram restos osteológicos e 
os restos de carvão identificados junto das estruturas 
traduziam combustão integral, impedindo a sua iden-
tificação paleobotânica e a respectiva datação.

Morfologia do sítio 
Xarez 4 evidencia em alguns dos seus loci gran-

des perturbações pós-deposicionais, originadas por 
uma agricultura que poderá ter ampliado o grau de 
arrastamento dos materiais e por conseguinte da pró-
pria dimensão do sítio.

Características da deposição estratigráfica
A estratigrafia detectada é relativamente uni-

forme em todos os sectores de escavação e, de al-
guma forma, idêntica à do vizinho sítio da Fonte 
dos Sapateiros: um nível superficial, seguido por um 
nível arqueológico bastante homogéneo sobre uma 
camada de desagregação da rocha ainda com mate-
riais arqueológicos e sobre a qual se implantam a es-
truturas no Locus 1. Neste sector, comparativamente 
com as outras áreas em escavação, a potência arqueo-
lógica é mais elevada, até porque nas demais áreas 
foram detectados blocos graníticos de afloramento, 
ocupando toda a quadrícula e por vezes com uma 
deposição directa do nível superficial e arqueológico 
sobre a rocha. 

A cultura material identificada parece indicar 
que se trata de uma mesma faixa cronológica, em to-
dos os loci em escavação e muito provavelmente con-
temporânea da ocupação em Fonte dos Sapateiros. 

2.2.3.2. Leitura estratigráfica

2.2.3.2.1. Locus 1

A leitura estratigráfica base encontrava-se ates-
tada no locus 1, área onde, face às estruturas detecta-
das, se optou por efectuar a maior escavação:
1º Nível: superficial

U.E. 1
Camada superficial que integra consideráveis 

elementos de manta morta (sobretudo junto à árvore 
implantada a E da quadrícula), apresentando cor cas-
tanho claro, com uma composição solta, quase arenosa.

Esta camada superficial foi afectada pelos traba-
lhos agrícolas de provável formação actual, integrando 
alguns materiais pré-históricos (líticos e cerâmicos) e 
escassos fragmentos de cerâmica recente.

Observa-se que, apesar dos revolvimentos re-
centes (atestados em corte e em planta), o nível de 
ocupação subjacente não deverá ter sido afectado, a 
avaliar pela relativa escassez de material arqueológico 
à superfície.

U.E. 2
Marcas de arado de formação recente, ocasiona-

das por trabalhos agrícolas modernos. Estas marcas 
foram definidas, individualizadas e fotografadas.

A área em escavação foi assim muito afectada 
pela realização de trabalhos agrícolas que cortaram 
profundamente a camada superficial (U.E. 1), a ca-
mada arqueológica (U.E. 3) e as próprias estruturas. 
2º Nível: ocupação

U.E. 3 e 4: 
Estrato arqueológico que deverá corresponder 

à ocupação associada às estruturas domésticas. A sua 
deposição é altimetricamente diferenciada.

Apresenta uma cor castanho clara amarelada 
(Munsell 10 YR 5/6), uma maior compacização que 
a U.E. 1, com presença de elementos de desagregação 
da rocha. Coberta por camada superficial, em alguns 
casos assenta directamente sobre a rocha, noutros 
cobre a camada de desagregação da rocha e sobre as 
estruturas.

A densidade de material arqueológico é redu-
zida, parecendo atestar uma ocupação de curta du-
ração. Entre os materiais arqueológicos recolhidos, 
destaca-se a indústria microlítica em sílex, quartzito e 
rocha siliciosa (núcleo de lamelas, lamelas, buril) e os 
macro-restos de talhe. 

Para além das estruturas identificadas, verifica-
-se a presença de vários indicadores de actividade do-
méstica:
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– abundantes manchas de carvão pulverizado;
– áreas de concentração de argila (a presença 

desta argila, embora em escassas quantidades, poderia 
ser um indicador da existência de estruturas de com-
bustão como as que foram detectadas no vizinho po-
voado do Xarez 12 ou em Carraça 1).

Estruturas pétreas: 
U.E. 5, 6, 7, (8): Como forma de registo, foi 

atribuída às estruturas identificadas uma designação 
alfabética a par de uma numeração geral de Unida-
de Estratigráfica. Provavelmente, estas estruturas são 
contemporâneas.

Estruturas desmanteladas 
U.E. 9, 10: Para além das referidas estruturas, 

que apresentam um bom grau de conservação, foram 
ainda identificadas áreas de concentração de blocos 
pétreos que poderiam corresponder a realidades simi-
lares, entretanto destruídas.
3º Nível – desagregação da rocha:

U.E. 11: Na área de contacto com a rocha con-
solidada, identificou-se uma camada individualizá-
vel em termos sedimentológica, com uma cor mais 
escura, elevadíssima compacização e a presença de 
muitos elementos de desagregação de rocha. Regista-
-se a presença residual de materiais arqueológicos. É 
sobre este nível que foram implantadas as estruturas 
pétreas. Registou-se uma camada similar na Fonte 
dos Sapateiros, também de dificílima escavação face 
à compacidade do sedimento.

2.2.3.2.2. Locus 2

No locus 2 não se detectou nenhuma deposição 
primária, mas foi detectado um possível nível de ocu-
pação antrópica. 
1º Nível camada superficial

U.E. 1: 
Camada superficial, de cor cinzento-acasta-

nhado, muito humosa, com restos orgânicos e cober-
to vegetal. O sedimento apresenta-se muito solto, a 
deposição heterogénea acompanhando o declive da 
quadrícula. Esta realidade é característica das zonas 
de concentração de afloramentos, onde a deposição 
pelos agentes de transporte se faz notar com maior 
evidência e o remeximento das terras é maior, dada a 
presença de tocas de coelhos. A cultura material pre-
sente nesta unidade resume-se a dois fragmentos de 
quartzo leitoso. 

U.E. 2: 
Camada superficial, amarelada, que apresenta 

variações de tonalidade entre um castanho claro e 

um castanho mais escuro, consoante o grau de hu-
midade, condicionado por uma forte presença de 
raízes. 

Quanto à cultura material, verifica-se a presença 
de restos de talhe e lascas de quartzo e quartzito, um 
núcleo de rocha siliciosa (H.5-1), um resto de talhe 
de xisto jaspóide (H.5-2) e uma lamela de xisto jas-
póide (H.5-3). Salienta-se igualmente a presença de 
cerâmica de cronologia recente e escassos fragmentos 
de cerâmica pré-histórica.

Aquando do início da remoção da U.E. 2, podia 
já observar-se um grande bloco de afloramento gra-
nítico, ocupando todo o quadrante W da quadrícula.
2º Nível arqueológico

U.E. 3: 
Esta U.E. mantém as características anterior-

mente descritas, devendo corresponder ao momento 
de acumulação antrópica. Regista-se a presença de 
escassos materiais: dois bordos pré-históricos, (H5-5 
e -7), fragmentos de bojos pré-históricos e recentes e 
material lítico, restos de talhe de quartzo leitoso e um 
resto de talhe (H.5-6).
3º Nível de desagregação de rocha

U.E. 4: 
Camada que apresenta grande compacização, 

cor negra, com forte presença de elementos de desa-
gregação de rocha de base. A sua deposição é bastante 
irregular, correspondendo a escorrimentos de mate-
riais de níveis superiores.

Trata-se da camada com maior abundância de 
material arqueológico, sendo de ressalvar as recolhas 
de materiais líticos, núcleo de quartzo hialino, restos 
de talhe e lascas de quartzo e sílex, quartzito; lamela 
de rocha siliciosa (H.5-10) e de material cerâmico, 
nomeadamente um fragmento de bordo decorado 
com incisões (H.5-11).

2.2.3.2.3. Locus 3

A reduzidíssima potência estratigráfica não per-
mitiu qualquer leitura estratigráfica, mas registou-se 
a recolha de materiais mais recentes neste sector, cro-
nologia romana.
1º Nível – camada superficial: 

U.E. 1:
 Sedimento superficial extremamente areno-

so e solto, com grande presença de raízes, restos de 
coberto vegetal, cor acinzentada. Apresenta alguns 
carvões pulverizados. Em determinados pontos da 
área quadriculada, este sedimento cobre directamen-
te o afloramento e, como tal, apresenta elementos 
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geológicos de desagregação do granito e blocos em 
decomposição.

Apenas na área central da quadrícula, existe um 
desnível relativo, causado pela existência de fissuras 
geológicas na rocha.

A nível da cultura material, esta quadrícula pro-
duziu recolhas diversificadas:

Materiais cerâmicos – fragmentos de bojos pré-
-históricos (S´.15-3), material lítico: restos de talhe e 
lascas de quartzo e quartzito, lamela (S´.15-1) e nú-
cleo de rocha siliciosa (S´.15-4). Regista-se a recolha 
de um botão de cobre moderno (S´.15-2).

Há que salientar que a percentagem de cerâmica 
de cronologia mais recente é bastante superior à cerâ-
mica pré-histórica, incluindo um fragmento de bordo 
de “paredes finas?” (S’.15-5).
2º Nível de desagregação da rocha

U.E. 2: 
Sedimento muito arenoso e granito em decom-

posição, de cor amarelada. Revelou-se arqueologica-
mente estéril.

2.2.3.2.4. Locus 4

Trata-se da área onde à superfície foi detectado 
um maior número de materiais arqueológicos e cor-
responde ao segundo sector com maior abundância 
de materiais.
1º Nível – camada superficial

U.E. 1:
Sedimento de cor amarelo acinzentada, solto, 

com presença de elementos de desagregação de ro-
cha e alguns fragmentos de granito em decomposi-
ção. Apresenta também elementos de coberto vegetal, 
como raízes e carvões.

Na área quadriculada surge no quadrante W um 
bloco de afloramento granítico. 

A U.E. 1 proporcionou bastantes recolhas indi-
vidualizadas de material lítico em sílex, rochas silicio-
sas e quartzo hialino, para além de restos de talhe e 
lascas de quartzo e quartzito. Salienta-se ainda a pre-
sença de material ósseo (T.26-4). 
2º Nível de desagregação da rocha

U.E. 2: 
Sedimento de cor castanho escuro, com grande 

presença de elementos de desagregação de rocha gra-
nítica, uma compacização relativamente maior face ao 
sedimento que a cobre (U.E. 1). Apresenta, junto ao 
afloramento, zonas de menor dureza, com presença de 
restos vegetais, registando uma compacização muito 
forte, o que dificulta o avanço dos trabalhos neste sector. 

Este estrato é equivalente à U.E. 4 de H.5, Locus 2.
A nível da cultura material, foram recolhidas:
- lascas e restos de talhe de quartzo e quartzito; 
- lamelas, núcleos e lascas, trapézio de sílex 

(T.26-45), rocha siliciosa e quartzo hialino e sílex;
- cerâmica pré-histórica.

2.2.3.2.4. Leitura geral da ocupação do sítio

Quadro 2.2.1 – Caracterização da ocupação de XZ-4.
l  presença
m  presença residual

Locus Nível 1
Superfície

Nível 2
Ocupação

Nível 3
Desagregação rocha

1 l l + estruturas l

2 l l? l

3 l – l

4 l m l

O sítio de Xarez 4 foi profundamente afectado 
pela realização dos trabalhos agrícolas em «área aber-
ta». As áreas junto aos afloramentos rochosos poderão 
ter sido menos afectadas, mas a escassa sedimentação 
registada nestas áreas não permitiu a conservação de 
níveis de ocupação e de estruturas associadas.

Locus 1 corresponde à única área que ofereceu 
um relativo bom estado de conservação, com a pre-
sença de um nível de ocupação e de estruturas. Locus 
2 poderia também documentar um nível de ocupação, 
mas a escassa sedimentação levanta muitas dúvidas 
sobre a interpretação da estratigrafia.

Podemos assim apresentar duas hipóteses para a 
formação do sítio:

1. ocupação disseminada pela plataforma, forte-
mente afectada por perturbações pós-deposicionais;

2. ocupação circunscrita e de curta duração na 
área do Locus 1, com arrastamentos de materiais para 
a restante plataforma.

No actual estado da investigação, e face à escas-
sa amostragem disponível, parece-nos que a segunda 
hipótese será mais plausível, se afastarmos a casuística 
da conservação apenas da área do locus 1.

2.2.4. Análise estrutural

A área designada como Locus 1 constitui-se como 
o sector fundamental para a compreensão do povoado. 

Com efeito, foi aqui identificado um conjunto 
de estruturas pétreas em bom estado de conservação, 
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Locus Nível 1
Superfície

Nível 2
Ocupação

Nível 3
Desagregação rocha

1 l l + estruturas l

2 l l? l

3 l – l

4 l m l

revestindo-se este facto de grande importância para a 
compreensão geral do sítio, uma vez que a informação 
recolhida nos outros sectores apenas indicava a exis-
tência de uma esparsa ocupação humana evidenciada 
por um nível de curta ocupação.

Esta dispersão de estruturas é bem reveladora da 
dificuldade em estabelecer diagnósticos destes peque-
nos sítios a partir de sondagens aleatórias.

As estruturas aqui identificadas são considera-
velmente distintas das registadas nos restantes sítios 
da Baixa do Xarez. Com efeito estão ausentes os for-
nos de argila identificados em Xarez 12 e Carraça 1, 
embora tenham sido recolhidos alguns fragmentos de 
argila junto às estruturas. Na realidade, trata-se das 
únicas estruturas desta área que não têm uma fun-
cionalidade especificamente relacionada com a com-
bustão.

2.2.4.1. Metodologia

2.2.4.1.1 Campo

A metodologia de campo seguiu genericamente 
os princípios já apresentados para Xarez 12, no que 
se refere ao registo gráfico, fotográfico e de materiais.

Também se numeraram alfabeticamente as es-
truturas, de A a G, num total de seis. Como forma de 
registo, foi atribuída às estruturas identificadas uma 
designação alfabética a par de uma numeração geral 
de Unidade Estratigráfica. 

Foi efectuada uma escavação de maior precisão 
na área anexa às estruturas.

2.2.4.1.2 Parâmetros descritivos

Foi adoptada a ficha descritiva das estruturas 
pétreas de Xarez 12, adaptada ao facto de não se tra-
tarem de estruturas de combustão.

2.2.4.2. Caracterização e catálogo

O conjunto de estruturas de Xarez 4 evidencia a 
presença de duas realidades estruturais e uma terceira, 
indeterminada, cuja interpretação é prejudicada pelo 
mau estado de conservação da área.

Assim podemos considerar genericamente as 
seguintes «tipologias»:

1. estruturas pétreas de apoio lateral: apresen-
tando grande bloco central e alvéolo constituído por 
pequenos blocos de pedra;

2. estrutura pétrea de área central constituída 
por anel de pedras imbricadas e que provavelmente 
constituía a base do poste central;

3. estruturas pétreas de apoio lateral, desman-
teladas.

2.2.4.2.1. Listagem das estruturas

2.2.4.2.2. Caracterização

Morfologia
Forma
As estruturas identificadas não apresentam 

uma forma regular, estando esta irregularidade par-
cialmente relacionada com o seu (mau) estado de 
conservação. Entre as estruturas que podem for-
necer alguns indicadores da forma de utilização, a 
Estrutura B pode ser um «modelo» para os apoios 
laterais com uma forma grosseiramente circular. A 
Estrutura central C configura um anel muito ir-
regular, com prováveis arrastamentos laterais pós-
-deposicionais.

Matéria - prima
As estruturas são constituídas por blocos de gra-

nito e alguns de grauvaque, à excepção da Estrutura 
G, integralmente efectuada com blocos de grauvaque 
e a Estrutura D, integralmente usando o granito.

Quadro 2.2.2 – Listagem geral das estruturas de Xarez 4.

Designação Área Data trabalhos Tipo Quadrícula

A 1 1999, 2000 Estrutura pétrea: apoio lateral M/L.30

B 1 1999, 2000 Estrutura pétrea: apoio lateral L / K.30

C 1 1999, 2000 Estrutura pétrea: base central K / L 29

D 1 1999; 2000 Estrutura pétrea: apoio desmantelado L.30

F 1 1999, 2000 Estrutura pétrea: apoio lateral M.30

G 1 2000 Estrutura pétrea: apoio desmantelado M.30
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O bloco central dos apoios laterais é um bloco 
de granito de grandes dimensões. Estas matérias-pri-
mas são locais, nomeadamente o granito, estando este 
conjunto de estruturas na proximidade de afloramen-
tos graníticos.

Quadro 2.2.5 – Dimensões das estruturas pétreas (cm).

Designação Granito Grauvaque Quartzito

A l l m

B l l m

C l l l

D l m l

F l l m

G m m m

Designação Estado

A Razoável

B Bom

C Bom

D Mau

F Mau

G Mau

Eixo

Designação Maior Menor

A 160 80

B 100 72

C 110 109

D 90 60

F 90 50

G 70 40

Quadro 2.2.3 – Matéria prima das estruturas de 4.
m ausente / l presente

Estado de conservação

Quadro 2.2.4 – Estado de conservação das estruturas de XZ-4.

As estruturas de Xarez 4 apresentam um de-
sigual estado de conservação, maioritariamente em 
mau estado de conservação.

Dimensões

As estruturas identificadas apresentam uma di-
mensão relativamente elevada, rondando 1 m de ex-
tensão máxima, talvez ampliadas por alterações pós-
-deposicionais.

Altimetria

Gráfico 2.2.1 – Altimetrias de topo das estruturas.

Estrutura Cota topo Cota base

A 142,68 142,46

B 142,79 142,59

C 142,76 142,59

D 142,61 142,56

F 142,67 147,50

G 142,65 142,52

Quadro 2.2.6 – Altimetrias dos topos e bases das estruturas.

As estruturas identificadas apresentam uma 
equivalência relativamente regular das altimetrias de 
topo, com valores naturalmente mais reduzido para as 
estruturas que não apresentam o apoio central (D, G).

Enchimento
Regista-se um escasso número de materiais ar-

queológicos directamente associados às estruturas, 
destacando-se contudo a presença de carvões na Es-
trutura C, provável apoio central da estrutura habita-
cional.

Materiais arqueológicos
Verifica-se uma baixa densidade de materiais ar-

queológicos na área, sendo os materiais associados ao 
nível de ocupação.

 
2.2.4.2.3. Interpretação de conjunto

O conjunto das seis estruturas identificadas no 
locus 1 de Xarez 4 parece efectivamente ter funciona-



Gráfico 2.2.1 – Altimetrias de topo das estruturas.

do em associação, constituindo componentes de uma 
estrutura tipo habitacional.

A detecção de uma provável área habitacional 
em XZ-4 reveste-se de grande importância para a 
compreensão da estruturação doméstica dos povoa-
dos neolíticos da Baixa do Xarez. De facto, até ao mo-
mento, as estruturas identificadas nos demais sítios 
em escavação indiciam apenas áreas de actividade não 
directamente relacionáveis com áreas de habitação. O 
carácter esparso da estruturação dos povoados nesta 
cronologia torna muito difícil a elaboração de diag-
nósticos através de sondagens aleatórias como as que 
foram efectuadas em Fonte dos Sapateiros e XZ-4. 
Apenas através da escavação em área nestes sítios se 
pode entender a real articulação das várias áreas fun-
cionais do povoado, bem como a eventual detecção de 
uma estratigrafia horizontal.

A proposta de interpretação destas estruturas 
parte da observação da existência de uma estrutura 
de maiores dimensões, um anel pétreo interpretado 
como buraco de poste estruturado, e do seu posicio-
namento central face a um conjunto de outras estru-
turas que se posicionam radialmente em torno deste 
ponto.

Trata-se portanto de uma construção de planta 
grosseiramente quadrangular, com um eixo longitu-
dinal de aproximadamente 4 m. Para além do poste 
central, verifica-se a presença de um conjunto de es-
truturas laterais posicionadas aproximadamente com 
2 m de equidistância Estruturas A – B – D – G. 

A ausência de estruturas consolidadas na área 
Sul da estrutura poderá indicar que aí funcionaria a 
entrada. Este facto explicaria o facto de os apoios da 
metade Norte serem constituídos por aglomerados 
pétreos com um grande bloco central, que funciona-
riam como apoio lateral (A-B-F) e que os apoios da 
metade Sul não apresentem o referido bloco. Numa 
fase inicial, aquando da Campanha de 1999, pensou-
-se que a estrutura seria tripartida, apenas constituída 
pelas estruturas melhor conservadas (A-B-C), mas a 
realização da Campanha de 2000 permitiu identificar 
estruturas de menor visibilidade, fornecendo assim os 
elementos para a reconstituição da «cabana».

No interior do buraco de poste central foram 
recolhidos abundantes fragmentos de carvão, mas 
cujo estado infelizmente não permitiu a sua identifi-
cação botânica ou a sua datação. Também na área sul 
da «cabana» se registaram recolhas de carvão com as 
mesmas limitações. Estes elementos parecem indicar 
a presença de postes de madeira. Foram ainda recolhi-
dos alguns elementos de argila que poderiam traduzir 

um revestimento de adobe ou poderiam pertencer a 
fornos idênticos aos de Xarez 12, integralmente des-
mantelados. A homogeneidade do conjunto parece 
indicar que a primeira hipótese é mais plausível.

Todos os registos arqueográficos (tipo de estru-
turas, densidade e tipo de materiais arqueológicos) 
parecem indicar que a construção e utilização desta 
estrutura e deste sítio deverá ter sido relativamente 
curta, não sendo impossível a existência de uma estra-
tigrafia horizontal na plataforma junto à Ribeira dos 
Sapateiros, com pequenos núcleos junto ao Cromele-
que do Xarez, no sítio da Fonte dos Sapateiros e em 
Xarez 4. Apesar de tudo, o investimento na constru-
ção de uma «cabana» com estas características poderia 
traduzir um carácter polarizador, embora a densidade 
de materiais seja reduzida.

2.2.4.2.4. As estruturas de XZ-4

2.2.4.2.4.1. Estrutura A

Localização
Locus 1. Transição M/L.30
Tipo
Estrutura pétrea: apoio lateral.
Trabalhos efectuados
1999: identificação, escavação e registo. Identifi-

cada como U.E. 4.
2000: leitura complementar.
Estado de conservação
Razoável.
Caracterização morfológica da estrutura
Bloco granítico central de grandes dimensões 

rodeado por alvéolo de pequenas pedras configurando 
uma área oval. Aparentemente a dispersão do aglome-
rado pétreo poderá atestar eventuais arrastamentos.

Dimensões:
Eixos (m)

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,60 0,80 142,68 142,46

Enchimento e Fases de utilização
Não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica: Coberto por U.E. 3, so-

bre U.E. 4.
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Associação com outras estruturas: Equivalente à 
Estrutura B e C.

Cronologia: Neolítico

2.2.4.2.4.2. Estrutura B

Localização
Locus 1. Transição L-K.30.
Tipo
Estrutura pétrea: apoio lateral.
Trabalhos efectuados
1999: Identificação, escavação e registo. Identi-

ficada como U.E. 6.
2000: Leitura complementar.
Estado de conservação
Bom.
Caracterização morfológica da Estrutura
Grande bloco granítico rodeado por pequenos 

blocos que constituem um alveólo bastante imbricado.

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,00 0,72 142,79 142,59

Enchimento e Fases de utilização
Não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica: Coberto por U.E. 3, so-

bre U.E. 4.
Associação com outras estruturas: Equivalente a 

Estrutura B e C.
Cronologia: Neolítico.

Materiais arqueológicos associados
Em associação directa ao alvéolo, foram recolhi-

dos alguns materiais arqueológicos líticos, nomeada-
mente quatro lamelas brutas, uma das quais inteira.

Quadro 2.2.7 – Lista de materiais associados `Estrutura B.

QD # Tipo DESC CARACT ESTADO MP Z DATA U.E.

M.30 10 MP QZ QZ 142,49 99.10.15 11

M.30 13 PL LML SIMP PROX RS 142,49 99.10.15 11

M.30 14 PL LML SIMP INT RS 142,49 99.10.15 11

M.30 15 PL LML SIMP PROX RS 142,49 99.10.15 11

L.30 25 PL LML SIMP MÊS S 142,57 99.07.30 11

2.2.4.2.4.3. Estrutura C

Localização
Locus 1. Transição K-L 29.
Tipo
Estrutura pétrea: base central.
Trabalhos efectuados
1999: identificação, escavação e registo. Identifi-

cada como U.E. 5.
2000: leitura complementar
Estado de conservação
Bom.
Caracterização morfológica da Estrutura
Anel pétreo de forma subcircular, constituído 

por blocos de média dimensão bastante imbricados. 
Na área central, apresenta uma área vazia que poderia 
constituir o núcleo de uma Estrutura com poste.

Dimensões:
Eixos (m)

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,10 1,09 142,76 142,59

Enchimento e Fases de utilização
O sedimento que cobre este aglomerado pétreo 

é distinto, mais claro e fino, de cor castanha clara ( 
Munsell 10YR 5/3). 

Cronologia
Integração estratigráfica: Coberto por U.E. 3, so-

bre U.E. 4. Ao enchimento foi atribuída a U.E. 8.
Associação com outras estruturas: Equivalente a 

Estrutura B e C.
Cronologia: Neolítico.
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EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

1,10 1,09 142,76 142,59

Materiais arqueológicos associados

Quadro 2.2.8 – Materiais arqueológicos associados à Estrutura C.

QD # Tipo DESC CARACT ESTADO MP X Y Z U.E. DATA
K.29 61 PL RT S 39 150 142,65 3 99.10.12
L.29 26 PL LML TRC BFA 112 100 142,6 2 99.10.14
L.29 27 PL LML SIMP PROX S 142,59 2 99.10.15
L.29 28 PL LML SIMP PROX S 142,59 2 99.10.15
L.29 32 CRV 182 130 142,63 2 99.10.15
L.29 75 PL TAB S 8 99.10.19

Foram recolhidos alguns materiais no alvéolo 
da Estrutura C e alguns fragmentos de carvão no in-
terior do anel pétreo, os quais, como já foi referido, 
se encontravam literalmente pulverizados. Registou-
-se ainda a presença de materiais líticos da indústria 
lamelar característica desta área, com a presença de 
truncatura sobre lamela, lamelas brutas e resíduos de 
debitagem.

2.2.4.2.4.4. Estrutura D

Localização
Locus 1, L.30.
Tipo
Estrutura pétrea: apoio desmantelado.
Trabalhos efectuados
1999: Identificação, escavação e registo.
2000: Leitura complementar.
Estado de conservação
Mau estado.
Caracterização morfológica da Estrutura
Área de dispersão de blocos pétreos de pequena 

dimensão em granito, grauvaque e incluindo alguns 
seixos de quartzito.

Dimensões:
Eixos (m)

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,90 0,60 142,61 142,56

Enchimento e Fases de utilização
Não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica: Coberto por U.E. 3, so-

bre U.E. 4.

Associação com outras estruturas: Aparenta equi-
valência estratigráfica com as estruturas A, B e C. 

Cronologia: Neolítico.

2.2.4.2.4.5. Estrutura F

Localização
Locus 1, M. 30.
Tipo
Estrutura pétrea: apoio lateral.
Trabalhos efectuados
1999: Identificação, escavação e registo.
2000: Leitura complementar.
Estado de conservação
Mau estado.
Caracterização morfológica da Estrutura
Área de dispersão de blocos pétreos de peque-

na dimensão em granito, alguns seixos de quartzito 
eventualmente associados ao bloco pétreo.

Dimensões:
Eixos (m)

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,90 0,50 142,67 142,50

Enchimento e Fases de utilização
Não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica: Coberta por U.E. 3, so-

bre U.E. 4. Provavelmente foi cortado por trabalhos 
agrícolas antigos (U.E. 2b).

Associação com outras estruturas
Cronologia: Neolítico.
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2.2.4.2.4.6. Estrutura G

Localização
Locus 1, M.28.
Tipo
 Estrutura pétrea: apoio desmantelado.
Trabalhos efectuados
2000: Identificação, escavação e registo.
Estado de conservação: Mau.
Caracterização morfológica da Estrutura: 
Área de dispersão de blocos pétreos de pequena 

dimensão em granito, alguns seixos de quartzito.

Dimensões (m)

EIXO ALTIMETRIA

Maior Menor Topo Base

0,70 0,40 142,65 142,52

Gráfico 2.2.4 – Cultura material identificada na estratigrafia de Xarez 4.

Enchimento e Fases de utilização:
Não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica
Coberta por U.E. 3, sobre U.E. 4.
Provavelmente foi cortada por trabalhos agríco-

las antigos (U.E. 2b).
Associação com outras estruturas
Equivalente a A, B, C, D, E, F.
Cronologia
Neolítico.

2.2.5. Cultura Material

2.2.5.1. Caracterização geral

Face à estratigrafia identificada e ao conjunto 
em análise, seleccionou-se o locus 1 para efectuar uma 
leitura mais aprofundada.

O conjunto de materiais recolhidos em XZ-4 é 
relativamente restrito (457 registos), correspondendo 
a uma densidade de 11,4 peças por metro quadrado 
no Locus 1.

 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 TOTAL

U.E. 1 U.E. 2 

TOTAL U.E. 
3

U.E. 
4

TOTAL U.E. 
11 %

Nº %
Nº % Nº %

PL 98 163 261 93% 124 5 129 98% 43 93% 433 95%

CER 3 6 9 3% 2 0 2 2% 0 0% 11 2%

PAF 0 1 1 0% 0 0 0 0% 0 0% 1 0%

CRV 1 2 3 1% 0 0 0 0% 0 0% 3 1%

AAP 1 1 2 1% 0 0 0 0% 1 2% 3 1%

MP 3 1 4 1% 2 0 0 0% 2 4% 6 1%

Total 106 174 280 100% 128 5 131 100% 46 100% 457 100%

Gráfico 2.2.2 – Leitura comparativa dos conjuntos materiais
nos loci escavados.

Quadro 2.2.9 – Xarez 4: Quantificação geral. Locus 1.
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Gráfico 2.2.4 – Cultura material identificada na estratigrafia de Xarez 4.

Verifica-se (tal como para os restantes sítios da 
Baixa do Xarez) que a cerâmica ocupa um lugar mui-
to marginal na cultura material destas comunidades, 
restringindo-se a uns escassos 2 %. Contudo, pode-
mos salientar que, embora escassa, a cerâmica surge 
quer nos níveis superficiais quer no nível de ocupação 
associado às estruturas.

Gráfico 2.2.3 – Pedra lascada e restante cultura material em Xarez 4.

Grande parte dos materiais recolhidos corres-
ponde ao Nível superficial (1), com um número pro-
porcionalmente decrescente até aos níveis de desa-
gregação do substrato geológico para os quais migrou 
um número considerável de materiais arqueológicos. 
Entre a camada superficial, é significativo o número 
de peças recolhidas na U.E. associada a revolvimentos 
agrícolas (U.E. 2), o que poderá indicar o grau de per-
turbação pós deposicional desta área.

2.2.5.2. Pedra Lascada

O conjunto de pedra lascada foi analisado por 
Grégor Marchand, mas face à sua reduzida dimen-
são e estado de conservação, os dados foram apenas 
considerados para uma abordagem de conjunto com 
os restantes sítios da Baixa do Xarez, nomeadamente 
Xarez 12 e Carraça 1, que foram objecto de uma aná-
lise individual. Considerou-se assim genericamente 
que correspondem a um semelhante modelo tecno-
lógico e tipológico.

2.2.5.2.1. Composição geral do conjunto

Tal como foi efectuado para os restantes sítios 
da Baixa do Xarez, definem-se à partida três gran-
des grupos de matérias-primas que configuram outras 
tantas cadeias operatórias:

1. indústria lamelar;
2. talhe sobre quartzo;
3. talhe sobre quartzito.

Gráfico 2.2.5 – Indústrias líticas de Xarez 4 (Quartzito grosseiro, 
industria lamelar e quartzo).

Tal como sucede para os restantes sítios desta 
área, a indústria lamelar corresponde à larga maio-
ria da indústria de pedra lascada, embora se regis-
tem valores diferenciados quanto à presença rela-
tiva do quartzito grosseiro (macro-indústria) e do 
quartzo. 

Xarez 4 encontra-se posicionado entre os valo-
res de Xarez 12 (que apresenta um número signifi-
cativo de macro-indústria) e Carraça 1, onde esta é 
meramente residual.
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2.2.5.2.2. Caracterização geral da indústria lamelar

 NV-1 NV 2
NV 
3

TOTAL

% Nº

Material de preparação / reavivamento 17 8 4 6,6% 29

Material de debitagem

Lamela bruta 113 26 10 33,9% 149

Lâmina bruta 3 0 0 0,7% 3

Lasca bruta 21 21 33 17,1% 75

Microburil 3 0 0 0,7% 3

Núcleos 22 8 2 7,3% 32

Material residual

Esquírolas 7 5 0 2,7% 12

Resto de Talhe 55 39 13 24,4% 107

Utensilagem

Lamela retocada 3 0 0 0,7% 3

Lamela truncatura 2 0 0 0,5% 2

Lasca retocada 7 4 1 2,7% 12

Denticulado 3 2 0 1,1% 5

Geométrico trapézio 1 0 1 0,5% 2

Geométrico segmento 1 1 0 0,5% 2

Geométrico indeterminado 1 0 0 0,2% 1

Furador sobre lamela 0 0 1 0,2% 1

Peça esquirolada 1 0 0 0,2% 1

Total 260 114 65 100% 439

Numa leitura geral verifica-se que não existem 
grandes diferenças com os restantes sítios em análise, 
aproximando-se dos valores de material residual de 
Xarez 12, mas com um menor número de utensilagem.

Quadro 2.2.10 – Composição da indústria lamelar de Xarez 4.

Gráfico 2.2.6 – Composição da indústria lamelar de Xarez 4.

Gráfico 2.2.7 – Produtos debitados de Xarez 4. Rochas siliciosas
e quartzo.

Gráfico 2.2.8 – Estado de conservação das lamelas de Xarez 4.

Gráfico 2.2.9 – Matéria-prima presente em Xarez 4.
S – Sílex, RS – Rocha siliciosa, QZH – Quartzo Hialino; QZ – Quartzo, QTZ 
– Quartzito; JSP – Jaspe; CH – Chert, BFA – Basalto Filoniano Alterado.
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A debitagem está claramente orientada para a 
obtenção de suportes alongados, que representam 62 
% do total do material debitado. Verifica-se a presen-
ça da técnica do microburil (3) e os núcleos maio-
ritariamente de lamelas, correspondem aos mesmos 
esquemas técnicos tipo bisel e de plataforma de talhe 
de reduzida dimensão que registamos em Xarez 12 e 
Carraça 1.

Gráfico 2.2.8 – Estado de conservação das lamelas de Xarez 4.

As lamelas encontram-se com um maior grau 
de fragmentação que as dos restantes sítios da Baixa 
do Xarez, provavelmente consequência de uma maior 
perturbação pós deposicional.

Entre a utensilagem verificamos que estão pre-
sentes os itens característicos da Baixa do Xarez: 

1. geométricos (apenas 3), com a presença de 2 
segmentos de sílex e 1 trapézio em rocha siliciosa;

2. suportes alongados com retoque marginal e 
truncatura;

3. escassas lascas utilizadas como utensílios;
4. furador (1);
5. peça esquirolada em quartzo.

Gráfico 2.2.9 – Matéria-prima presente em Xarez 4.
S – Sílex, RS – Rocha siliciosa, QZH – Quartzo Hialino; QZ – Quartzo, QTZ 
– Quartzito; JSP – Jaspe; CH – Chert, BFA – Basalto Filoniano Alterado.

Face aos restantes sítios da Baixa do Xarez veri-
fica-se um elevado número de debitagem sobre sílex, 
ainda que as matérias locais correspondam em con-
junto a maior parte da debitagem deste sítio.

2.2.5.2.3. Caracterização geral da produção
em quartzo

O quartzo e o quartzo hialino correspondem a 
uma parte considerável do conjunto da indústria de 
pedra lascada de Xarez 4, integrando a debitagem 
com vista à obtenção de lascas e de suportes alon-
gados.

Gráfico 2.2.10 – Proporção Quartzo leitoso e hialino de Xarez 4.

Gráfico 2.2.11 – Composição da indústria de quartzo de Xarez 4.

Quando confrontamos estes valores com a in-
dústria lamelar, verifica-se um maior número de 
material residual decerto relacionado com a menor 
produtividade desta matéria-prima e com a sua difícil 
identificação.

Entre os utensílios identificados salienta-se a 
presença de raspadeira, denticulado e entalhe.



OS SÍTIOS DA “BAIXA DO XAREZ”

416

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

2.2.5.2.4. Caracterização geral da produção
em quartzito

Gráfico 2.2.12 – Indústria em quartzito de Xarez 4.

A produção em quartzito é minoritária em Xa-
rez 4, registando-se contudo a presença de todos os 
elementos da cadeia operatória, desde os núcleos aos 
utensílios.

2.2.5.3. Pedra afeiçoada

A pedra afeiçoada corresponde a uma parte 
muito reduzida do conjunto de Xarez 4: não se ve-
rifica a presença de qualquer elemento de moagem e 
o número total de percutores reduz-se a 1 exemplar. 

2.2.5.4. Cerâmica

Gráfico 2.2.13 – Proveniência estratigráfica do conjunto cerâmico.

QD # CAR. U.E. EST. DESCRIÇÃO ESP 
MAX.

SUP 2 DEC 1 BJ Cordão plástico com entalhes verticais, pasta friável com 
abundantes e.n.e. de grandes dimensões

1,4

K.30 16 LS 1 BRD Taça, pasta Semi-compacta aguada interna e externo 1

K.29 71 LS 2 BJ Informe, pasta friável com abundantes a.n.e. de grandes dimensões 1,3

L.29 69 LS 2 BJ Informe, pasta Semi-compacta aguada interna e externo 1

M.31 7 LS 2 BRD Taça de bordo espessado externamente, pasta Semi-compacta com 
abundantes c.n.p. de grandes dimensões

1,4

M.29 42 DEC 2 BJ

M.31 8 DEC 2 BJ Possivelmente decorada com impressões, pasta friável com 
abundantes c.n.p. de grandes dimensões

1,5

M.29 46 MAM 3 BJ Recipiente mamilado (mamilo tipo pega alongado), pasta friável com 
abundantes c.n.p. de grandes dimensões

1,1

L.28 12 LS 3 BRD Taça em calote, pasta friável com abundantes c.n.p. de grandes 
dimensões

1

Quadro 2.2.11 – Proveniências das cerâmicas.
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Quadro 2.2.13 – Dados sobre o fragmento de bracelete L.30-16. x - medidas conservadas. 

O conjunto cerâmico recolhido em Xarez 4 é 
particularmente parco em informações tipológicas, 
uma vez que se limita a 11 fragmentos, dos quais ape-
nas 4 apresentam elementos que permitem uma clas-
sificação sumária e 1 corresponde a uma cronologia 
mais recente.

A cerâmica decorada resume-se a um fragmento 
recolhido aquando das prospecções prévias (na área 
de Locus 2) e em associação directa aos níveis conser-
vados de Locus 1 apenas se regista a presença de um 
fragmento mamilado, que poderá ser genericamente 
associado ao Neolítico.

Todo o conjunto destaca a má qualidade das ce-
râmicas, as quais apresentam uma superfície rugosa 
e com elementos não plásticos de dimensão grande 
(de acordo com parâmetros definidos em Gonçalves, 
1989) e em elevado número.

Assim, mais uma vez, se verifica que a cerâmica 
representava aparentemente um papel secundário nas 
comunidades que habitaram os sítios da Baixa do Xarez.

2.2.5.5. Adorno Pessoal

Foram identificados três elementos de adorno 
em Xarez 4, cada um dos quais correspondendo a uma 
distinta categoria:

Nº Inv. Locus U.E. Des Estado Matéria-
prima

Forma Tipo Perf. øP Alt. Lg Esp Peso

L.29-15 Lc 1 2 Conta 
colar

Inteira Pedra, indet. Toneliforme 
curta

cilindrico 2,11 8,52 7,12 ND 0,81

L.28-1 Lc 1 1 Pendente Fragmento Pedra, 
quartzito

Pendente incompleta ND ND ND 6,01* 1,35*

Nº 
Inv.

Locus U.E. Estado Matéria-prima Cor Secção øE øI Esp. Peso

L30-
16

Lc 1 11 Fragmento Xisto Cinzento subrectangular 184* 140* 5,20* 5,04*

Quadro 2.2.12 – Artefactos para adorno pessoal.

1. Conta de colar
2. Pendente (?)
3. Bracelete
Todos os elementos de adorno foram efectua-

dos sobre pedra, com o recurso ao polimento, únicos 
indicadores que estas comunidades dominavam esta 
técnica, escassamente representada em todos os sítios 
da Baixa do Xarez.

Conta de colar e pendente (medidas em mm)
Foram recuperados dois elementos de adorno 

que integrariam colares ou pulseiras, um dos quais 
extremamente bem polido (L.29-15).

Em estado mais fragmentado, o pendente de 
Xarez 4 (L.28-1) apresenta semelhanças com o pen-
dente também inacabado de Valada do Mato (Diniz, 
2003).

Bracelete
A identificação de braceletes em pedra (polida) 

é frequente em sítios do Neolítico antigo, tendo um 
paralelo próximo em Valada do Mato (Diniz, 2003, 
2007), apresentando os dois exemplares grande se-
melhança em termos formais. Os exemplares prove-
nientes da Costa Sudoeste apresentam características 
diferenciadas, em termos de espessura e forma.
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Fig. 2.1-01 – Localização de Fonte dos Sapateiros e dos habitats da Baixa do Xarez. Modelo digital de terreno sobre Carta Militar de Portugal.
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Fig. 2.1-02 – Fonte dos Sapateiros, planta de H.11-12.
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Fig. 2.1-04 – Fonte dos Sapateiros, pedra lascada (micro-laminar e macrolítica).
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Fig. 2.1-05 – Fonte dos Sapateiros, núcleos de lamelas.
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Fig. 2.1-06 – Fonte dos Sapateiros, em cima, aspecto da implantação. Fonte dos Sapateiros, em baixo, estruturas pétreas na sondagem H.11-12 
(estruturas A a D).
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Fig. 2.1-07 – Fonte dos Sapateiros, em cima, áreas de combustão na sondagem H.11-12. Fonte dos Sapateiros, em baixo, pormenor
de estruturas pétreas na sondagem H.11-12, incluindo fragmentos de cerâmica asada.
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Fig. 2.1-08 – Fonte dos Sapateiros, em cima, estrutura pétrea B na sondagem H.11-12. Em baixo, núcleo de lamelas e geométrico 
(trapézio).
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Fig. 2.1-09 – Fonte dos Sapateiros, vista frontal do núcleo «Vitória de Samotrácia» (F.7-18). Altura efectiva: 32,60 mm.
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Fig. 2.1-10 – Fonte dos Sapateiros, vistas laterais do núcleo «Vitória de Samotrácia» (F.7-18). Largura máxima: 45,30 mm.



428

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 2.1-11 – Fonte dos Sapateiros, em cima, vista da base do núcleo «Vitória de Samotrácia» (F.7-18). Fonte dos Sapateiros,  em baixo, vista  
do plano de debitagem do núcleo «Vitória de Samotrácia» (F.7-18).
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Fig. 2.1-12 – Fonte dos Sapateiros, dois núcleos de lamelas, o da direita sobre seixo de rocha siliciosa.
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ie Fig. 2.1-13 – Fonte dos Sapateiros, geométricos (trapézios) de quartzito e rocha siliciosa.
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Fig. 2.1-14 – Fonte dos Sapateiros, duas lamelas.
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Fig. 2.1-15 – Fonte dos Sapateiros. Em cima, segmento e lamela com retoque marginal. Em baixo, cerâmica decorada.
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Fig. 2.1-16 – Fonte dos Sapateiros. Em cima, cerâmica impressa. Em baixo, cerâmica asada (também visível, no terreno,  
na Fig. 2.1-009, em baixo).
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Fig. 2.2-01 – Localização de Xarez 4 e dos habitats da baixa do Xarez. Modelo digital de terreno sobre Carta Militar de Portugal.
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Fig. 2.2-04 – Xarez 4, Indústria lítica. Em cima furador e suportes alongados; na banda mesial, indústria em quartzito e, em baixo, 
micrólitos geométricos.
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Fig. 2.2-05 – Xarez 4, núcleos de lamelas.
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Fig. 2.2-06 – Em cima, aspecto da implantação de Xarez 4 na Baixa do Xarez.
Fig. 2.2-007 – Xarez 4, componentes de cabana estruturada no Sector 1.
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Fig. 2.2-08 – Xarez 4, sondagem no Sector 3.
Fig. 2.2-09 – Xarez 4, estrutura A no Sector 1.
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Fig. 2.2-10 – Xarez 4, componentes de cabana estruturada no Sector 1.
Fig. 2.2-11 – Xarez 4, estrutura B, no Sector 1.
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Fig. 2.2-12 – Xarez 4, furador sobre pequena lâmina (L.10-22).
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Fig. 2.2-14 – Xarez 4, em cima lamelas e em baixo geométricos.
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Fig. 2.2-15 – Xarez 4, cerâmica decorada.
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Fig. 2.2-16 – Xarez 4, cerâmica decorada.
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Fig. 2.2-17 – Xarez 4, elementos de adorno.
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3. O SÍTIO CARRAÇA 1

3.1. Localização. A identificação do sítio

3.1.1. Localização

Localização administrativa
O sítio situa-se na Herdade do Monte do Pior-

nal, concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de 
Évora. 

Acessibilidade
A cerca de 100 m a Norte da antiga estrada Re-

guengos-Mourão, havia acesso por caminho de terra 
batida, do lado oposto ao acesso ao Monte de S. Luís.

Coordenadas
[CMP 482, 1989]
Coordenadas Militares 
M: 262850.56, P: 159920.48, N: 138.31
Coordenadas Geográficas Datum Lisboa
07º 24’ 44.702’’    38º 24’ 09.705’’
Coordenadas Geográficas WGS84
07º 24’ 48.794’’    38º 24’ 15.373’’  
Implantação
Relevo
O sítio está implantado numa plataforma re-

lativamente plana, onde se localizou um ponto com 
a cota absoluta de 138.31 m, delimitada por aflora-
mentos que configuram um espaço fechado. O declive 
do terreno tem uma orientação Norte – Sul, sendo 
as cotas altimétricas mais elevadas a Norte da plata-
forma, com pequenos cabeços e outras plataformas 
destacadas. A Sul, o terreno é, numa ampla extensão, 
totalmente plano.

Está localizado bastante próximo (c. de 10 m), 
da margem Oeste de um pequeno curso de água (Ri-
beira da Carraça), com uma orientação Norte – Sul, 
afluente da Ribeira do Álamo, que corre a cerca de 
200 m deste povoado.

Uma inflexão para Norte do curso da Ribeira 
do Álamo forma um «cotovelo», no qual desemboca 
o curso de água vizinho de Carraça 1. As margens 
configuram um território com suaves declives, cir-
cundados em todas as direcções por cotas altimétricas 
superiores.

Geologia e solos
Geologicamente, corresponde ao limite Sudeste 

da mancha de granitos calco-alcalinos e granodiori-

tos, rochas eruptivas. Os solos do território incluem-
-se nas classes B e C de capacidade de uso agrícola.

Povoamento
Carraça 1 situa-se num ponto mais afastado da 

curva do Grande Rio, distando cerca de 5 km de Xa-
rez 12. Apesar da distância (relativa) podemos com 
alguma segurança incluir Carraça 1 na mesma uni-
dade de povoamento, correspondendo certamente a 
um território comum partilhado pelas comunidades 
que ocuparam Xarez 12 e talvez Fonte dos Sapateiros 
e Xarez 4.

Aquando da identificação de superfície, a lo-
calização em pleno “território megalítico”  junto aos 
monumentos de Monte Novo do Piornal e Piornal 
2, indiciava uma contemporaneidade, leitura que veio 
a ser contrariada pelo progresso dos trabalhos de es-
cavação. 

3.1.2. A identificação do sítio

O sítio Carraça 1 não foi identificado por aci-
dente, mas na sequência das prospecções de terreno 
efectuadas pela equipa da UNIARQ para identificar 
os contextos da Anta do Monte Novo do Piornal e da 
Anta 2 da Herdade do Piornal.

Detectou-se um sítio, até então inédito, junto a 
afloramentos rochosos, muito perto de uma Ribeira, 
com a particularidade de apresentar sobre a magra 
vegetação rasteira milhares de carraças, algumas li-
teralmente cobrindo alguns coelhos mortos, num es-
pectáculo verdadeiramente macabro. A denominação 
correspondeu à realidade biológica detectada, nesta 
dimensão, rara em toda a área prospectada.

Os materiais líticos evidenciaram tratar-se de 
um sítio pré-histórico, do Mesolítico ou do Neolítico 
antigo, pelo que se executou uma sondagem no lo-
cal que se pensou mais apropriado, junto aos maiores 
afloramentos graníticos. 

O local revelou imediatamente um conjunto de 
estruturas similares às mais antigas de Xarez 12, o que 
justificou o nosso pedido de continuar os trabalhos. A 
sua execução evidenciou mais um sítio com caracte-
rísticas próprias – unidades de combustão destinadas 
ao processamento de alimentos, abundante indústria 
microlaminar, praticamente sem cerâmica.
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3.2. Metodologia e estratégia
de intervenção

3.2.1. Metodologia geral da escavação

Tanto no método de escavação como no regis-
to de material, no registo fotográfico ou no desenho, 
foram seguidos, na generalidade, os procedimentos já 
descritos para Xarez 12.

A escavação foi planeada segundo uma quadri-
culagem alfanumérica de 2x2 m, que procurou inte-
grar uma área suficientemente vasta para abranger as 
várias sondagens planeadas e ser incluída num levan-
tamento topográfico do local (efectuado em Dezem-
bro de 1999). Seleccionou-se, como ponto zero de 
referência altimétrica, um afloramento rochoso com 
visibilidade para toda a plataforma.

A implantação da quadrícula escolhida obe-
deceu a um critério genérico de orientação a Norte, 
correspondendo a uma leitura apriorística das po-
tencialidades de uso da microtopografia. O registo 
da quadrícula foi feito pelo sistema alfanumérico de 
coordenadas:

X: coordenadas alfabéticas, iniciadas em Q, até 
R, de orientação Sul – Norte;

Y: coordenadas numéricas, iniciadas em 12, até 
18, de orientação Oeste – Este.

3.2.2. Campanha 1(99): de Piornal 5 a Carraça 1

3.2.2.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor S. 
Gonçalves, a coordenação de campo por Ana Catarina 
Sousa e Carla Fernandes. Participaram os estudantes 
Ana Duarte, Diana Coelho, Fernando Ruivo, João 
Tereso, Jorge Macedo, Lúcia Miguel, Luís Faustino, 
Maria Inês Silva, Raul Pereira (Faculdade de Letras 
de Lisboa); Anna Guitart, Beatriz Fiestas, Galdrick, 
Gonçalo Rivière (Universidade Pompeu Fabra Bar-
celona) e Carmen Rueda, Estrela Molina, Francisco 
Rodriguez, Manuel Jodar (Universidade de Jáen).

Para sondagens prévias à identificação do sítio, 
foram contratados os trabalhadores, Srs. Manuel, An-
tónio, Martelo e Carlos.

3.2.2.2. Objectivos e metodologia

A escavação do sítio Carraça 1 integrava-se na 
lista de sítios incluídos a posteriori no Bloco 6 dos 
contratos para minimização de impactes promovidos 

pela EDIA e resultante da renegociação sequencial 
aos trabalhos deste Bloco 3, em 1998. 

Supostamente, à partida, estaríamos perante um 
núcleo de povoamento associado ou eventualmente 
contemporâneo da construção dos dois monumen-
tos megalíticos localizados nas cercanias e escavados 
pelas nossas equipas (Anta 2 da Herdade do Piornal 
e Anta do Monte Novo do Piornal). A evolução da 
escavação veio infirmar esta hipótese, uma vez que os 
vestígios identificados são consideravelmente mais 
antigos e nada têm que ver com o megalitismo.

3.2.2.3. Descrição dos trabalhos e resultados

A primeira etapa dos trabalhos decorreu entre 
31 de Agosto e 20 de Setembro de 1999, tendo em 
vista a identificação de um eventual povoado na ex-
tensa mancha de dispersão de materiais.

Procederam-se a prospecções sistemáticas e os 
dados de superfície conduziram à abertura de quatro 
distintos sectores:

1. Locus 1: sondagem com 8 m x 2 no sentido 
N - S e 16 x 2 M no sentido E-W;

2. Locus 2: sondagens em L com 30 m de exten-
são e 1 m de largura;

3. Locus 3: sondagem 1 x 8 m no sentido S-N;
4. Locus 4: sondagem 1 x 8 m no sentido S-N.

As várias sondagens, efectuadas em pontos 
distintos da mancha onde se recolheram materiais, 
conduziram à abertura de 108 m2. Nestas sondagens, 
praticamente não foram recolhidos materiais arqueo-
lógicos, encontrando-se estes à superfície. No locus 1, 
foi identificado um aglomerado de argila e pedras que 
poderia corresponder à tipologia de estruturas que vi-
riam a ser identificadas na área a partir de então de-
signada por Carraça 1.

A segunda etapa decorreu em finais de Setem-
bro e em Outubro de 1999. Carraça 1 foi a quinta 
das áreas sondadas nessa mancha esparsa de restos de 
povoamento, a única com traços duradouros de ocu-
pação.

Foi assim atribuída a designação de locus 5 a 
uma área detectada em prospecção no dia 99.09.20, 
que, de entre os achados isolados, líticos e cerâmicos, 
pré-históricos, revelou uma mancha muito homogé-
nea de concentração de materiais. A especificidade 
da ocupação e a existência de milhares de carraças, 
condicionou a atribuição do topónimo Carraça 1 para 
este local e par a linha de água vizinha, ambos até 
então anónimos.
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Nesta área, foi implantada uma quadrícula, in-
tervencionada num total de 42 m2, distribuídos de 
seguinte modo:

1. sondagem com a área de 1x14 m, com 14 m2; 
2. ampliação de área, com novas sondagens, de 

2x14 m, com quadrados de 2x2 m, ou seja, 28 m2. Os 
resultados da escavação desta sondagem justificaram 
a abertura de uma nova quadrícula, na qual a área ini-
cial de escavação foi integrada.

3.2.3. Campanha 2(00): estruturas
de combustão (argila e pedras)

3.2.3.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor 
S. Gonçalves, co-direcção de Ana Catarina Sousa e 
Susana Pombal.

Participaram ainda os estudantes Ana Patrícia 
Madeira; André Pereira; Carla Catarina Mendes, 
Marco Andrade, Marisa Monteiro, Ricardo Santos, 
Rui Carvalho (Faculdade Letras de Lisboa) e os es-
tudantes Marta Longueira Buceta, Roberto Arias 
Moldes, Arturo (Universidade de Santiago de Com-
postela).

3.2.3.2. Objectivos e metodologia

A dispersão dos achados de superfície não 
permitia uma compreensão global da área ocupada. 
Considerou-se como unidade morfológica a platafor-
ma delimitada pela ribeira (a Este), por uma crista de 
afloramentos (a Sul) e por um afloramento (a Norte). 

Pretendeu-se assim sondar essa plataforma 
(sendo por isso abertas as sondagens P.13 e H.13), 
de forma a determinar a extensão da área ocupada. 
Contudo, a evolução dos trabalhos tornou necessário 
regressar à área das estruturas aberta na Campanha 
anterior e este objectivo não foi integralmente cum-
prido.

Em 1999, foram identificados três tipos de estru-
turas, uma delas relacionável com as estruturas de argila 
«tipo XZ 12» e as outras com uma configuração inédi-
ta na área do Guadiana (cuvettes de argila). Procurou-
-se a confirmação de morfologias e a compreensão, a 
funcionalidade das estruturas no espaço do habitat. A 
distância e a relação entre os dois clusters de estruturas 
necessitava também de ser aferida, podendo elas, even-
tualmente, corresponder a dois momentos.

Os materiais recolhidos na campanha anterior 
(industria microlaminar, com lamelas e trapézios) pa-

reciam indicar uma cronologia de inícios do Neolí-
tico. Pretendia-se confirmar esta leitura com outros 
indicadores, nomeadamente cerâmica ou matéria or-
gânica para datação directa.

3.2.3.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos decorreram entre 25 de Setembro 
a 14 de Outubro, com uma equipa que variou entre 7 
e 9 elementos.

Os trabalhos decorreram em quatro áreas dis-
tintas:

Área 1
Designou-se assim o conjunto formado pelas 

Estruturas B, E, H, F. 
Este sector apresenta uma escassa potência es-

tratigráfica, assentando na Camada 2. Durante esta 
campanha, foi possível proceder à escavação da Es-
trutura B e proceder à identificação das Estruturas E, 
F, G, J.

Área 2
Designou-se desta forma o conjunto das Estru-

turas A, C, D. Trata-se de um conjunto de cuvettes 
escavadas na rocha, identificado em 1999. A área foi 
reaberta, tendo como objectivo a realização de plantas 
e alçados de pormenor e a confirmação da sua leitura 
estratigráfica, uma vez que os trabalhos de 1999 fo-
ram interrompidos pelas más condições atmosféricas.

Sondagem P.13
A abertura desta sondagem (2x2m) teve como 

objectivo a leitura alargada da área junto ao conjunto 
da Área 2. Apresenta uma estratigrafia comum à res-
tante área:

1. Nível 1: grande homogeneidade do sedimen-
to, bastante mais claro que a camada superficial de 
H.13; 

2. Nível 2: camada mais compacta e escura, in-
tegrando muitos elementos de desagregação de rocha 
granítica. Fina camada sobre a rocha;

3. Rocha: foi atingida a rocha-mãe em toda a 
área escavada. Não foi identificada qualquer estrutura, 
existindo apenas alguns fragmentos de argila muito 
pequenos.

Atingiu-se a cota equivalente ao topo das estru-
turas identificadas em Q.13, mas não foi detectado 
qualquer traço de estrutura, mesmo destruída. O nú-
mero de materiais é mais reduzido que nas restantes 
áreas.
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Sondagem H.13
A abertura desta sondagem (2x2m) teve como 

objectivo a compreensão da plataforma no seu limite 
Sul. Trata-se da única sondagem afastada da área ini-
cial onde se inserem os dois núcleos de estruturas e a 
Sondagem P.13.

Apesar de se encontrar mais afastado, em H.13, 
registou-se uma estratigrafia semelhante à da restante 
área:

1. Nível 1: o sedimento apresenta-se com uma 
coloração mais escura. Apresenta abundantes mate-
riais arqueológicos;

2. Nível 2: fina camada de terra. Em alguns pon-
tos, verifica-se que a Camada 1 assenta directamente 
sobre a rocha.

Tal como se regista na restante área, a potência 
estratigráfica é reduzida e verifica-se uma relativa 
abundância de materiais arqueológicos, nomeada-
mente trapézios, lamelas e restos de talhe em sílex e 
outras rochas siliciosas. Particularmente relevante é 
a recolha de fragmentos de argila que deveriam ter 
pertencido a estruturas, o que pode indiciar a pre-
sença de outros núcleos nas suas imediações. Nesta 
quadrícula, porém, não foi identificada qualquer es-
trutura.

3.2.4. Campanha 3(01):
trabalhos de pormenor

3.2.4.1. Meios utilizados

A direcção de campo foi assegurada por Victor 
S. Gonçalves, a co-direcção de Susana Pombal.

Participaram ainda os (então) estudantes André 
Pereira, Marco Andrade, Marisa Monteiro, Ricardo 
Santos, Rui Carvalho, Carla Matias, Helena Barra-
nhão, Olga Antunes, Ricardo Grosso, Ricardo Santos, 
Rui Caetano, Susana Pais, Telma Carreira (Faculda-
de Letras de Lisboa) e Helena Santos (Universidade 
Nova de Lisboa). 

3.2.4.2. Objectivos e metodologia

Considerando a dispersão dos núcleos com es-
truturas, a existência em número equilibrado de ma-
terial arqueológico em toda a área aberta tornaria es-
sencial o alargamento da amostra. A superficialidade 
dos vestígios, e o carácter móvel do sedimento, de-
saconselharia uma escavação mecânica: se em Xarez 
12 esta não seria possível, em virtude da topografia, 
em Carraça 1 as próprias características sedimento-

lógicas o impediam. A compreensão da morfologia 
do habitat de Carraça 1 só foi possível com a aber-
tura de uma área significativa na plataforma onde se 
implantava o povoado.

A Campanha de 2000 permitiu a real com-
preensão desta área, a sua complexidade construtiva, 
estratigráfica e, simultaneamente, a sua fragilidade. As 
dificuldades de escavação e identificação da Estrutura 
E, em 1999, e da Estrutura H, em 2000, confirmaram 
a delicadeza necessária na escavação.

As dificuldades de escavação e delimitação das 
Estruturas E e H evidenciaram bem que no plano 2 
poderiam ainda existir estruturas por escavar. A su-
perficialidade das estruturas e a fragilidade das pa-
redes de argila impediu a realização de diagnósticos 
rápidos.

Assim, os objectivos da intervenção centraram-
-se fundamentalmente na conclusão dos trabalhos de 
pormenor nas estruturas da Área 1:

1. Estrutura B: escavação do interior e delimita-
ção exterior, até à rocha mãe;

2. Estrutura E: verificação da existência de pro-
váveis estruturas a Sul;

3. Estrutura H: delimitação exterior, até à rocha 
mãe;

4. Estrutura F: delimitação exterior, até à rocha 
mãe; 

5. Estrutura I: averiguação da sua natureza, se se 
tratava ou não de uma estrutura.

3.2.4.3. Descrição dos trabalhos e resultados

Os trabalhos de escavação decorreram entre 
10 de Setembro e 13 de Outubro de 2001, com uma 
equipa que rondou os seis elementos.

Durante a Campanha de 2001, os trabalhos fo-
ram muito afectados pelas más condições atmosféri-
cas, que se revelaram extremamente prejudiciais para 
a evolução das escavações. A Área 1 foi ampliada (4 
m2) e escavou-se toda a área até ao substrato rochoso, 
tendo sido identificadas novas estruturas (L e M) e 
escavadas estruturas sumariamente identificadas na 
campanha anterior (H, J).

3.2.5. Os trabalhos de Gabinete: 2002-2006

Tal como foi referido para Xarez 12, os trabalhos 
de gabinete foram assegurados por uma equipa fixa 
constituída pelos arqueólogos André Pereira, Marco 
Andrade e Marisa Cardoso, contratados no período 
entre 2002 e 2004, sob a coordenação técnico-cien-
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tífica dos signatários (VSG e ACS) e contando com 
a colaboração pontual de alguns alunos (Ana Patrícia 
Madeira e Belisa Vilar). 

3.3. Faseamento da ocupação

3.3.1. Limites da leitura proposta

Várias situações limitam e dificultam a interpre-
tação geral do faseamento do sítio.

Tipologia do sítio
Carraça 1, sítio arqueológico identificado no lo-

cus 5 da área de povoamento pré-histórica designada 
inicialmente pela EDIA como Piornal 5, foi identi-
ficado através de materiais de superfície e por uma 
observação da microtopografia. 

A extensa área onde foram registados mate-
riais arqueológicos deu origem à abertura de quatro 
extensas sondagens durante a Campanha de 1999. 
Esta aparente dispersão poderá estar relacionada com 
acções pós-deposicional desconhecidas (implicando 
arrastamentos de materiais), mas traduz também a 
natureza sazonal da utilização deste sítio. Trata-se, 
muito provavelmente, de um local de curtas ocupa-
ções, a avaliar pela dispersão da área ocupada bem 
como pela descontinuidade de áreas de ocupação.

Características da deposição estratigráfica
Os sedimentos são de componente arenosa, rela-

cionados com ambiente ribeirinho. O carácter móvel 
deste sedimento, bem como a realização de trabalhos 
agrícolas, devem ter diminuído consideravelmente a 
potência estratigráfica do sítio, que apresenta uma re-
duzida potência estratigráfica (30 – 40 cm).

O terreno apresentava um declive com orienta-
ção Norte-Sul. Curiosamente, as coordenadas onde 
se registou maior potência estratigráfica são aquelas 
onde se verificava menor grau de preservação de es-
truturas e densidade de materiais.

Datações absolutas
Tal como sucedeu em Xarez 12, também aqui se 

verifica a ausência de matéria orgânica que permita a 
realização de datações de Carbono 14.

As condições específicas que originaram esta si-
tuação em Xarez 12 (combustão integral) foram ainda 
ampliadas em Carraça 1, uma vez que, contrariamen-
te ao que se verificou em Xarez 12, não se registou 
a preservação de qualquer resto ósseo. Os restos de 
carvão são também escassos, verificando-se apenas a 

presença de cinzas e de terra muito queimada, sem 
carvão vegetal.

Estas ausências são uma lacuna grave para a in-
tegração cronológico-cultural do sítio, mas também 
na sua classificação funcional, uma vez o estudo da 
fauna seria muito importante para a classificação do 
sítio: fauna selvagem ou doméstica? Claro que, mes-
mo sem provas de apoio, escolheríamos a primeira 
hipótese, tomada em conta a natureza e tipologia do 
material lítico.

3.3.2. Leitura estratigráfica

Como foi referido, Carraça 1 apresentava uma 
escassa potência estratigráfica: a camada superficial 
(U.E. 1) corresponde mesmo ao nível de ocupação 
contemporâneo das estruturas, enquanto que a cama-
da base (U.E. 2) é apenas distinta do ponto de vista 
sedimentar, correspondendo à desagregação da rocha-
-mãe granítica.

A superficialidade do nível de ocupação torna-
-se verdadeiramente surpreendente, sobretudo quan-
do verificamos que o núcleo da Área 1 se encontra 
praticamente à superfície (15 cm de profundidade), 
parecendo quase impossível que se tenha conservado 
tão bem. Se as estruturas se encontram preservadas, 
não podemos afastar totalmente a hipótese de as ca-
madas de ocupação associadas (imediatamente su-
periores), se encontrarem muito alteradas (apesar da 
mobilidade do sedimento). 

De realçar o facto de não se registarem materiais 
arqueológicos mais recentes, quer do Neolítico final, 
uma vez que existia muito perto um povoado dessa 
cronologia na área genericamente designada por Pior-
nal 5. Apenas foram recolhidos materiais recentes (vi-
dro) no quadrado S.18, junto à crista de afloramentos 
Este, provavelmente em resultado de uma ocupação 
local mínima por caçadores modernos (vidro de garra-
fa de cerveja da década de 70 do século 20).

Além disso, não foram identificadas marcas de 
arado sobre a rocha, contrariamente ao que sucedeu 
em Xarez 4, ou mesmo na vizinha anta do Monte 
Novo do Piornal.

Em toda a área aberta, foram recolhidos ma-
teriais líticos e fragmentos de argila, denunciando a 
presença de outros núcleos, ou o arrastamento de ma-
teriais na plataforma compreendida entre duas cristas 
de afloramentos.

A reduzida potência estratigráfica poderá mas-
carar uma estratigrafia horizontal, eventualmente de-
nunciada pela presença de vários núcleos de estrutu-
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ras, cuja construção e utilização poderia indicar vários 
momentos cronológicos. Mas não é certo.

Em termos metodológicos, as características sedi-
mentológicas tornaram necessária a realização de uma 
escavação de pormenor, com decapagens de 1-2 cm. 

Camada 1
Camada superficial de forte componente are-

nosa, a camada com maior potência em altimetria. 
Regista-se aqui a maior concentração de materiais 
arqueológicos. Praticamente todos os materiais foram 
recolhidos na U.E. 1.

Cor Munsell: sedimento seco, 10 YR 6/3 (pale 
brown) , sedimento húmido: 10 YR 5/4 (yellowish 
brown).

Junto à crista de afloramentos (e junto às ár-
vores), o sedimento apresenta-se muito solto, com-
preensivelmente com maior presença de elementos 
orgânicos vegetais. Esta área poderá ter sido revolvi-
da, considerando a presença de um fundo de garrafa 
de vidro e cerâmica recente. 

Camada 2
Camada arenosa, coloração escura, mais com-

pacta que a Camada 1 devido ao contacto com a ro-
cha de base em degradação. Em certas áreas, trata-se 
de uma ténue camada de contacto entre o sedimento 
de superfície e a rocha. A terra apresenta-se granulosa 
com a Cor Munsell: 7.5YR 4/4 (brown), 12h00, luz 
directa. 

Registe-se a presença de algumas manchas mais 
escuras, provavelmente relacionadas com a combustão 
junto do forno G e H. Aliás, esta área escura apresenta 
paralelismos com a terra que circunda a Estrutura E.

Verificava-se uma acentuada redução do núme-
ro de material arqueológico recolhido.

As estruturas identificadas encontravam-se co-
bertas pela Camada 2, estando todas elas escavadas no 
substrato rochoso. Nas áreas onde se registou a pre-
sença de estruturas, a sua potência era mais considerá-
vel, tornando-se extremamente compacta, como que 
consolidada, o que nos levou a confundir inicialmen-
te troços deste sedimento com a rocha e dificultou a 
identificação das estruturas que cobria.

Rocha-mãe
O topo da rocha mãe apresenta-se com grande 

irregularidade, surgindo a uma cota superior em R17.
 

3.3.3. Distribuição espacial e estratigráfica

A maior parte dos materiais arqueológicos foi 
recolhida na camada superficial, correspondendo ao 
Nível 1, e os materiais de superfície atingiam uns ex-
pressivos 72% do total.

Estes valores indicavam um grau de perturbação 
do sítio que não se enquadrava com a preservação de 
estruturas identificadas.

SUP NÍVEL 1 NÍVEL 1/ 2 NÍVEL 2 ESTRUTURAS
TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

PL 45 94% 1226 97% 27 100% 421 94% 47 89% 1769

CER 1 2% 14 1% 0 0% 8 2% 2 4% 25

PAF 0 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3

CRC 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 1 2% 3

CRV 0 0% 8 1% 0 0% 6 1% 1 2% 15

FMM 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1

MP 2 4% 19 1% 0 0% 13 3% 1 2% 35

Total 48 100% 1270 100% 27 100% 450 100% 53 100% 1852

Gráfico 3.1 – Densidade de material arqueológico por nível.

Quadro 3.1 – Distribuição estratigráfica dos materiais arqueológicos de Carraça 1. 
PL – pedra lascada; CER – Cerâmica; PAF – pedra afeiçoada; CRC – cerâmica de construção; CRV – carvão; 
FMM – fauna mamalógica; MP: matéria-prima.
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Gráficos 3.2 – Proporções relativas das presenças dos vários tipos 
de material arqueológico na estratigrafia. 

Gráfico 3.1 – Densidade de material arqueológico por nível.

A presença da indústria lítica face a outros itens 
do registo arqueológico é absolutamente «esmagadora» 
em Carraça 1, situação presente em todos os níveis e 
contextos identificados. Contrariamente ao que sucede 
em Xarez 12, que ainda apresenta um número relati-
vamente representativo de cerâmica, aqui a cerâmica é 
realmente residual, correspondendo apenas a 1,35 % do 
total (em Xarez 12, corresponde a valores mais elevados, 
mesmo na Área 3). Estão também totalmente ausentes 
artefactos de pedra polida e de adorno, sendo a pedra 
afeiçoada também meramente residual (3 registos).

Também não se registam diferenças significa-
tivas entre os conjuntos recolhidos na estratigrafia, 
parecendo corresponder a uma unidade relativamente 
uniforme.

Numa leitura de distribuição espacial, verifica-
-se uma concentração de materiais na denominada 
«Área 1», onde se concentram as Estruturas B, E, H, 
J, L, M. A potência estratigráfica é sensivelmente se-
melhante em toda a área, não devendo esta concen-
tração estar relacionada com quaisquer fenómenos 
pós-deposicionais.

3.3.4. Cronologia

Apesar da inexistência de datações absolutas, 
podemos, genericamente, avançar para Carraça 1 uma 
cronologia entre meados do 6º milénio e inícios do 5º 
milénio a.n.e. 

Os dados arqueográficos parecem indicar um 
contexto antigo, com uma indústria lítica tecnoló-
gica e tipologicamente integráveis no Mesolítico fi-
nal, e uma quase ausência de cerâmica. A presença 
de tratamento térmico em proporções superiores às 
registadas em Xarez 12, e a recolha de dois furado-
res fusiformes, é também indiciadora de elementos 
neolíticos. Podemos assim propor uma localização na 
transição local entre o Mesolítico e o Neolítico an-
tigo, com a incorporação gradual, na fase antiga, de 
novos elementos.

Considerando que a estratigrafia apenas indica a 
presença de uma única ocupação (ainda que, teorica-
mente, seja possível uma micro-estratigrafia horizon-
tal entre os vários núcleos de estruturas), dificilmente 
podemos avançar com explicações tafonómicas para a 
presença de materiais de tradição mesolítica e neolí-
tica em associação. 

Carraça 1 constitui assim um dos sítios cha-
ve para descodificar o Neolítico da Baixa do Xarez. 
Se os dados de Xarez 12 podem ser analisados com 
prudência, face à existência de uma longa história de 
ocupação, Carraça 1 apresenta um modelo de ocupa-
ção similar, incluindo fornos de argila, uma cultura 
material equivalente ao Nível 3 de Xarez 12, mas não 
existe a mínima perturbação estratigráfica ou conta-
minação de níveis.

Não podemos garantir em absoluto que Xarez 
12 e Carraça 1 foram contemporâneos, mas sabemos 
que partilham um mesmo modelo de ocupação e, pro-
vavelmente, se enquadram na mesma faixa cronológi-
co-cultural.

Tomando em consideração Valada do Mato (Di-
niz, 2007), podemos sugerir para Carraça 1 um mo-
mento anterior ao primeiro quartel do 5º milénio a.n.e.

3.4. Análise de estruturas

3.4.1. Metodologia

3.4.1.1 Campo

A metodologia de campo seguiu genericamente 
os princípios já apresentados para Xarez 12, no que 
se refere ao registo gráfico, fotográfico e de materiais.

Nível 2 Estruturas

Nível 1 Nível 1/2
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Numeraram-se alfabeticamente as estruturas, de 
A a M, num total de 13 estruturas. 

As características sedimentares deste sítio difi-
cultaram a escavação das estruturas, se considerarmos 
a fina camada que as cobre e o sedimento muito fino, 
muito sensível às alterações térmicas: em condições 
de calor, o sedimento posto a descoberto junto às es-
truturas adquire fendas irreversíveis (tal como aconte-
ceu na Campanha de 2000) e, em condições de chuva, 
os fragmentos de argila que constituem as estruturas 
ficam muito fragilizados e em desagregação (como 
sucedeu em 2001).

3.4.1.2. Parâmetros descritivos

Os parâmetros descritivos aqui utilizados cons-
tituem a síntese das fichas de campo apresentada nos 
vários relatórios de escavação dos habitats do Bloco 3.

Embora sob uma matriz comum, a especificida-
de das estruturas de argila levou-nos a adoptar uma 
ficha descritiva individualizada para os dois grandes 
grupos de estruturas: de argila e pétreas.

3.4.1.3. Caracterização e catálogo

Como já foi referido no ponto 3, a fraca potência 
estratigráfica de origem terá permitido que as estru-
turas tivessem sido arrasadas pela base, dificultando 
assim a sua caracterização e interpretação.

Genericamente, podemos considerar que todas 
as 13 estruturas registam o uso de argila, não exis-
tindo estruturas pétreas do tipo empedrado, apenas 
se verificando a presença de uma estrutura tipo bura-
co de poste que, aliás, também inclui argila nos seus 
componentes. Assim, em toda a área, foram recolhi-
dos abundantes fragmentos de argila pertencentes a 
estruturas desmanteladas.

Tal como sucede em Xarez 12, praticamente 
todas as estruturas denunciam acções de combustão, 
embora as condições de implantação sejam diferentes 
em Carraça 1. Enquanto Xarez 12 traduz a escolha 
de uma área abrigada entre blocos de afloramento 
granítico, protegendo a combustão, as estruturas de 
Carraça 1 estão posicionadas numa localização com-
pletamente aberta. Este carácter «aberto» foi aliás um 
dos motivos que dificultou a identificação do sítio, 
apenas caracterizado após a abertura de 4 sectores em 
áreas mais «abrigadas». Esta diferenciação poderá re-
flectir eventualmente distintas opções, embora exista 
uma clara semelhança tipológica entre algumas das 
estruturas.

Entre as estruturas de combustão de argila re-
gista-se a presença de dois tipos:

1. Fornos ou áreas de combustão delimitada.
Trata-se de estruturas de forma ovalada, com 

evidentes sinais de combustão, apresentando placa 
térmica ou elementos desagregados da mesma.

Equivalem aos fornos de fase 1 de Xarez 12, 
embora as paredes de argila sejam consideravelmente 
mais finas e não esteja documentado o arranque das 
cúpulas. O carácter «boleado» dos topos das paredes 
de argila poderia indicar que as mesmas não se pro-
longariam em cúpula, ao contrário dos fornos de Xa-
rez 12. Seriam assim talvez mais áreas de combustão 
delimitada que «fornos».

2. Cuvettes
Estruturas que, na Baixa do Xarez, são exclusi-

vas de Carraça 1. Trata-se provavelmente de estrutu-
ras de combustão, com placa térmica, registando-se a 
presença de uma fossa revestida a argila. Poderá ter 
funcionado tal como os fornos polinésios, sem cúpula.

3. Indeterminados
Blocos informes de argila (que poderão ter per-

tencido a fornos ou a cuvettes desmanteladas ou ser 
delas restos).

4. Estruturas pétreas
Em Carraça 1, a única estrutura que aparente-

mente não corresponde a uma funcionalidade de com-
bustão é a Estrutura D, muito provavelmente um bu-
raco de poste estruturado. Também aqui se regista a 
presença de argila, podendo assim corresponder a uma 
outra funcionalidade, não inteligível actualmente.

Gráfico 3.3 – Tipos de estruturas identificadas em Carraça 1.

Gráfico 3.4 – Concentração de estruturas em áreas. Carraça 1.



Designação Área Data dos trabalhos Tipo Quadrícula

A 2 1999, 2000 Cuvette Q.12, Q.13, R.12, R.13

B 1 1999, 2000 Forno R.17

C 2 1999, 2000 Cuvette Q 13

D 2 1999 Buraco de poste Q13/R13

E 1 1999, 2000 Forno Q 17

F 1 2000, 2001 Indeterminado R.17 / R.18

G 1 2000 Indeterminado R.18

H 1 1999, 2000, 2001 Forno Q.18

I 1 2000 Indeterminado Q.18

J 1 2001 Indeterminado R.17 / R.18

K 1 2000, 2001 Forno P.17

L 1 2001 Indeterminado P.19

M 1 2001 Forno P.19

3.4.1.4. Listagem das estruturas

Quadro 3.2
Listagem geral
das estruturas de Carraça 1.

As 13 estruturas de Carraça 1 concentram-se 
em dois pontos separados entre si 6 m. Este facto 
levou-nos a considerá-las como duas áreas individua-
lizáveis, em espaço que não em conexão:

1. Área 1: extremidade E da quadrícula (coorde-
nadas 17, 18, 19), onde se concentram cinco estrutu-
ras tipo forno e cinco estruturas de argila de morfolo-
gia indeterminada;

2. Área 2: extremidade W da quadrícula (coor-
denadas 12, 13, 14), onde se detectaram três estrutu-
ras (2 cuvettes e um provável buraco de poste).

Apesar desta individualização, não existe qual-
quer diferenciação estratigráfica e ao nível da cultu-
ra material existe uma clara uniformidade. São duas 
áreas de um mesmo sítio e com o mesmo significado.

Considerando que nas duas áreas se registam 
diferentes tipos de estruturas, poderíamos apresentar 
duas leituras entre as quais uma escolha fundamenta-
da é impossível:

1. áreas funcionais distintas, mas contemporâ-
neas;

2. ocupação horizontal, correspondendo as duas 
áreas a dois momentos de ocupação distintos. A exis-
tir um hiato temporal, ela seria mínimo.

3.4.2. Análise morfológica

Gráfico 3.4 – Concentração de estruturas em áreas. Carraça 1.

Gráfico 3.5 – Estado de conservação das estruturas de Carraça 1.
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Estado de conservação
As estruturas de Carraça 1 encontram-se 

maioritariamente ou em mau estado de conser-
vação ou em estado razoável. Na realidade, apesar 
de estarem quantificadas 13 estruturas, apenas sete 
possibilitam uma descrição e classificação mínima, 
correspondendo as restantes seis a massas informes 
de argila. 

Em comparação com as estruturas de Xarez 12, 
as estruturas de Carraça 1 apresentam-se em pior es-
tado de conservação. A reduzida potência estratigrá-
fica e o carácter totalmente aberto da área onde se 
conservavam as estruturas poderia facilmente explicar 
a sua destruição parcial. Ainda assim, na realidade, o 
que é de difícil explicação é a preservação deste con-
junto de estruturas face às condições de sedimentação 
e da utilização agrícola dos terrenos onde elas foram 
detectadas.

Quadro 3.4 – Dimensões das cuvettes de argila.

Estrutura

Eixos (em cm)
Espessura parede 

(em cm)

Maior Menor Máxima Mínima

B 75 53 6 7

E 87 53 8 5

F 70 55 x x

H 65 55 14 8

K 55 35 10 10

L 57 49 8 6

M 59 22 4 5

Estrutura

Eixo Espessura parede

Maior Menor Máxima Mínima

A 90,4 86 30 12

C 150 118 8 4

Quadro 3.3 – Dimensões das estruturas. x - não conservada.

Dimensões
São individualizadas as medidas das estrutu-

ras tipo forno face às cuvettes de argila. Estas últimas 
apresentam uma grande dimensão (entre 150 cm de 
eixo longitudinal e 118 de eixo transversal). Global-
mente (e também considerando o conjunto de Xarez 
12), trata-se das estruturas de argila de maior dimen-
são de toda a Baixa do Xarez.

As estruturas tipo forno de Carraça 1 apresen-

tam uma dimensão semelhante às de Xarez 12 (entre 
87 cm de eixo longitudinal e 22 cm de eixo transver-
sal), embora a espessura média das paredes dos fornos 
seja substancialmente mais reduzida.

Altimetria

Gráfico 3.6 – Altimetria base das estruturas de. Carraça 1.

Estrutura Cota topo Cota base

B 137,85 137,8

E 137,85 137,77

F 137,69 137,58

H 137, 79 137, 75

K 137,82 137,73

L 137,63 137,59

M 137,69 137,58

Estrutura Cota topo Cota base

A 138,06 137,95

C 138,06 137,95

Quadro 3.5 – Altimetrias das estruturas (m).

Quadro 3.6 – Altimetrias das cuvettes (m).

As estruturas de Carraça 1 apresentam um certo 
equilíbrio em termos altimétricos, grupadas em nú-
cleos: os da Área 1, núcleo central, sensivelmente à 
mesma cota (B, E, F, H) e um núcleo marginal a uma 
cota mais baixa, acompanhando o declive do terreno 
(Estruturas K, L, M). Por outro lado, as estruturas da 
Área 2 foram implantadas a uma cota ligeiramente 
superior (também junto ao substrato rochoso, acom-
panhando o declive do terreno).

A existência destas três plataformas poderia 
eventualmente traduzir uma ocupação em três mo-
mentos, mas tal está longe de ser certo e a natureza 
reduzida da área torna mesmo absurda esta supo-
sição.
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Gráfico 3.6 – Altimetria base das estruturas de. Carraça 1.

Base e placa térmica

Estrutura Base de argila Placa pétrea Blocos pétreos

A l l m

B m m m 

C l l m

E m l m

F l m l

H l m l

K m m m

L m m m

M m m m

Gráfico 3.8 – Quantificação dos materiais recolhidos em Carraça 1.

Quadro 3.7 – Tipos de bases das estruturas.
m ausente
l presente

Quer as cuvettes quer os fornos, apresentam 
blocos de pedras na sua base, sendo provável que os 
elementos pétreos funcionassem como componentes 
de uma placa térmica, como foi atestado em Xarez 
12. No entanto, as únicas estruturas que podem clara-
mente ser classificadas como detentoras de placa tér-
mica são as estruturas A e a C (cuvette) e a E (forno). 
As restantes estruturas apresentam alguns blocos de-
sestruturados que podem, no entanto, ter pertencido 
a uma placa térmica. De notar que a estrutura que 
apresenta maiores sinais de combustão (Estrutura B) 
não apresenta sinais da presença de blocos pétreos.

A base de argila que se detecta nas cuvettes e em 
alguns dos fornos (H, por exemplo) poderá ter tam-
bém funcionado como reflector de calor, ou ser parte 
de um processo construtivo.

Enchimento e Fases de utilização
Considerando que os fornos de Carraça 1 se en-

contram apenas a nível da base, não se registam sinais 
da sua utilização, embora esteja claro que tenham sido 
exclusivamente usados para combustão.

3.4.3. Materiais arqueológicos

Gráfico 3.7 – Quantificação dos materiais recolhidos em Carraça 1. Quadro 3.8 – Pedra lascada proveniente do interior das estruturas.

INDUSTRIA LÍTICA – CARRAÇA 1
ESTRUTURAS

Nº %
Material preparação / reavivamento
Tablettes 0 0%
Flancos de núcleo 0 0%
Material de debitagem
Lamela bruta 10 22%
Lasca bruta 10 22%
Microburil 1 2%
Núcleos 1 2%
Material residual
Esquírola 4 9%
Resto de talhe 13 29%
Utensílios 
Lamela retocada 1 2%
Lasca retocada 2 4%
Geométrico 1 2%
Peça esquírolada 1 2%
Ponta de seta (?) 1 2%

45 100%
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3.4.4. As estruturas de Carraça 1

3.4.4.1. Estrutura A

Localização: Área de conexão entre os quadrados 
Q.12, Q.13, R.12 e R.13. Área 1.

Tipo: Cuvette.
Trabalhos efectuados
1999: No final da campanha, foi identificado um 

conjunto de estruturas, das quais se destaca a Estrutu-
ra A. Más condições atmosféricas prejudicaram então 
a sua escavação e registo gráfico.

2000: Realização de desenhos de pormenor: 
plantas e alçado.

Estado de conservação: Muito Bom.
Caracterização morfológica da Estrutura
Forma e planta
A Estrutura A apresenta forma circular, conser-

vada em todo o seu perímetro em cerca de 5-6 cm de 
altura, e cerca de 86 cm de diâmetro. Assenta directa-
mente sobre o substrato rochoso e é constituída por 
paredes de argila cozida e de superfície interna alisada. 
Embora o fundo não seja totalmente revestido a argila, 
as paredes de base têm uma inflexão, que lhes dá uma 

forma interna côncava, como uma cuvette. Internamen-
te, o sedimento identificado é bastante mais escuro que 
o exterior, mas não foi registada a presença de carvões.

As pequenas pedras de enchimento funciona-
riam como uma base de termoclastos e os nódulos de 
argila cozida, actualmente congregados com estes, são 
fragmentos das muito destruídas paredes.

Parede de argila
Forma: parede côncava, espécie de depressão re-

vestida a argila.
Tratamento de superfícies: argila muito com-

pacta, em alguns pontos encontra-se mesmo espatu-
lada.

Cor Munsell: 10YR 5/3 (weak red).
Placa térmica ou fundo: o fundo da estrutura 

apresenta pedras de enchimento congregados com 
nódulos de argila cozida. Esta base funcionaria pro-
vavelmente também como placa térmica.

Parece claro que esta estrutura foi escavada na 
rocha de base. Registe-se que, entre o anel de argi-
la exterior e o núcleo interno, existe uma espécie de 
depressão e na face Sul verifica-se a presença de uma 
depressão de forma circular.

Dimensões (m):

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,904 0,86 0,30 0,12 138,06 137,95

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA

Q.17 34 PL LML RET MES S A 00.09.25

R.13 13 PL LSC RET S A 9 31 137,98 99.10.06

R.13 15 PL RT QZH A 00.10.11

R.13 16 PL RT CHT A 00.10.11

R.13 17 PL LML SIMP MES CHT A 00.10.11

Quadro 3.9 – Materiais arqueológicos da Estrutura A.

Enchimento e Fases de utilização: não foi detecta-
do qualquer sedimento individualizável no interior da 
estrutura, corresponde ao mesmo tipo de sedimento 
que as camadas de colmatação (Camada 2).

Cronologia
Integração estratigráfica: coberta por Camada 2, 

assenta directamente sobre a rocha. 
Associação com outras estruturas: não é possível 

atestar a relação cronológica com a estrutura C e D, 

mas em termos estratigráficos estas 3 estruturas são 
equivalentes.

Cronologia: Mesolítico final, Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados
Em associação com esta estrutura foram reco-

lhidos alguns utensílios (lamela com retoque margi-
nal), produtos debitados (lamela) e restos de talhe em 
sílex, quartzo e chert.
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3.4.4.2. Estrutura B

Localização: R.17, Área 1.
Tipo: estrutura de argila (tipo forno).
Trabalhos efectuados
1999: A Estrutura B foi identificada em final 

de campanha. Não foi integralmente escavada, tendo 
sido definida em apenas cerca de 4 cm da altura. Foi 
parcialmente afectada por raízes.

2000: Os trabalhos de 2000 visavam efectuar 
uma leitura mais completa desta estrutura. Para esse 
efeito, foram efectuados novos desenhos à escala 1:20 
e foi retomada a escavação do ano anterior, interrom-
pida por más condições atmosféricas. A escavação foi 
efectuada com decapagens de 1 cm, com instrumen-
tos de precisão e colherim. A compactação da terra 
tornou necessário humedecê-la constantemente.

Desde o ano anterior que se tinha verificado 
que a parede da estrutura se encontrava interrompida. 
Tornava-se então necessário optar por uma de duas 
hipóteses: deixar uma barreira de terra em torno da 
Estrutura B ou procurar a parede de argila a uma cota 
mais baixa. Optou-se pela segunda hipótese. Não foi 
identificada a parede em torno da estrutura, mas fi-
cou claramente visível a mancha muito escura do seu 
interior.

Foi recolhida uma amostra do sedimento muito 
escuro, proveniente do interior da estrutura, contras-
tando com a camada que a envolvia, muito clara.

Estado de conservação: razoável. Encontra-se 
afectada por raiz que corta a parede de argila e parte 
dela encontra-se destruída. Por outro lado, verifica-se 

que a área em seu redor se apresenta muito compacta-
da, dificultando a escavação.

Caracterização morfológica da Estrutura
Forma e planta
Forma ovalada, interrompida na sua metade 

NE. É provável que a parede de argila se prolongasse 
para a área com evidentes sinais de combustão.

Trata-se de um provável forno, com área de 
combustão evidente, constituído por parede de argila 
com forma oval. Esta parede encontra-se interrompi-
da na sua metade Norte, mas a área de combustão do 
seu enchimento reconstitui a forma original do forno.

É possível avançar duas hipóteses, mas não há 
possibilidade de escolha:

1. estrutura aberta;
2. estrutura fechada, com a parede destruída por 

raízes.
Parede de argila
Forma: parede em mau estado de conservação, 

arrasada na base.
Tratamento de superfícies (paredes): argila pou-

co compactada, espessura entre 6-7 cm. Altura con-
servada observada: 5 cm.

Cor Munsell: 10R 5/3 (weak red) – 10:00 h (luz 
directa).

Placa térmica ou fundo: apresenta alguns blocos 
pétreos (granito e grauvaque) embora realmente não 
seja possível caracterizar integralmente a placa térmica.

A base da estrutura apresenta-se muito compac-
ta, quase em processo de ceramização, embora não se 
registe uma base de argila cozida.

Dimensões (m):

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,75 0,53 0,06 0,07 137,85 137,8

Enchimento e Fases de utilização
Verificou-se que a área apresenta claros sinais de 

combustão. O sedimento escuro é mesmo o indicador 
do perímetro total da estrutura nas áreas onde não foi 
detectada a parede de argila. 

A combustão poderá também ter originado a 
grande compactação do sedimento.

Surgiram alguns nódulos de argila, que podem 
constituir derrubes da estrutura, e escassos elementos 
líticos, destacando-se um seixo.O seu interior apre-
sentava abundantes raízes. 

Cor Munsell: 2.5 YR 4/1 (dark reddish gray) – 10 

h – luz directa.
Cronologia
Integração estratigráfica: coberto pela Camada 2, 

integra-se parcialmente nesta camada. Não é possível 
saber se a base da estrutura foi escavada no substrato 
rochoso, mas a escassa potência indica a proximidade 
da rocha-mãe.

Associação com outras estruturas: a parede da Es-
trutura B sobrepõe-se parcialmente à Estrutura E, 
sendo óbvia a sucessão de construção: Estrutura E – 
Estrutura B.

Cronologia: Mesolítico final, Neolítico antigo?
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Materiais arqueológicos associados
Entre os materiais arqueológicos recolhidos, 

destaca-se a presença de um microburil, elemento da-
tante e caracterizante da indústria lítica.

Gráfico 3.9 – Fauna malacológica, fragmento de valva inidentificável (FMM), 
matérias-primas (MP) e pedra lascada (PL).

Quadro 3.10 – Materiais arqueológicos da Estrutura B.

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA

R.17 14 PL LSC SIMP INT QZH B 117 11 137,78 00.10.04

R.17 15 PL LSC SIMP INT QTZ B 119 10 137,78 00.10.04

R.17 22 MP SEIXO QTZ B 108 9 137,89 00.10.05

R.18 17 PL MB DIST S B 1 144 137,8 99.10.01

R.18 90 PL ESQ QZH B 137,93 00.10.04

R.18 91 PL ESQ QZH B 137,93 00.10.04

R.18 92 FMM B 137,93 00.10.04

3.4.4.3. Estrutura C

Localização:
 Q.13. Área 2.
Tipo: 
Estrutura de argila (cuvette).
Trabalhos efectuados
1999: Inicialmente havia sido considerada como 

parte integrante da Estrutura A. As condições de pre-
servação são muito menores que as daquela. A Estrutura 
C está arrasada quase pela base, com uma presença vesti-
gial. Foram identificados troços muito fragmentários das 
paredes externas de argila, com uma espessura muito re-
duzida. Identificámos um diâmetro com cerca de 78 cm. 

2000: Realização de desenhos de pormenor: 
plantas e alçado.

Estado de conservação: 
Razoável. Mas as condições de preservação são 

muito piores que as da Estrutura A, que se encontra 
contígua, encontrando-se arrasada quase pela base.

Caracterização morfológica da Estrutura
Forma e planta: constituída por uma mistura de 

argila e pedras, com forma menos estruturada, sendo 
semelhante ao núcleo da Estrutura A.

Parede de argila: Forma – parede côncava, es-
pécie de depressão revestida a argila. Tratamento de 
superfícies: irregular.

Cor Munsell: 5 YR 5/ 3 (reddish brown).
Placa térmica ou fundo: fundo concavo constituí-

do por argila e blocos pétreos.
Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

1,50 1,18 0,08 0,04 138,06 137,05
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Enchimento e Fases de utilização
O enchimento é constituído por blocos pétreos 

e carvões, que atestam a combustão que decorreu no 
interior. Os nódulos de argila, de consideráveis di-
mensões, integrados, devem ser fragmentos das pa-
redes arrasadas. Na vertente S – SE, o estado de de-
gradação é mais acentuado. A estrutura foi construída 
directamente sobre a rocha de base.

Cronologia
Integração estratigráfica: coberta pela Camada 2, 

assenta directamente sobre a rocha. 
Associação com outras estruturas: não é possível 

atestar a relação cronológica com a Estrutura A e D, 
mas em termos estratigráficos estas três estruturas são 
equivalentes.

Cronologia: Mesolítico e Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados
Não se regista a presença de qualquer material 

arqueológico.

3.4.4.4. Estrutura D

Localização: 
Q.13-R.13. Área 2
Tipo: 
Buraco de poste estruturado.
Trabalhos efectuados
1999: Escavação e registo fotográfico.
2000: Realização de desenhos de pormenor: 

plantas e alçado.
Estado de conservação: 
Bom.
Caracterização morfológica da Estrutura
Forma: Aglomerado pétreo estruturado em tor-

no de uma cavidade central. As pedras são de maiores 
dimensões do que as utilizadas nas demais constru-
ções, não apresentando quaisquer paralelos morfoló-
gicos com estas. Formado por um círculo de pedras 
com alguns elementos de argila, a sua interpretação 
como buraco de poste mantém-se sob reserva. Apre-
senta cerca de 44 cm de diâmetro exterior e a cavidade 
interna cerca de 12 cm de largura.

Elementos pétreos: as pedras são de maiores di-
mensões do que as utilizadas nas demais estruturas, 
não apresentando quaisquer paralelos morfológicos 
com estas. Apresenta alguns elementos de argila as-
sociados.

Matéria-prima: exclusivamente granito.
Termoclastos: ausentes.

Dimensões:

EIXO ALTIMETRIA
Maior Menor Topo Base

0,44 0,50 137,84 137,89

Enchimento e Fases de utilização: enchimento da 
Estrutura D composto exclusivamente por sedimen-
tos, idênticos à Camada 2. 

Cronologia
Integração estratigráfica: coberta pela Camada 2. 

Assenta directamente sobre a rocha de base.
Associação com outras estruturas: na proximidade 

das estruturas A e C.
Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados: não se registou 

a presença de qualquer material arqueológico.

3.4.4.5. Estrutura E

Localização:
Q.17. Área 1.
Tipo: 
Estrutura de argila (tipo forno).
Trabalhos efectuados
1999: Identificação de uma área de concentração 

de fragmentos de argila que denunciava a presença 
de uma estrutura. Destacava-se desde logo um bloco 
de cerâmica com cerca de 20 cm, sendo interpretado 
como parte integrante de uma estrutura. Foi efectua-
do um plano e registada a dispersão dos fragmentos 
de argila, prováveis derrubes. 

2000: Procedeu-se à escavação, tendo sido inte-
gralmente escavada a estrutura e sua base. 

Estado de conservação: 
Bom.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Estrutura de argila com forma 

oval e base forrada com blocos de pedra.
Parede de argila
Forma - Apresenta as paredes finas (3-2 cm). 

Os blocos da base da estrutura modelam em alguns 
pontos o traçado da estrutura.

Tratamento de superfícies: irregular.
Cor Munsell: paredes: 5 YR 5/ 3 (reddish brown) 

– 11:00h – luz indirecta
Placa térmica ou fundo
No interior, encontram-se blocos de pedra (ter-

moclastos), que cobrem integralmente a base da estru-
tura. Trata-se de uma placa pétrea que se destaca face 
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ao conjunto da Baixa do Xarez (particularmente no 
importante conjunto de Xarez 12) no que se refere à 
dimensão dos blocos pétreos (granito e grauvaque), com 
um elevado grau de imbricação dos elementos pétreos.

Dimensões:

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,87 0,87 0,08 0,05 137,85 137,77

Enchimento e Fases de utilização: o interior desta 
estrutura apresentava uma coloração mais clara que o 
da B, estrutura contígua. A terra apresentava-se mui-
to compactada, praticamente sem materiais arqueo-
lógicos, com uma cor Munsell 10YR 5/3 (11h20, luz 
directa).

 Cronologia
Integração estratigráfica: coberto pela Camada 2, 

assenta nessa camada e, provavelmente, no substrato 
rochoso.

Associação com outras estruturas: foi parcialmente 
cortada pela construção da Estrutura B. Ainda não é 
possível efectuar uma leitura de contemporaneidade 
ou diacronia com a Estrutura H.

Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo?

Materiais arqueológicos associados

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA
Q.17 40 CER FR LS BJ E 188 148 137,77 00.10.09
Q.17 27 PL LML SIMP DIST RS E 180 200 137,83 99.10.19
Q.17 35 PL RT RS E 122 139 137,81 00.09.27
Q.17 36 PL RT S E 00.09.27
Q.17 41 PL NCL IND INT QZ E 57 163 137,8 00.10.10
Q.17 42 PL LSC SIMP QTZ E 137,8 00.10.10
Q.17 43 PL LSC RET RS E 167 142 137,8 00.10.10
Q.17 44 PL RT RS E 155 150 137,8 00.10.10
Q.17 45 PL LML SIMP PROX QZH E 147 139 137,8 00.10.10
Q.17 46 PL LSC SIMP S E 138 145 137,8 00.10.10
Q.17 118 PL RT QTZ E 00.10.09
Q.17 120 PL LSC SIMP QZ E 137,8 00.10.14
R.17 86 PL LSC SIMP MES QZH E 3 190 137,87 00.10.13
R.17 107 PL LML SIMP PROX QTZ E 99.10.09
R.17 108 PL LSC SIMP MES QZH E 99.10.09

Gráfico 3.10 – Proporção cerâmica – pedra lascada.

Quadro 3.11 – Materiais arqueológicos da Estrutura E.

Entre os materiais recolhidos, destaca-se a pre-
sença de um fragmento de cerâmica liso. Embora 
informe (bojo simples), constitui uma presença sig-
nificativa em termos culturais. A indústria lítica reco-
lhida inclui lascas, núcleo, lamela.
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3.4.4.6. Estrutura F

Localização: 
R.17, R.18, Área 1.
Tipo: 
Estrutura de argila (cuvette?).
Trabalhos efectuados
2000: A estrutura foi identificada na Campanha 

de 2000, mas a sua interpretação ficou em aberto uma 
vez que a escavação não foi concluída, não sendo pos-
sível compreender se se tratava de uma estrutura do 
tipo cuvette ou de tipo forno.

2001: Escavação de pormenor e conclusão do 
registo estratigráfico.

Estado de conservação: 
Mau.
Caracterização morfológica da Estrutura
Forma e planta: Mancha de argila de forma 

oblonga, integrando alguns blocos de pedra. Tal como 
sucede na Área 2, esta estrutura parece ter sido es-

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,70 0,55 x x 137,69 137,58

cavada na rocha, uma vez que foi atingido o topo da 
rocha em desagregação. 

Trata-se de uma área com grande densidade de 
fragmentos de argila, agrupados em nódulos de ta-
manho médio. O mau estado de conservação e a dis-
tribuição dos nódulos de argila parece indicar que se 
trata de mais do que uma estrutura.

Parede de argila
Forma: A estrutura apresenta uma morfologia 

informe, paralelizável com a primeira fase de escava-
ção da Estrutura A (em 1999) e com a Estrutura C 
(ambas na Área 2). 

Tratamento de superfícies: irregular.
Cor Munsell: 5YR 5/6 (Yellowish red) – 12:00h, 

luz directa
Placa térmica ou fundo: Foram identificados vá-

rios blocos pétreos de média e grande dimensão pa-
ralelizáveis à placa térmica da Estrutura E, podendo 
constituir assim parte de uma placa térmica danificada.

Dimensões:

Quadro 3.13 – Materiais arqueológicos da Estrutura F.

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA

R.17 75 PL LML SIMP PROX RSA F 00.10.10

R.17 84 PL LSC SIMP MES QTZ F 190 73 137,89 00.10.11

Enchimento e Fases de utilização: a camada de 
terra encontrava-se mais escura, sendo a sua coloração 
correspondente a 10YR 5/3 no código de Munsell. 
Terra muito solta.

Cronologia
Integração estratigráfica: coberto por Camada 2.

Associação com outras estruturas: na proximidade 
da estruturas B, E, H.

Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados
Apenas foram recolhidos 2 materiais arqueoló-

gicos de pedra lascada.

3.4.4.7. Estrutura H

Localização: 
Q.18, Área 1.
Tipo: 
Estrutura de argila (tipo forno).
Trabalhos efectuados
1999: No final da Campanha de 1999, foi iden-

tificada uma aglomeração de argila a que foi atribuída 
a designação de Estrutura H;

2000: Ao efectuar-se uma limpeza um pouco 
mais aprofundada junto da Estrutura H, foi possível 
delinear a planta total desta estrutura.

2001: Definição exterior da estrutura.
Estado de conservação: 
Bom, apesar de parte da parede Oeste se encon-

trar interrompida.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta
Estrutura tipo forno, de forma subcircular, com 

x - não conservada
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a base preenchida por argila, blocos de pedra, termo-
clastos e seixos. Parede interrompida no quadrante 
Oeste. 

Parede de argila
Forma: Apresenta paredes de argila muito finas 

(muito semelhante à Estrutura E), embora aqui não 
se registe um plano regular, mas sucessivas paredes de 
argilas encostadas umas às outras (parecendo, de al-
gum modo, um labirinto).

A presença de sucessivas paredes de argila não 
tem paralelos na Baixa do Xarez, constituindo um 
misto entre a base das estruturas tipo forno (como a B 
e a E), revestidas com pedras e com finas paredes, com 
as estruturas tipo cuvette, com a base completamente 
revestida a argila.

Cor Munsell: 2.5 YR 4/8, red
Placa térmica ou fundo: Entre as paredes (inter-

nas e externas), encontram-se núcleos de argila e pe-
dras (termoclastos e quartzitos, incluindo quartzito 
talhado). 

Dimensões:

Quadro 3.13 – Materiais arqueológicos da Estrutura H.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,65 0,55 0,14 0,08 137,79 137,75

Enchimento e Fases de utilização: 
Parte da área apresentava um sedimento escu-

ro de granulação muito fina, devendo corresponder 
a uma área de combustão. O sedimento apresenta a 
coloração Munsell 10 YR 3/2, very dark brown.

Cronologia
Integração estratigráfica: coberta por U.E. 2, qua-

se confinando com as estruturas B e E. 
Associação com outras estruturas: não verificada.
Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo.

Materiais arqueológicos associados

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA

Q.18 30 PL RT QZH H 9 150 137,87 00.10.13

Q.18 31 PL LML SIMP MES RS H 10 150 137,87 00.10.13

Q.18 32 CER FR LS BJ H 31 197 137,87 00.10.13

Q.18 34 PL LML SIMP DIST QTZ H 137,87 00.10.13

Q.18 35 PL PÇ ESQ QZH H 137,87 00.10.13

Q.18 36 PL RT H 34 159 137,87 00.10.13

Q.18 68 PL LSC  SIMP S H 22 141 137,78 00.10.03

R.18 115 PL PÇ ESQ INT S H 59 11 137,89 00.10.13

R.18 116 PL LSC SIMP DIST QZ H 59 11 137,89 00.10.13

R.18 209 PL RT RS H 00.09.26

Gráfico 3.11 – Proporção cerâmica – pedra lascada.
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Gráfico 3.11 – Proporção cerâmica – pedra lascada.

3.4.4.8. Estrutura J

Localização: 
R.17 e R.18, Área 1.
Tipo: 
Estrutura de argila (tipo indeterminado).
Trabalhos efectuados
2001: Identificada na Campanha de 2001, foi 

praticamente destruída por chuvas no final da Cam-
panha, apesar da protecção com plásticos, redes e terra.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,50 0,30 x x 137,86 137,82

Estado de conservação: 
Mau.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Apresenta duas paredes suces-

sivas de argila (poderia ter mais, mas o seu estado de 
conservação não permite tirar outras conclusões) e, ao 
centro, vários blocos de granito. 

Tratamento de superfícies: irregular.

Dimensões:

Enchimento e Fases de utilização: não observáveis.
Cronologia
Integração estratigráfica: coberta pela Camada 2.
Associação com outras estruturas: estruturas da 

Área 1.

Quadro 3.14 – Materiais arqueológicos da Estrutura J.

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA

R.17 88 PL ESQ QZH J 178 104 137,83 01.10.10

R.17 89 PL ESQ RS J 137,82 01.10.10

R.17 144 PL GEOM FRAG S J 137,82 01.10.09

R.17 145 PL RT RS J 137,82 01.10.09

R.18 134 PL LSC SIMP MES QZH J 21 83 137,83 01.10.10

R.18 135 PL LML SIMP MES S J 3 115 137,86 01.10.10

Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados
Durante os trabalhos de definição da Estrutura J, 

foram recolhidos três restos de talhe (R.17, 88 e 89; R.18, 
126) e um fragmento de lamela de sílex (R.18, 127).

3.4.4.9. Estrutura K

Localização: 
P.17, Área 1.
Tipo: 
Estrutura de argila (tipo Forno).
Trabalhos efectuados
2001: Identificação ao parcial, uma vez que a 

estrutura se encontra no limite Norte do Quadrado 
P.17, e como Q.17 se encontra a um plano mais ele-
vado, não é possível saber se a estrutura tem continua-
ção para Q.17. Assim, apenas foi identificada a parede 
Sul, não tendo sido atingida a sua base, dada a fra-

gilidade da estrutura, bastante afectada pelas chuvas 
intensas que inesperadamente se fizeram sentir.

Estado de conservação: 
Razoável.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: As paredes eram constituídas por 

argila e alguns blocos de pedra de pequenas dimensões. 
Parede de argila: Forma: Estrutura arrasada pela 

base.
Tratamento de superfícies: Irregular.
Cor Munsell: 10 YR 6/3, (pale brown).
Placa térmica ou fundo: não identificada.
Dimensões:

*observávelEIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA
Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,55 0,35 0,10 0,10 137,82 137,73*

x - não conservada
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Enchimento e Fases de utilização
Não foi atingida a base, uma vez que o plano 

escavado em redor da estrutura atingiu uma cota de 
base de 137,73 m.

O enchimento apresenta a cor Munsell 10 YR 
5/3 (brown).

Cronologia

Quadro 3.15 – Materiais arqueológicos da Estrutura K.

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA QD

P.19 38 PL PS? PROX QZ K 47 142 137,61 01.10.08 E

P.19 39 PL LML SIMP PROX QZ K 18 149 137,61 01.10.08 E

Integração estratigráfica: Coberta pela Camada 2.
Associação com outras estruturas: isolada.
Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados
Durante a limpeza desta área foi apenas recolhi-

do um resto de talhe de quartzo (P.17-20). Recolheu-
-se também uma pequena amostra de carvão (P.17 - 2).

3.4.4.10. Estrutura L

Localização: 
P.19, Área 1.
Tipo: 
Estrutura de argila (indeterminada).
Trabalhos efectuados
2001: Identificação e escavação parcial, estrutu-

ra afectada pelas más condições atmosféricas.
Estado de conservação: 

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,57 0,49 0,08 0,06 137,63 137,59

Mau estado de conservação. 
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: De forma semicircular, consti-

tuída por blocos de granito (o maior com cerca de 20 
cm de comprimento) e por pequenos nódulos de ar-
gila. Face à presença dos pequenos nódulos de argila, 
poderá tratar-se de mais do que uma estrutura.

Cor Munsell: 10 R 5/8, red.
Dimensões:

Enchimento: 
Munsell 10 YR 5/3, brown
Cronologia
Integração estratigráfica: coberta pela Camada 2?
Associação com outras estruturas: isolada.
Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados

Quadro 3.16 – Materiais arqueológicos da Estrutura K.

QD # TIPO DESC CARACT. ESTADO M.PRIMA EST. X Y Z DATA

P.19 38 PL PS? PROX QZ K 47 142 137,61 01.10.08

P.19 39 PL LML SIMP PROX QZ K 18 149 137,61 01.10.08

Durante os trabalhos de definição e limpeza da 
Estrutura L, foi recolhida uma ponta de seta (?) de 
quartzo leitoso (P.19-38). 

Próximo da estrutura, foram também encontra-
dos restos de talhe e lascas de rocha siliciosa e sílex, 
assim como um fragmento de lamela de quartzo lei-
toso (P.19, -39).
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3.4.4.11.Estrutura M

Localização: 
P.18, Área 1.
Tipo: 
Estrutura de argila (tipo forno).
Trabalhos efectuados
2001: Identificação e escavação parcial, muito 

afectada pelas más condições atmosféricas.

EIXO PAREDE (ESPESSURA) ALTIMETRIA

Maior Menor Máxima Minima Topo Base

0,59 0,22 0,04 0,05 137,69 137,58

Estado de conservação: 
Mau.
Caracterização morfológica da estrutura
Forma e planta: Constituída por paredes finas 

de argila (pequenos nódulos), com cerca de 2 cm de 
espessura.

Cor Munsell: 10 R 5/8, red.
Dimensões:

Enchimento e Fases de utilização: 
Coloração Munsell 10 YR 4/3.
Cronologia
Integração estratigráfica: coberta pela Camada 2.
Associação com outras estruturas: isolada.

Cronologia: Mesolítico final – Neolítico antigo?
Materiais arqueológicos associados
Não foram identificados materiais arqueológi-

cos em associação.

3.5. Cultura Material

Quadro 3.18 – Materiais arqueológicos de Carraça 1: quantificação geral.

 

SUP NÍVEL 1 NÍVEL 1/ 2 NÍVEL 2 ESTRUTURA TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

PL 45 94% 1226 97% 27 100% 421 94% 47 89% 1770 96%

CER 1 2% 9 1% 0 0% 7 2% 2 4% 19 1%

PAF 0 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0%

CRC 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 1 2% 3 0%

CRV 0 0% 8 1% 0 0% 6 1% 1 2% 15 1%

FMM 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 0%

MP 2 4% 19 2% 0 0% 13 3% 1 2% 35 2%

Total 48 100% 1265 100% 27 100% 449 100% 53 100% 1846 100%

O conjunto recolhido nas três campanhas de 
Carraça 1 é relativamente numeroso, constituindo o 
segundo mais representativo, em termos numéricos, 
na área da Baixa do Xarez.

Destaca-se, desde logo, a escassa presença da ce-
râmica, que representa não mais 1,35 % do conjunto 
em análise, sendo o estudo deste conjunto meramente 
indicador.

Também a densidade de materiais é muito mais 
reduzida em Carraça 1: 25,7 peças por m2 contrastam 

com os 99,7 peças registadas na Área 3 de Xarez 12. 
Assim, a indústria lítica constitui o mais impor-

tante indicador (a par das estruturas) para a caracte-
rização cultural, funcional e tecnológica do grupo que 
ocupou este local.

3.5.1. Pedra Lascada

O estudo da pedra lascada foi efectuado de for-
ma similar a Xarez 12, com o estudo tecnológico e 
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tipológico efectuado em primeiro lugar por Grégor 
Marchand e a análise global efectuada pelos restantes 
signatários.

Para Carraça 1, optou-se por individualizar os 
dois estudos, efectuados de forma complementar e 
resultantes de uma investigação em contínuo.

3.5.1.1. Composição geral do conjunto

Nível 1 Nível 1/2 Nível 2 Estruturas TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Indústria lamelar 904 74% 15 56% 290 69% 31 66% 1240 72%

Quartzo 281 23% 11 41% 120 29% 16 34% 428 25%

Quartzito 
grosseiro

44 4% 1 4% 11 3% 0 0% 56 3%

Total 1229 100% 27 100% 421 100% 47 100% 1724 100%

Gráfico 3.12 – Indústria lítica identificada na estratigrafia  
de Carraça 1.

A maior parte da indústria lítica foi recolhida na 
camada superficial, correspondendo a migrações do 
único nível de ocupação do sítio.

Apesar disso, não parece ter existido uma pertur-
bação do conjunto, que se revelou bastante homogéneo.

Tal como foi efectuado para Xarez 12, defini-
ram-se à partida três grandes grupos de matérias-
-primas, que correspondem a outras tantas cadeias 
operatórias:

1. indústria lamelar sobre sílex e rochas siliciosas;
2. talhe sobre quartzo;
3. talhe sobre quartzito.
Contrariamente ao que sucede em Xarez 12, a 

chamada «macro-indústria» sobre quartzito grosseiro 
é meramente residual, correspondendo a escassos 3% 
do conjunto em análise. De todos os sítios da Bai-
xa do Xarez, Carraça 1 é aquele onde se regista uma 
menor utilização do quartzito grosseiro, embora em 
termos gerais o sílex seja menos representativo que 
outras matérias-primas como o quartzo hialino (ex-
tremamente abundante), rochas metamórficas (como 
BFA – basalto filoniano alterado) ou o quartzo.

Assim, a indústria lamelar corresponde pratica-
mente à esmagadora maioria do talhe registado em 
Carraça 1.

Quadro 3.19 – Indústria lamelar, de quartzo, macrolítica, de Carraça 1.

Gráfico 3.13 – Indústrias líticas de Carraça 1 (Quartzito grosseiro, 
industria lamelar e quartzo).

Gráfico 3.14 – Estado de conservação das lamelas de Carraça 1.

Comparativamente com Xarez 12, regista-se 
uma menor proporção de lamelas inteiras: 7% para 
Carraça 1 face a 18,2 % de Xarez 12.

Para além destas cadeias operatórias, regista-
-se ainda a presença de matéria-prima não debitada, 
recolhida e registada com a identificação da matéria. 
Entre estes blocos não debitados, salienta-se a impor-
tância dos prismas em quartzo hialino:
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Nível 1 Nível 1/2 Nível 2 Estruturas TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Indústria lamelar 904 74% 15 56% 290 69% 31 66% 1240 72%

Quartzo 281 23% 11 41% 120 29% 16 34% 428 25%

Quartzito 
grosseiro

44 4% 1 4% 11 3% 0 0% 56 3%

Total 1229 100% 27 100% 421 100% 47 100% 1724 100%

Quadro 3.19 – Indústria lamelar, de quartzo, macrolítica, de Carraça 1.

3.5.1.2. Caracterização geral da indústria lamelar

Gráfico 3.15 – Matéria-prima presente em Carraça 1 (não debitada).

 
NV-1 NV 1/2 NV 2 E IND

TOTAL
% TOTAL

Material de preparação /reavivamento 39 0 11 0 0 3,0% 50
Material de debitagem        
Lamela bruta 292 11 98 10 10 24,9% 421
Lâmina bruta 5 0 1 0 0 0,4% 6
Lasca bruta 190 1 79 11 10 17,2% 291
Microburil 23 0 6 1  1,8% 30
Núcleos 27 1 11 1 0 2,4% 40
Material residual        
Esquírola 80 5 44 4 2 8,0% 135
Resto de Talhe 407 7 117 13 0 32,2% 544
Utensilagem        
Lamela sinais uso 4 0 1 0 0 0,3% 5
Lamela retocada 8 0 4 1 0 0,8% 13
Lamela entalhe 9 0 2 2 0 0,8% 13
Lâmina truncatura 11 0 0 0 0 0,7% 11
Lasca retocada 21 0 9 0 2 1,9% 32
Lasca com entalhes 5 0 1 0 0 0,4% 6
Denticulado 7 0 2 0 0 0,5% 9
Geométrico trapézio 19 0 4 0 0 1,4% 23
Geométrico segmento 5 0 3 0 0 0,5% 8
Geométrico triângulo 2 0 0 0 0 0,1% 2
Geométrico indeterminado 3 0 0 1 0 0,2% 4
Furador fusiforme 3 0 0 0 0 0,2% 3
Ponta de seta 2 0 0 0 0 0,1% 2
Raspadeira 3 0 2 0 0 0,3% 5
Peça esquirolada 27 0 10 2 0 2,3% 39
Total 1192 25 405 46 24 100,0% 1692

Quadro 3.19 – Composição da indústria lamelar de Carraça 1.
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Gráfico 3.18 – Proporção Quartzo leitoso / hialino de Carraça 1.

Numa leitura geral, verificam-se valores relati-
vamente equivalentes a Xarez 12, embora em Carraça 
1 seja substancialmente mais elevado o número de 
material residual (45% em Carraça 1, 27% na Área 3 
de Xarez 12).

Gráfico 3.16. – Composição da indústria lamelar de Carraça 1.

Gráfico 3.17 – Produtos debitados de Carraça 1. Rochas siliciosas
e quartzo.

A debitagem está claramente orientada para 
a obtenção de suportes alongados, que representam 
62% do total do material debitado, embora em com-
paração com Xarez 12 o valor das lascas seja sensivel-
mente maior. Esta proporção surge ainda em Valada 
do Mato (Diniz, 2003, p. 183).

Quanto à listagem geral de utensilagem, a prin-
cipal diferença consiste na presença de furadores fu-
siformes, ausentes de Xarez 12, coincidindo com o 
mesmo tipo de utensilagem.

3.5.1.3. Caracterização geral da produção
em quartzo

O quartzo e o quartzo hialino correspondem a 
uma parte numericamente importante do conjunto 
da indústria de pedra lascada de Carraça 1, integran-
do a debitagem com vista à obtenção de lascas e de 
suportes alongados.

QUARTZO NV-1 NV 1/2 NV 2 E
TOTAL

% TOTAL

Material de preparação /reavivamento 1 0 1 0 0,5% 2

Material de debitagem

Lamela bruta 60 5 23 2 22,7% 90

Lâmina bruta 1 0 0 0 0,3% 1

Lasca bruta 35 0 10 6 12,9% 51

Núcleos 11 0 4 1 4,0% 16

Material residual

Esquírola 22 2 20 4 12,1% 48

Resto de Talhe 110 3 42 3 39,9% 158
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A percentagem de utensílios é sensivelmente 
mais reduzida que os valores verificados sobre ro-
chas siliciosas e sílex, embora também se verifiquem 
o mesmo tipo de materiais, incluindo as armaduras 
geométricas. 

Também se verificam paralelismos no móbil 
fundamental da debitagem, as lamelas correspondem 
a 60% do conjunto. A maior parte do conjunto corres-
ponde a material residual, valores decerto majorizados 
pela dificuldade em classificar este tipo de material.

Gráfico 3.21 – Indústria de quartzito de Carraça 1.

Quadro 3.21 – Composição da indústria de quartzo de Carraça 1.

Utensilagem

Lamela retocada 0 0 1 0 0,3% 1

Lamela entalhe 0 0 3 0 0,8% 3

Lâmina truncatura 1 0 0 0 0,3% 1

Lasca retocada 5 0 2 0 1,8% 7

Lasca com entalhes 0 0 2 0 0,5% 2

Denticulado 3 0 0 0 0,8% 3

Geométrico trapézio 1 0 0 0 0,3% 1

Geométrico segmento 0 0 1 0 0,3% 1

Ponta de seta 1 0 0 1 0,5% 2

Peça esquirolada 5 0 3 1 2,3% 9

Total 256 10 112 18 100,0% 396

3.5.1.4. Caracterização geral da produção
em quartzito

Gráfico 3.19 – Composição da indústria de quartzo de Carraça 1.

Gráfico 3.20 – Produtos debitados em quartzo de Carraça 1.
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A produção em quartzito é aqui minoritária, os 
valores mais baixos de todos os sítios da Baixa do Xa-
rez. Também praticamente se não regista a presença 
de seixos para as placas térmicas das estruturas (são 
usadas pedras), sendo o recurso a seixos muito fre-
quente em Xarez 12. É certo que Carraça 1 constitui, 
dos sítios da Baixa do Xarez, o mais afastado dos ter-
raços do Guadiana, mas ainda assim este afastamento 
é relativo e pode não constituir a única explicação, po-
dendo ser uma explicação de tipo funcional. Também 
o sítio da Valada do Mato apresenta escassos elemen-
tos de macro-indústria.

3.5.1.5. Leitura estratigráfica comparativa
da indústria lítica

Como foi já referido, 71% da indústria lítica 
integra-se na Camada 1, denunciando um grau de es-
tratificação consideravelmente baixo.

Se a estratigrafia vertical não é reveladora da 
história da ocupação, importa efectuar também uma 
leitura em área, tentando identificar eventuais evidên-
cias de uma ocupação «horizontal».

Embora se registe uma baixa densidade de ma-
teriais, verificamos que existe uma maior densidade 
na chamada «Área 1», onde se identificaram as es-
truturas tipo forno, tomando como indicadores os 
geométricos (principal indicador crono-cultural) e os 
núcleos (um dos principais indicadores técnicos).

Distribuição dos núcleos nas áreas escavadas.

Distribuição dos geométricos nas áreas escavadas.

3.5.1.6. Comentários à indústria lamelar
de Carraça 1

3.5.1.6.1. Amostragem

O método de estudo tecnológico que aqui se usa 
é idêntico ao utilizado para o sítio Xarez 12. Um exa-
me total da colecção foi realizado pela equipa e uma 
amostragem complementar, efectuada posteriormen-
te, permitiu afinar a compreensão da indústria lame-
lar. Aquando de esta última selecção, os núcleos (no 
total, 42), os geométricos (no total, 32) e os micro-
buris (no total, 17) foram estudados na totalidade. O 
espólio dos quadrados R.17, R.18, Q.12, Q.13 e Q.17 
foi também analisado com o objectivo de recuperar 
o desenvolvimento das cadeias operatórias na sua 
globalidade, mas também para quantificar de algum 
modo a produção (500 peças estudadas). A selecção 
de estes quadrados teve que ver com a organização 
geral do sítio, que inclui duas «áreas» com estruturas 
de combustão. Foram infrutíferos os ensaios de dife-
renciação espacial entre tipos de utensílios ou produ-
tos de debitagem.

3.5.1.6.2. As matérias-primas debitadas

A diversidade das matérias-primas talhadas é 
particularmente notável e configura um padrão para 
os sítios mesolíticos e neolíticos do vale do Baixo 
Guadiana. São aliás os mesmos tipos de materiais 
que são recolhidos, estamos portanto perante territó-
rios de aquisição idênticos. Nota-se, apesar de tudo, a 
proporção suplementar de quartzo e de quartzo hia-
lino, tal como a importância assumida por um quart-
zito fino de cor cinzenta homogénea sem inclusões. 



O recurso à importação é quase idêntico, uma vez 
que a proporção do sílex em relação às rochas silicio-
sas (RS) é a mesma que em Xarez 12, seja uma parte 
de sílex para duas de rochas siliciosas locais. Estes 
sílices são muito heterogéneos, com tipos bem espe-
cíficos (claro, com faixas, castanho opaco, castanho 
translúcido, verde azeitona). Foram transportados 
para o sítio sob a forma de seixos, no caso do sílex, 
ou de pequenas placas para as rochas siliciosas (BFA 
e RS). A fractura de algumas rochas siliciosas verdes, 
seguindo as diaclases, provocou uma importante taxa 
de lascas acidentais. 

Existe provavelmente uma maior incidência do 
aquecimento do sílex, tal como o testemunham nu-
merosos produtos brutos ou retocados. Na verdade, 
nos quadrados de amostragem, 11,6% dos artefactos 
de sílex mostram sinais evidentes de tratamento tér-
mico (a que devemos somar eventualmente 7,0% de 
situações sob reserva). E cinco núcleos de sílex em 
nove mostram igualmente traços de tratamento tér-
mico. Os produtos de debitagem referidos são so-
bretudo esquírolas, o que poderia estar conectado à 
debitagem de blocos ou ao afeiçoamento de suportes 
aquecidos directamente no sítio. Os segmentos de sí-
lex evidenciam todos um tratamento térmico incon-
fundível, mas a amostragem é curta, uma vez que só 
diz respeito a três segmentos. O tratamento térmico 
não existe nos casos dos trapézios, até mesmo nos de 
sílex. Esta tendência estava já anunciada em Xarez 12 
e poderia traduzir duas tradições técnicas diferentes, 
quer contemporâneas quer ligeiramente diferenciadas 
no tempo. Observe-se que há um microburil distal 
sobre lamela de sílex que evidencia também um trata-
mento térmico, o que permite conectar esse processo 
de facturação dos suportes alongados com esse tipo 
de geométrico.

Gráfico 3.25. Largura das lamelas de debitagem plena nos quadrados R.17, 
R.18, Q.12, Q.13 e Q.17.

Gráfico 3.22 – Comparação das principais famílias de matérias-
-primas nos quadrados de amostragem de Xarez 12 e de Carraça-1.

Gráfico 3.23 – Distribuição dos materiais talhados de acordo
com as principais categorias da indústria lamelar (debitagem calculada
sobre R.17, R.18, Q.12, Q.13 e Q.17).

3.5.1.6.3. Características da debitagem

3.5.1.6.3.1. Quantificação da produção
e objectivos da debitagem

Gráfico 3.24 – Repartição dos principais produtos de debitagem na indústria 
lamelar de Carraça 1 (quadrados R.17, R.18, Q.12,Q.13 e Q.17): comparação 
das rochas siliciosas (RS) e do sílex.
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3.5.1.6.3.2. Métodos de debitagem da sequência lamelar

Gráfico 3.26  – Talões dos produtos de debitagem plena (quadrados R.17, R.18, Q.12, Q.13 e Q.17).

Tipo de núcleo / produtos Lasca Lasca /lml Lml Indet Total

Expedito (1-2 levantamentos) 1 1

Unipolar principal 1 1 1 3

Unipolar simples 6 1 8 15

Unipolar terminal 1 2 1 4

Piramidal 1 1

Bipolar (mesma superfície de debitagem) 1   1

Bipolar (superfície de debitagem diferente) 2 1 1 4

Bipolar (sobre bigorna) 3 1 2 2 8

«Núcleo-bisel» 2 2

Multipolar 2 2

Diversos 1 1

Total 16 6 16 4 42

Quadro 3.22 – Classificação dos núcleos segundo o seu tipo de produção.

ARMADURAS BFA QTZ QZH RS RSA S Total
Armaduras 3 3
Segmento 1 3 3 7
Trapézio

Trap. assimétrico curto.

(GT conc. ; PT conc) 1 1 2
(GT conc. ; PT rect) 1 1
(GT rect. ; PT conc) 1 1
(GT rect. ; PT recto) 1 2 3

Trap. assimétrico longo
(GT conc. ; PT conc) 1 1 2
(GT conc. ; PT recto) 1 1 2
(GT rect. ; PT conc.) 1 1

Trap. simétrico curto (T. conc) 1 1
Trap. simétrico longo (T. rect) 1 1

Trapézio 1 1 2

Trapézio
(T. conc) 1 1
(T. Rect.) 1 2 1 4

Triângulo escaleno (PT conc ; GT rect) 1 1
Total 2 3 1 12 3 11 32

 Quadro 3.23 – Tipologia das armaduras.

3.5.1.6.3.3. Tipologia da utensilagem
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Gráfico 3.27 – Comparação
dos principais tipos de armaduras  
de Carraça 1 (CR-1) e de Xarez 12 
(XZ-12).

3.5.1.6.7. Conclusões

As características técnicas e tipológicas reve-
ladas aquando do estudo de Xarez 12 foram todas 
reconhecidas em Carraça 1. Contudo, o método de 
debitagem sobre plataforma estreita, de onde deriva 
o método por núcleos bisel, parece mais marginal 
predominando em Carraça 1 núcleos unipolares de 
plataformas largas ou estreitas. Também a tipologia 
dos geométricos não permite evidenciar diferenças 
cronológicas, bem pelo contrário.

O problema das misturas estratigráficas levanta-
do a propósito de Xarez 12 poderia, em teoria, igual-
mente levantar-se aqui, mas não é fácil de defender. 
Um ligeiro domínio do sílex entre os segmentos, en-
quanto os trapézios são sobretudo sobre rochas locais, 
seria um argumento para separar as duas produções, 
mas a questão principal permanece a da distribuição 
na diacronia. 

A associação segmento + tratamento térmico 
em Carraça 1 é mais segura que noutros sítios (mas 
não se deverá à pequena dimensão da amostra?). Em 

Gráfico 3.28 – Percentagem de sílex por categoria de armadura.
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Portugal, os segmentos com retoques abruptos estão 
igualmente presentes no Mesolítico final e no Neolí-
tico antigo, só o tratamento térmico permite atribuí-
-los a este último. Ora nos sítios do Guadiana aqui 
estudados existem tantos segmentos em sílex aqueci-
dos quanto segmentos de rochas locais, o que anula o 
interesse deste critério de diagnose. No entanto, em 
Carraça 1, existem dois furadores fusiformes de sílex 
associáveis ao Neolítico antigo, sendo um deles de sí-
lex avermelhado pelo tratamento térmico. 

Em consequência, os elementos técnicos e ti-
pológicos aqui diagnosticados não permitem nem 
afirmar a presença de um Neolítico antigo sobre um 
forte substrato mesolítico nem afirmar a existência 
de misturas sistemáticas entre o Mesolítico final e o 
Neolítico antigo. A recorrência de estas observações 
em Xarez 12, Carraça 1 e Fonte dos Sapateiros é um 
importante argumento para a tese de uma aquisição 
muito progressiva de técnicas neolíticas pelos povos 
mesolíticos e, sobretudo, a tecnologia do aquecimento 
do sílex. Em Carraça 1, praticamente não existe cerâ-
mica e as transferências culturais não parecem referir-
-se assim a este campo da cultura material. Podemos 
aceitar que num ambiente muito particular, como o 
de Xarez 12, se desenrolaram ocupações sucessivas, 
uma vez que populações diferentes podem ter queri-
do aproveitar a protecção e abrigo oferecidos por essas 
grandes rochas junto ao Guadiana. Em sítios muito 
«abertos», como é o caso de Carraça 1, as condicio-
nantes espaciais são menores e dificilmente podemos 
pensar que duas ocupações tão próximas no tempo 
como as do Mesolítico final e do Neolítico antigo 
ocorreram sem que tivessem existido laços entre elas, 
sem que os recém-chegados não tivessem consciência 
de habitantes anteriores. O modelo que preferimos 
seria portanto o de ocupações longas destes sítios, 
durante as quais a mesma comunidade transforma li-
geiramente o seu equipamento, importando mais sílex 
e adoptando a técnica do seu aquecimento prévio. O 
tratamento térmico pode ter sido realizado localmen-
te, mas o baixo número de restos de talhe deixa pensar 
que foram importados suportes já aquecidos.

3.5.2. Pedra afeiçoada

Gráfico 3.29 – Proveniência estratigráfica do conjunto cerâmico.

QD # NV TIPO DESC ESTADO M.P. Z DATA

S.18 35 1 PAF PRC FRAG QTZ 138,12 00.10.10

S.18 109 1 PAF PRC INT QTZ 138,05 01.09.27

T.18 31 1 PAF PRC INT QTZ 01.09.19

Quadro 3.23 – Listagem geral
dos percutores de Carraça 1.

A pedra afeiçoada corresponde a uma parte mui-
to reduzida do conjunto de Carraça 1: não se verifica 
a presença de qualquer elemento de moagem e o nú-
mero total de percutores reduz-se a três exemplares, 
todos recolhidos nas camadas superficiais. Mesmo em 
Xarez 12, que constitui uma amostragem muito mais 
elevada, apenas se regista a presença de 8 exemplares 
(0,1% de um universo de 7702 registos). Esta situa-
ção contrasta com os povoados calcolíticos da região, 
nomeadamente com o Castelo de Azinhalinho que 
apresenta um elevado número de percutores (Gonçal-
ves e Sousa, 2000).

3.5.3. Cerâmica

A cerâmica recolhida em Carraça 1 correspon-
de apenas a 1,35 % do conjunto artefactual: 19 re-
gistos em termos absolutos, dos quais apenas cinco 
são bordos e apenas dois permitem reconstituição de 
forma. Registam-se ainda 6 fragmentos de cronologia 
mais recente (perfazendo 25 fragmentos). A cerâmica 
apresenta-se muito fragmentada (embora não rolada), 
com fragmentos de pequena dimensão.

Embora muito escassa, a sua presença não 
pode ser escamoteada, surgindo em toda a estra-
tigrafia e com associações directas a uma estrutura 
(E). A distribuição em área revela uma concentra-
ção na «Área 1», embora também se registe a pre-
sença na «Área 2».
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Gráfico 3.29 – Proveniência estratigráfica do conjunto cerâmico.

Não sendo possível efectuar uma caracterização 
tipológica com um conjunto tão reduzido, apenas al-
guns comentários genéricos são possíveis. Em termos 
de decoração, registam-se valores consideravelmente 
elevados, com a presença de aplicações plásticas.

Gráfico 3.30 – Composição do conjunto cerâmico.

Distribuição dos registos de cerâmica.

As cerâmicas decoradas são praticamente todas 
impressas, ou impressas com incisões, utilizando-se 
vários tipos de matrizes. A reduzida dimensão dos 
fragmentos não permite avançar com a identificação 
integral de motivos decorativos ou a sua comparação 
em bases seguras com os motivos decorativos identi-
ficados em Xarez 12.

Apesar da reduzida dimensão do conjunto, e do 
seu estado fragmentário, podemos sem dúvida consi-
derar que ele se pode integrar na tradição cultural do 
Neolítico antigo, contemporâneo da realidade identi-
ficada nos restantes sítios da Baixa do Xarez.

Quadro 3.25 – Listagem 
geral da cerâmica
de Carraça 1.

QD # NV TIPO DESC ESTADO ESTR. X Y Z DATA

H.13 91 1 CER LS BRD 00.09.27

P.13 26 1 CER LS BRD 00.09.27

P.19 3 1 CER LS BJ 69 181 137,86 01.09.24

Q.12 43 2 CER LS BRD 99.10.15

Q.12 44 2 CER MAM ? BJ 99.10.08

Q.15 73 1 CER DEC BJ 99.10.16

Q.17 40 E CER LS BJ E 188 148 137,77 00.10.09

Q.17 124 1 CER DEC BJ 137,75 01.09.27

Q.18 32 E CER LS BJ H 31 197 137,87 00.10.13

Q.18 67 2 CER DEC BRD 77 177 137,75 01.10.08

R.17 61 1 CER BRD 00.10.06

R.18 97 2 CER LS BJ 68 10 137,84 00.10.05

R.18 98 2 CER BRD 137,84 00.10.05

R.18 102 2 CER DEC BJ 00.09.26

S.17 18 1 CER LS BJ 192 180 138,16 01.09.15

S.18 65 1 CER DEC? BJ 9 64 138,11 00.10.12

S.18 66 1 CER LS BJ 12 61 138,11 00.10.12

SUP 48 CER MAM BJ 00.10.04

T.18 19 2 CER DEC BJ 138,1 01.09.17

T.18 35 1 CER LS BRD 01.09.19

T.18 106 2 CER DEC ? BJ 138,08 01.09.18
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Fig. 3-01 – Localização de Carraça 1 e dos habitats da baixa do Xarez. Modelo digital de terreno sobre Carta Militar de Portugal.
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Fig. 3-02 – Carraça 1, planta da estrutura F.
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Fig. 3-03 – Carraça 1, planta da estrutura H.
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Fig. 3-04 – Carraça 1, planta da estrutura K.
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Fig. 3-05 – Carraça 1, planta da estrutura L.
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Fig. 3-06 – Carraça 1, planta da estrutura M.
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Fig. 3-08: Carraça 1, plantas das estruturas B e E.
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ieFig. 3-10 – Carraça 1, perfis das estruturas A, C e D.
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Fig. 3-11 – Carraça 1, perfil Este de P. 13.
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Fig. 3-13 – Carraça 1, núcleos de lamelas.
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Fig. 3-14 – Carraça 1, núcleos de lamelas.
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Fig. 3-15 – Carraça 1, utensílios sobre lasca e sobre suportes alongados.
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Fig. 3-16 – Carraça 1, utensílios sobre lasca.
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Fig. 3-17 – Carraça 1, armaduras geométricas (trapézios).
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Fig. 3-18 – Carraça 1, cerâmica.
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Fig. 3-19 – Aspecto geral da implantação de Carraça 1.
Fig. 3-20 – Estrutura de argila identificada na sondagem 1 (1999).
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Fig. 3-21 – Carraça 1, fase de escavação na área 2.
Fig. 3-22 – Carraça 1, fase de escavação da estrutura H.
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Fig. 3-23 – Carraça 1, fase de escavação na campanha 2(2000).
Fig. 3-24 – Carraça 1, fase de escavação das estruturas A e B na campanha 1(1999).
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Fig. 3-25 – Carraça 1, fase de escavação da estrutura H.
Fig. 3-26 – Victor S. Gonçalves fotografando de plano elevado (foto Ana Catarina Sousa).
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Fig. 3-27 – Victor S. Gonçalves fotografando de plano elevado (foto Ana Catarina Sousa).
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Fig. 3-28 – Estruturas de Carraça 1 (desenho de campo).
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Fig. 3-29 – Carraça 1, estruturas B e E.
Fig. 3-30 – Carraça 1, estrutura H.
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Fig. 3-31 – Carraça 1, estrutura A.
Fig. 3-32 – Carraça 1, estrutura E.
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Fig. 3-33 – Carraça 1, estrutura E em plano intermédio.
Fig. 3-34 – Carraça 1, estrutura E, placa térmica.



O SÍTIO CARRAÇA 1

509

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 3-35 – Carraça 1, estruturas da área 2.
Fig. 3-36 – Carraça 1, pormenor de placa térmica de estrutura H.



O SÍTIO CARRAÇA 1

510

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 3-37 – Carraça 1, fase de escavação da estrutura E.
Fig. 3-38 – Carraça 1, pormenor da placa térmica da estrutura E.
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Fig. 3-39 – Carraça 1, estrutura F.
Fig. 3-40 – Carraça 1, estrutura L.
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Fig. 3-41 – Carraça 1, núcleos de lamelas.
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Fig. 3-42 – Carraça 1, em cima, núcleo de lamelas. Em baixo, Carraça 1, núcleo de lamelas e lamela.
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Fig. 3-43 – Carraça 1, em cima, dois geométricos, de sílex  e quartzo hialino (segmentos). Em baixo, trapézio  
e lamela com retoque marginal.
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Fig. 3-44 – Carraça 1, lamela bruta e lamela com retoque marginal e lustre de cereal.
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Fig. 3-45 – Carraça 1, geométricos (segmento e trapézios). Em baixo, geométricos (trapézios).
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Fig. 3-46 – Carraça 1, cerâmica decorada com impressões e cerâmica com cordão vertical.
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4. UMA SÍNTESE MAIS CURTA DE QUE O HABITUAL
E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
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4. UMA SÍNTESE CURTA E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
MUDANÇA E PERMANÊNCIA. DO MESOLÍTICO FINAL AO NEOLÍTICO.
OS SÍTIOS DA BAIXA DO XAREZ. 

4.1. As estruturas da Baixa do Xarez.
Alguns elementos para uma leitura
comparativa das arquitecturas de terra

«…l’archéologue qui fouille les structures d’un 
habitat préhistorique n’a malheureusement plus 
l’opportunité de sentir les odeurs des marmites, 
d’entendre les rires et les palabres des habitants 
regroupés autour du feu pour le repas du soir, 
lorsque la nuit est tombée.» 

(Ramseyer, 2003, p. 229)

Os trabalhos desenvolvidos «na margem do gran-
de rio» produziram importante informação sobre as 
estruturas domésticas das primeiras sociedades cam-
ponesas do interior alentejano, das que imediatamente 
as teriam antecedido, e das que por aí passaram nos 
últimos séculos do 4º milénio e nos primeiros do 3º.

Estamos já distantes do panorama de investiga-
ção que sustentou a primeira análise sobre as estruturas 
de habitat do Neolítico antigo (Soares e Silva, 1981), 
as quais se baseavam no que se conhecia à época, sus-
tentadas exclusivamente no estudo dos povoados da 
costa sudoeste. Mais de 20 anos volvidos aumentaram 
consideravelmente o número de povoados escavados, 
estendendo-se agora para o interior (região de Évora, 
Reguengos, Beira), com mais sítios intervencionados 
na área da Estremadura (nomeadamente no Maciço 
Calcário estremenho e na Baixa Estremadura) e no 
Algarve. Ainda assim, apesar do número de sítios ter 
aumentado exponencialmente, a informação conti-
nua a ser deficitária, por um lado reflectindo a escassa 
publicação dos resultados, por outro traduzindo uma 
investigação subfinanciada, com reduzidas áreas esca-
vadas, impedindo imagens de conjunto como a que 
proporcionou Vale Pincel nos anos 80. 

Xarez 12 poderia ter constituído um «case stu-
dy» de referência para o estudo dos habitats neolí-
ticos, caso pudéssemos ter alargado a área escavada 
e assim compreender a organização do sítio em área 
extensa. O que infelizmente não foi possível. 

Perdida que está essa possibilidade, valoriza-se 
uma, apesar de tudo, considerável parte do todo, que 
é a importante concentração de estruturas de argila, 
num total de 24. Aquando da redacção desta mono-
grafia, considerávamos que Xarez 12 apresentava a 
maior concentração de estruturas de argila documen-
tada para contextos em todo o Mediterrâneo mas no-
vos sítios se juntaram ao conjunto do Alqueva como 
Defesa de Cima 2 localizado em Torre de Coelheiros, 
Évora (Santos e Carvalho, 2008) ou Lajinha 8 em 
São Manços (Gaspar et al, 2009). O caso do sítio da 
Cova da Baleia (Mafra) assume particular importân-
cia, face à dimensão da área intervencionadas (cerca 
de 500 m2) e do número de estruturas de argila (cer-
ca de 110, num total de 128 estruturas de combustão 
identificadas).

A presença deste tipo de estruturas em dois 
habitats tão próximos, como Xarez 12 e Carraça 1, 
poderá marcar uma especificidade regional, a qual 
incorpora também outras características como a im-
portante carga mesolítica no pacote artefactual e a 
importância das actividades cinegéticas.

Face a este conjunto, efectuamos uma leitura 
rápida de outros paralelos para tentar compreender 
funções, cronologias e significados culturais. Previa-
mente foi efectuada uma apresentação exaustiva das 
estruturas detectadas nos sítios em estudo, com uma 
ficha normalizada, pretendendo-se disponibilizar in-
formação organizada, lacuna que se verificou aquando 
da análise comparativa que foi estabelecida.

Como atrás foi referido, foram detectados vários 
tipos de estruturas na área do Baixo Guadiana:

l –  Presença de estruturas
Quadro 4.1 – Tipo de estruturas identificadas na área estudada.

XZ-12 CR-1 FS XZ4

Estruturas pétreas para combustão l ? l ?

Fornos de argila com placa térmica e cúpula l l

«Fogareiros» de argila associados a vasos l

Cuvettes de argila l
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Entre as estruturas identificadas destacam-se 
claramente as estruturas de argila que, como já foi re-
ferido correspondem a um mínimo de três tipos:

1. Cuvette: documentada apenas em Carraça 1;
2. Forno em cúpula com placa térmica: presen-

tes em Xarez 12 e Carraça 1;
3. «Fogareiros» associados a vasos (trens de cozi-

nha): Xarez 12 – segunda fase.
Face a este universo, procurou-se seleccionar al-

guns pontos de comparação, num inventário que não 
pretende ser exaustivo, mas que traduz bem a diver-
sidade de situações, cronologias e a escassez de dados 
arqueográficos para estabelecer pontos de contacto. 
Em termos extra-peninsulares, partimos das sínteses 
produzidas por Anne Hasler e Jean Guilaine (2003), 
na leitura que efectuaram do sítio de Les Vautes, e 
da síntese produzida por Alain Villes (2003) para a 
França. A realidade peninsular encontra-se publicada 
de forma mais ou menos dispersa, recentemente ana-
lisada em tese de doutoramento apresentada à Facul-
dade de Letras de Lisboa (Bruno, 2010).

Aquando da identificação das estruturas de 
argila de Xarez 12, o exemplo mais próximo das es-
truturas escavadas no Baixo Guadiana estava na cos-
ta alentejana, na Salema (Soares e Silva, 1981), sítio 
integrável no chamado «Neolítico antigo evoluciona-
do», onde foi identificada uma complexidade de es-
truturas de habitat, tais como empedrados, concentra-
ções de seixos com alteração térmica e estruturas de 
argila: «En association avec les empierrements nous 
avons trouvé des structures à plan ovale d’environ 80 
cm. sur 50 cm et parois d’argile cuite. Ces parois qui 
se trouvent implantées dans un niveau plus bas que 
celui de l’occupation et se prolongent dans celui-ci 
en s’inclinant vers l´intérieur ont une épaisseur de 30 
mm.» (Soares e Silva, 1981, p. 25-26). As fotos evi-
denciam que os nódulos de argila se encontram pouco 
agregados, possivelmente consequência das alterações 
pós deposicionais. Estas estruturas encontram-se dis-
persas, não se verificando a concentração registada em 
Xarez 12 e Carraça 1. C. Tavares da Silva e J. Soares 
colocam a hipótese de se tratar de fornos ou de silos.

A realidade evidenciada pelas estruturas de argi-
la de Xarez 12 e Carraça necessita ainda de ser melhor 
compreendida: para quê, como e quando são questões 
que ainda estamos a tentar responder.

Começando pela questão do como e para quê. 
A questão da funcionalidade destas estruturas neces-
sita de ser melhor compreendida, com a conjugação 
de vários indicadores: análise das estruturas, do seu 
enchimento e leitura integrada com o sítio. Para o sí-

tio de Defesa de Cima 2, os autores da escavação de-
fendem que as estruturas teriam uma funcionalidade 
como silo, previamente revestido a argila, endurecido 
pelo fogo e com placa térmica de base tendo paralelos 
etnográficos nas comunidades islâmicas do Norte de 
África (Carvalho e Santos, 2008). 

Contudo, consideramos que face à presença in-
discutível de sinais de combustão e sem qualquer evi-
dência concreta de práticas de armazenagem (semen-
tes por exemplo) parece-nos inquestionável que este 
tipo de estruturas estaria relacionado com a combus-
tão, provavelmente culinária. Confrontando morfolo-
gia do habitat, vestígios de utilização das estruturas e 
modalidades de ocupação do sítio, os sítios da Baixa 
do Xarez e recentemente Cova da Baleia parecem 
confirmar uma interpretação como área de combus-
tão, ainda que se possa antever uma multiplicidade de 
funções destes fornos depois de serem utilizados.

À escala peninsular escasseiam os exemplos de 
sítios com estruturas de argila «tipo Xarez 12», deven-
do ser mencionado a presença fragmentária em Mas 
d’Is, aldeia «cardial» valenciana, para o qual foi obtida 
uma cronologia muito recuada (Bernabeu Auban et. 
al., 2003, p. 44). 

O paralelo avançado pelos autores para o frag-
mento de argila identificado leva-nos para uma cro-
nologia mais avançada no Neolítico e para um pon-
to mais afastado do Mediterrâneo, o sítio grego de 
Makryalos, datado do Neolítico final. Na Grécia, está 
relativamente bem conhecido o sítio de Dikili Tash, 
tell do Neolítico final que se encontra em bom estado 
de conservação, registando-se «une dizaine de fours et 
de foyers partiellement conservés en place» (Prévost-
-Dermarkar, 2003, p. 215). Apesar de se citarem de-
zenas de fornos, apenas surgem documentados dois: 
o forno 600 e o 614. Trata-se de fornos simples, que 
na mesma câmara albergam espaço de cozedura e de 
combustão correspondendo provavelmente a duas ti-
pologias distintas: o forno 600 apresenta planta oval 
(eixos de 0,80x1,5 m) e o 614, planta em ferradura e 
com abertura a Sudeste (eixo superior a 1,50 m). Ao 
nível das técnicas de construção, ambos apresentam 
uma placa pétrea abaixo do nível de utilização dos 
fornos e uma placa de argila na base, com espessura 
de cerca de 4 cm, registando-se o alisamento das su-
perfícies. As paredes das cúpulas em argila registam a 
presença da técnica dos colombinos. Quanto ao seu 
papel no habitat, é avançado que «le rôle des fours 
dans la vie domestique est naturellement important à 
l’époque néolithique. Ils servent d’abord à la cuisson 
des aliments et sont associés, de façon tout à a fait 
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attendue, à des vases stockage, à des meules dorments 
et à la vaisselles de cuisine» (Treuil, 2001, p. 112-113).

No Mediterrâneo oriental, onde ainda hoje se 
registam fornos de argila deste tipo, encontram-se 
numerosos exemplos desde os contextos antigos da 
Turquia (Cafer Hüyük, Hacilar ou Çatal Hüyük) ou 
mesmo do PPNB (Mureybet e Jericó). Trata-se de 
paralelos longínquos, em contextos antigos, que re-
gistam uma complexidade estrutural desconhecida no 
Ocidente Europeu. 

O reportório de paralelos estende-se ainda à 
Europa central, em Hodmezovarserhely-Gorsza e 
Hârsova. No tell neolítico de Hârsova, foi utilizado 
maciçamente um sedimento argiloso, removido das 
margens do rio, verificando-se a presença de uma es-
trutura de combustão tipo forno em cada habitação, 
usando argila cobrindo uma estrutura tipo cestaria, «Il 
s’agit de structures carrées d’environs 2 m de cotê, le 
plus souvent conservées en élévations, sur une hauteur  
(…) 60 a 80 cm. Elles sont constituées d’un noyau 
central en loess compact, entouré d’une paroi de terre 
dure armée par de nombreux piquets de bois et recou-
verte d’enduit» (Popovici, Randoin, Rialland, 2001, p. 
129-31). Verificam-se ainda paralelos em Itália, com 
exemplos do Neolítico antigo como Ripa Tetta.

O inventário destes sítios é efectuado a propó-
sito do sítio do Neolítico final de Les Vautes, situado 
no Sul de França, e que correspondem aos exemplares 
mais antigos do Sul de França: «les deux fours de la 
maison 1 des Vautes constituiraient alors parmi les 
plus anciens exemplaires de fours en cloche du Sud 
de France» (p. 215). 

Os paralelos são assim estendidos ao Calcolití-
co, estando documentados nos contextos de Roque-
mengarde e de Barres à Eyguières, onde se regista a 
presença recorrente a vasos, num claro paralelo com 
os fornos de fase 2 de Xarez 12: «Il est intéressant de 
constatater que cette complémentarité fours – foyer 
vase – sile – fosse reprend un dispositive observé a 
Roquemengarde (Hasler e Guilaine, 2003, p. 214). Os 
autores realçam o facto de se tratarem dos primeiros 
exemplos de dois fornos contemporâneos situados 
lado a lado: podendo traduzir uso sucessivo ou simul-
tâneo, situação análoga aos fornos de fase 1 de Xarez 
12 e aos fornos de Carraça 1.

No Norte de França, estão identificados vários 
fornos de argila (Rosheim, Vinneuf, Reischett «Scha-
mil», Daschestein, Chambly, Fort-Harrouard, Choisy-
-au-Bac, Zimmershein, citados em Villes, 2003), 
destacando-se os conjuntos do Rubané e do Neolítico 
médio, como o sítio de Reischett «Schamil» (Baixo 

Reno), onde foi identificado um forno atribuído a um 
«oleiro», com entrada associada a área de combustão, 
situação de alguma forma paralelizável à estrutura I 
de Xarez 12, onde se detectou uma área de combustão 
pétrea junto a um forno aberto, com inúmeros frag-
mentos cerâmicos, alguns dos quais com reconstitui-
ção de forma. Também se registam paralelos com as 
cuvettes de argila de Carraça 1, embora o caso de Fort-
-Harrouard esteja também associado à olaria.

Na realidade, na Europa ocidental os paralelos 
para estruturas de argila avançam na cronologia, des-
de os contextos calcolíticos como Roquemengarde, 
até exemplos da Península Ibérica, como Los Milla-
res, onde foram identificadas estruturas de argila com 
finalidades metalúrgicas: «…horno delimitado por un 
anillo de barro cocido, con una depressión en su parte 
central para situar las vasijas-fornos donde se calien-
tava el mineral» (Molina e Cámara, 2005, p. 50). Os 
paralelos estendem-se até à Idade do Bronze (Castel-
lón Alto, Galera) e Idade do Ferro.

Podemos ainda alargar os paralelos a uma leitura 
etno-arqueológica, uma vez que está documentada a 
presença de fornos em todo o Mediterrâneo, do Ma-
ghreb ao Próximo Oriente, e até à Índia. Trata-se de 
fornos com abertura no topo, usados para a cozedura 
de «galletes plaqueés contre la paroi du four» (Hasler 
e Guilaine, 2003, p. 215).

Uma análise idêntica foi efectuada para o Norte 
da Índia (Cousin, 1989). Nas aldeias desta região, as 
lareiras utilizadas para a cozedura de alimentos apre-
sentam uma grande homogeneidade de formas e ma-
teriais, com murete em semicírculo, prolongada por 
uma plataforma com um rebordo. Estas lareiras são 
fabricadas com terra misturada com bosta de vaca e 
restos vegetais, procedendo-se a alisamentos. A aber-
tura do forno não era dirigida nem para Este nem 
para Sul, para não entrar em competição com o sol. 
Verifica-se a existência de forno interior (no interior 
da habitação), para ser usado no Inverno, e um for-
no exterior, para o Verão. O combustível utilizado é 
dependente da intensidade do fogo (lume brando – 
doce: bosta de vaca seca; lume forte – madeira e ar-
bustos). A forma dos fornos inclui a possibilidade de 
contentor de vasos (para fazer iogurte) e a presença de 
uma grelha suporte para cozer legumes.

Os estudos etnoarqueológico na zona do Taiti 
também referem significados mágico-religiosos asso-
ciado aos fornos, em eventos e festas (Orliac, Wattez, 
1989). 

A presença de duas inumações em fornos de Xa-
rez 12 talvez traduza a importância que este tipo de 
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estrutura teria para as comunidades do Baixo Guadia-
na ou então uma utilização oportunista das mesmas, 
uma vez abandonadas. Em Cova da Baleia verifica-se 
uma situação similar (Sousa, 2008), também com inu-
mações depositadas na fase final de ocupação do sítio.

Os estudos desenvolvidos na Costa do Marfim 
permitiram acompanhar a tribo Kouyas, em que cada 
família utiliza usualmente três estruturas de combus-
tão, incluindo um forno de pão (Ramseyer, 2003). A 
utilização quotidiana produz cumulativamente uma 
sucessão de estruturas abandonadas, cuja interpreta-
ção resulta muito complexa alguns meses volvidos: 
numa área de 300 m2 foram identificadas 9 estrutu-
ras, com diferentes tipologias e usos, desde o forno 
construído para uma festa onde foi consumida car-
ne (alimento raramente ingerido pela comunidade), 
zonas de aquecimento de «marmitas», forno de pão 
(que, passado 6 meses, se transformou numa placa de 
argila informe, parcialmente destruída pelas chuvas) 
e ainda reparações de fornos que poderiam ser inter-
pretadas como fornos polinésios. 

Na realidade, este tipo de análise é reveladora da 
fragilidade da leitura arqueológica na análise de con-
textos domésticos. E a frase que escolhemos para epí-
grafe diz tudo: «…l’archéologue qui fouille les struc-
tures d’un habitat préhistorique n’a malheureusement 
plus l’opportunité de sentir les odeurs des marmites, 
d’entendre les rires et les palabres des habitants re-
groupés autour du feu pour le repas du soir, lorsque la 
nuit est tombée» (Ramseyer, 2003, p. 229).

A questão da decomposição dos processos pós 
deposicionais em estruturas de combustão tem vindo 
a ser recorrentemente abordada (Coudret, Larriére, 
Valentin, 1989; Gallay, 1989). Será sempre necessário 
decompor as várias imagens da utilização das lareiras, 
sendo particularmente difícil a reconstituição inicial 
de uma lareira nova. Trata-se de estruturas de natu-
reza evolutiva, a cujas fases se adicionam as alterações 
pós-deposicionais.

Para as lareiras paleolíticas II e III da habitação 
nº 1 de Pincevent, foram identificadas as seguintes fa-
ses: 1 – Acender o fogo, 2 – Instalação da cobertura, 3 
– Combustão coberta, 4 – Fim da combustão, 5 – Des-
montagem da cobertura para a periferia da estrutura, 
com a possibilidade de as estruturas corresponderem 
a uma das etapas. Este modelo pode ser aplicado a al-
gumas das estruturas pétreas de combustão posteriores, 
tornando-se necessário efectuar um modelo de cons-
trução – uso –abandono das estruturas de argila.

Para além desta abordagem, podemos ainda re-
ferir as experiências da arqueologia experimental, no-

meadamente as que foram desenvolvidas na Grécia, a 
par das investigações em Dikili Tash. Neste sítio da 
Macedónia, foi aplicada uma abordagem experimen-
tal em confrontação com os paralelos etnográficos da 
zona macedónia de Emathie (Grécia). Para a realiza-
ção destes fornos, foram reconstituídas as várias eta-
pas de construção, desde a abertura de uma cavidade 
e ao seu preenchimento por pedras, à realização de 
misturas de terra (mais ou menos argilosa, com areia 
e água, com avanços consideráveis para o tipo de se-
dimento usado: «la sole construite avec une quantité 
de sable superieur a 50% du mélange se fissure moins 
que celle construite avec seulement 30%» (Prévost-
-Dermarkar, 2003, p. 219). Foi também documentada 
a fabricação com a utilização de colombinos e o alisa-
mento com seixos ou com os dedos. Para a construção 
da cúpula, seria necessário proceder por fases, com 
a necessidade de secagem dos primeiros níveis. Esta 
técnica de colombinos e de alisamento poderá estar 
atestada para os fornos de Fase 2 de Xarez 12, uma 
vez que apresentam aplicação de placas sucessivas, 
seguida por alisamento, situação bem documentada 
para a estrutura I e K.

Voltemos então à questão inicial. Sendo escassos 
os paralelos (em número, estado de conservação e ti-
pologia semelhante ao Baixo Guadiana), os paralelos 
citados assumem que as estruturas de argila seriam 
usadas como fornos, com diferentes tipologias e téc-
nicas de construção.

Nos paralelos apresentados, estão documenta-
das plantas distintas (maioritariamente ovais ou sub-
circulares) e diferentes composições. A maior parte 
dos fornos apresenta entradas laterais, estando ainda 
registadas pequenas chaminés ou fornos com abertura 
no topo. Trata-se de fornos simples que na mesma 
câmara albergam espaço de cozedura e de combustão.

Na sua maioria, os fornos encontram-se associa-
dos a áreas habitacionais, mas não foi identificada, nos 
sítios citados, nenhuma área de concentração equiva-
lente à registada em Xarez 12 ou Cova da Baleia.

A expressão «forno» está relacionada com a 
combustão, função que decerto foi praticada nas es-
truturas de argila de Xarez 12 e Carraça 1, a avaliar 
pela presença de seixos usados como «placa térmica» 
(e transformados em termoclastos) e das cinzas, que 
revelam as altas temperaturas no interior das cúpulas 
de argila. 

Foram essas elevadas temperaturas que elimina-
ram o colagéneo dos ossos ( Joly e March 2003, p. 203) 
e o tipo de combustível usado deverá ter sido arbus-
tivo e de rápida combustão, a avaliar por paralelos et-
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nográficos e pela própria dimensão dos fornos. Como 
já foi referido em estudos etnoarqueológicos no Taiti, 
verificou-se que nos fornos polinésios são utilizadas 
folhas (de palmeira) e que no final da combustão é 
obtida muita cinza e muito pouco carvão de madeira 
(Orliac, 2003, p. 213). As temperaturas elevadas e o 
combustível utilizado «condenaram» os sítios no que 
se refere à obtenção de datações absolutas.

A combustão efectuada nas estruturas de argila 
seria diversa da que é proporcionada pelas estruturas 
de combustão «abertas», usualmente classificadas de 
fornos polinésios, e que também se encontram docu-
mentadas em Xarez 12, quer na sua fase mais antiga 
(empedrado Z’) quer na fase mais recente do Neolí-
tico (estrutura R), estando ainda registadas em Fonte 
dos Sapateiros e, provavelmente, em Carraça 1.

Os empedrados encontram-se amplamente 
documentados desde o Paleolítico, ou em conjuntos 
mesolíticos como São Julião, Toledo (Estremadura) 
ou mesmo no vizinho sítio epipaleolítico da Barca do 
Xarez. Também em contextos do Neolítico antigo se 
verifica a presença dos empedrados, estrutura ampla-
mente documentada na Costa Sudoeste (Vale Pin-
cel, Salema, Montum) e recentemente registada em 
diversos sítios algarvios: Castelejo, Cabranosa, Vale 
Santo 1, Rocha das Gaivotas, Vale de Boi, Alcalar 7, 
citados em Faustino, 2007).

Em estudos etno-históricos desenvolvidos no 
Taiti, M. Orliac compilou relatos históricos do séc. 
XVIII que nos indicam que o tipo, dimensão e for-
ma dos fornos polinésios seriam diferentes, de acordo 
com o tipo de produtos cozinhado, sendo distintas as 
«pierrade» quando se cozinhava um cão, uma ave ou 
legumes e vegetais vários. Na realidade, a preparação 
de legumes e vegetais é essencial para estas comuni-
dades, que consomem residualmente carne, sendo a 
cozedura de tubérculos, como o inhame, necessaria-
mente com temperaturas elevadas.

Não podemos avaliar a diferente intensidade da 
combustão que se verifica nas estruturas abertas de 
tipo polinésio e nos fornos, mas decerto que seriam 
diversas as funções, ou talvez complementares, servin-
do os empedrados para fabricar brasas que poderiam 
depois ser colocadas nas placas térmicas dos fornos.

Podemos assim avançar com duas modalidades 
de estruturas de argila nas duas grandes fase de ocu-
pação do sítio:

1. fornos de argila, para combustões mais elevadas, 
e empedrados tipo polinésio para «assar» na fase antiga;

2. fogareiros de argila, com recipientes cerâmi-
cos colocados no topo, usados para cozinhar sopas ou 

guisados ou ainda para grelhados de pedaços peque-
nos no Neolítico final.

A coexistência de fornos construídos e de larei-
ras simples está aliás atestada em vários sítios da Eu-
ropa central e oriental (Villes, 2003) e a raridade dos 
fornos face aos empedrados poderá traduzir lacunas 
de pesquisa ou então um abandono da técnica.

As áreas de combustão correspondem a um 
ponto central na análise de um habitat pré-histórico: 
lugar de preparação culinária, consumo, de activida-
des que necessitam a uma fonte de calor. Os estudos 
pioneiros de Leroi-Gourhan para Pincevent permiti-
ram descodificar o papel das áreas de combustão para 
uma leitura paleoantropológica, sendo claro que a in-
terpretação das lareiras é indissociável do conjunto do 
habitat e das suas problemáticas.

Tendo em Xarez 12 documentadas duas distin-
tas fases cronológicas e dois tipos distintos de fornos, 
os significados foram certamente distintos. A existên-
cia de uma evolução na tipologia é também fulcral 
para a compreensão desta temática uma vez que se 
trata do único sítio onde se regista esta situação.

A fase mais antiga de Xarez 12 corresponde a 
sete fornos de argila, mais ou menos equivalentes aos 
de Carraça 1 (também sete) e que devem ser inte-
grados num mesmo período cronológico, para o qual 
apontamos os finais do 6º milénio. 

Trata-se de fornos com uma placa térmica de 
base, parede argamassada sem tratamento de super-
fícies e sem entrada identificada junto à base. Face 
aos exemplares melhor conservados (o conjunto A-
-B-C1-C2), poderíamos eventualmente avançar com 
uma abertura na cúpula ou então uma modalidade 
em que o forno fosse totalmente fechado, apenas com 
uma abertura para preparar a combustão, inserir e re-
tirar o produto a cozinhar.

Para estas comunidades, propomos um modelo 
de subsistência em que a componente cinegética se-
ria componente quase exclusiva, a avaliar pela fauna 
e pela indústria lítica, e com um grau de mobilidade 
bastante elevado. 

O papel dos fornos e das lareiras nestas comu-
nidades (ou de grupos dentro de comunidades, o que 
é mais apropriado) seria assim explicado pela sua mo-
bilidade, podendo eventualmente a sucessão de cons-
trução de fornos traduzir vários episódios de regresso 
a um lugar conhecido, a que se volta regularmente 
quando se explora cinegeticamente a mesma área, hi-
pótese apoiada pela presença de vários tipos de espé-
cies caçadas, e por espécies malacológicas recolhidas 
junto ao Guadiana.
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Na realidade, todos os paralelos obtidos para os 
«fornos» de argila apontavam para o Neolítico, mas 
as únicas datas disponíveis para estes sítios, são mui-
to antigas, como os novos dados de Cova da Baleia 
obtidos em 2011, evidenciam uma cronologia muito 
antiga (Sousa e Gonçalves, no prelo).

As quatro datações absolutas obtidas traduzem 
uma ocupação sincrónica, integrável na 2ª metade do 
8º milénio cal BCE. Do enorme conjunto de estrutu-
ras de argila (110) foram seleccionadas quatro amos-
tras das principais tipologias evidenciando a con-
temporaneidade das mesmas. A análise específica da 
funcionalidade destas estruturas ainda está em estudo, 
mas todas elas estão associadas à combustão. 

As datas obtidas para Cova da Baleia vieram 
trazer novas perspectivas ao conjunto da Baixa do Xa-
rez e a outros conjuntos ainda sem datações absolutas. 
Os modelos conhecidos para o povoamento e morfo-
logia de ocupação dos últimos caçadores-recolectores 
e dos primeiros produtores no actual território portu-
guês pré-determinaram uma classificação “neolítica” 
da grande concentração de fornos de argila em Xarez 
12 e também em Cova da Baleia (Sousa, 2008). No 
entanto no caso da baixa do Xarez, a análise específica 
da cultura material, nomeadamente a indústria lítica e 
a escassez de cerâmica, levou-nos a admitir uma cro-
nologia mesolítica (Gonçalves et al, 2008), hipótese 
que é de algum modo reforçada com as datas de Cova 
da Baleia.

Será assim contraditório um povoamento de 
caçadores recolectores que investe na construção de 
estruturas domésticas? Não vemos aqui qualquer con-
tradição, considerada a relativa rapidez de construção 
de estruturas como estas. Aliás, podemos encontrar 
evidência de lareiras com base em argila já no Paleo-
lítico Superior (Aurinhacense), no sítio de Klisoura 1, 
Grécia (Karkanas et al, 2004).

Quadro 4.2 – Cronologia absoluta de Cova da Baleia (Sousa e Gonçalves, no prelo).

Ref. Lab 
Registo/TIPO 
ESTRUTURA 

Amostra 
Idade Cal BP Cal BC Data cal BC 

(anos BP) 2 s 1 s 2 s  

Beta-294170 
 CBL-L7-2-L3, 
Calote alta 

Carvão 8230+-50 9400-9020 7340-7170 7450-7080 

Beta-295903 
CBL-N7-5-L2, 
Aparelho misto 

Carvão 8460+-50 9420-9030 7350-7180 7460-7080 

Beta-295904 
CBL-R10-24-L3, 
Calote baixa 

Carvão 8250+-50 9540-9420 7570-7510 7580-7470 

Beta-295905 
CBL-V10-52-L2, 
Troncocónico 

Carvão 8320+-40 9450-9250 7470-7340 7500-7300 

A existência de estruturas domésticas comple-
xas para comunidades do Mesolítico não é inédita em 
Portugal. A cabana de Moita do Sebastião correspon-
de a uma estrutura habitacional mais complexa que 
qualquer dos contextos do Neolítico antigo conheci-
do. Na realidade, os contextos «cardiais» portugueses 
praticamente não apresentam estruturas domésticas, à 
excepção de empedrados como os de Cabranosa, in-
suficientemente conhecidos.

Uma das características comuns às estruturas 
da baixa do Xarez e de Cova da Baleia é a aparente 
afastamento de áreas habitacionais permanentes, ao 
contrário do que sucede na generalidade dos paralelos 
arqueológicos e etnográficos. Na Salema, por exem-
plo, os fornos encontram-se afastados entre si, junto a 
áreas habitacionais distintas. O modelo de utilização 
em «áreas funcionais» de Xarez 12, Carraça 1 e Cova 
da Baleia poderá traduzir um distinto tipo de organi-
zação de um habitat não permanente.

A segunda fase das estruturas de argila de Xarez 
12 já corresponde a um período integrável generica-
mente no Neolítico final. As estruturas apresentam 
distintas técnicas de construção (colombinos –placas 
sobrepostas, tratamento de superfície, formas abertas, 
ausência de placas térmicas e associação a baterias de 
vasos). Os paralelos para esta cronologia são ainda 
mais complexos, uma vez que não há registo nos po-
voados do Neolítico final da região qualquer evidên-
cia de uma estrutura deste tipo: em Areias 15, Torre 
do Esporão 3 ou Monte Novo dos Albardeiros.

Esta ausência significará o abandono da técnica 
ou a especificidade dos contextos junto ao Guadiana? 

Para os fornos de segunda fase, podemos avan-
çar com um modo de utilização distinto, com a uti-
lização de vasos numa modalidade tipo fogareiro. 
Contrariamente ao que sucede com as estruturas de 
fase 1, os fornos são abertos no topo e podem estar 



UMA SÍNTESE CURTA E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: MUDANÇA E PERMANÊNCIA.
DO MESOLÍTICO FINAL AO NEOLÍTICO. OS SÍTIOS DA BAIXA DO XAREZ. 

527

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

associados a áreas de combustão associadas a peque-
nos empedrados. 

Para as estruturas de argila de segunda fase de 
Xarez 12, considera-se que foram utilizados como fo-
gareiros, com concentrações de vasos junto às áreas de 
fogo (caso das estruturas H, I e T).

A função de produção de pão, atestada nos pa-
ralelos atrás mencionados, não pode ser confirmada 
nem para a fase 1 nem para a fase 2.

Como vimos, a questão das modalidades de uso 
dos fornos não pode ser separada da dinâmica geral 
do grupo e da organização do habitat. E uma vez mais 
regressamos aos problemas interpretativos que são 
colocados quando apenas conhecemos uma parte do 
todo e quando a parte foge aos paralelos conhecidos: 
as evidências parecem indicar que em Xarez 12 se re-
gistou a existência de áreas funcionais bem marcadas, 
mas esta evidência é apenas intuída, pois não tivemos 
a oportunidade de escavar a parte central do povoado, 
onde poderiam eventualmente estar as cabanas asso-
ciadas às 33 estruturas de combustão. 

A questão das áreas habitacionais para os con-
textos antigos do Mesolítico e Neolítico é também 
uma temática ainda em aberto, uma vez que são es-
cassos os paralelos para a estrutura de planta sub-
-quadrangular identificada em Xarez 4. Trata-se de 
uma estrutura construída com materiais perecíveis 
(madeira), de que a argila está curiosamente ausente.

A questão das perturbações pós-deposicionais 
das estruturas habitacionais tem vindo a ser colocada 

para a Valada do Mato (Diniz, 2007), comparando 
por exemplo os resultados das escavações terrestres 
de La Draga, com os da Valada do Mato e como as 
áreas habitacionais sofrem processos erosivos inten-
sos. Também os «fundos de cabana» de Vale Pincel 
são de difícil interpretação.

O único tipo de estruturas que não foi regis-
tado nos sítios do Baixo Guadiana são as estruturas 
de armazenamento (silos, fossas) que se encontram 
documentados na Costa Sudoeste, com um exemplar 
no interior alentejano (Valada do Mato) e ampla-
mente documentados no Neolítico antigo da Baixa 
Estremadura, quer em S. Pedro de Canaferrim quer 
em Lameiras. Embora Carlos Tavares da Silva e Joa-
quina Soares tenham em 1981 colocado a hipótese 
das estruturas de argila terem também uma função de 
armazenagem leitura retomada para Defesa de Cima 
2, não podemos considerar que esta foi a sua função 
original, face à abundância de evidências de combus-
tão, embora não seja impossível que após a destruição 
tenham sido utilizadas com esse fim. 

Do carácter excepcional das estruturas domésti-
cas dos sítios do Baixo Guadiana resultou a opção por 
direccionar grande parte do esforço no campo e em 
gabinete para o estudo exaustivo destas estruturas de 
argila. A descrição exaustiva teve como objectivo criar 
um corpus de informação que permita a compreensão 
global do tema para futuras investigações, sendo es-
sencial a sua divulgação e compreensão na esfera da 
bacia do Mediterrâneo.
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4.2. Os dados e os modelos: as ocupações
não permanentes dos últimos
caçadores recolectores
e das sociedades camponesas
na Baixa do Xarez.

[Texto adaptado de Gonçalves,
Sousa e Marchand, 2008]

4.2.1. Os sítios

Confrontados todos os dados e apesar de todas 
as limitações, podemos avançar com propostas con-
cretas de interpretação dos sítios da Baixa do Xarez.

A densidade de materiais arqueológicos, a di-
versidade funcional que patenteiam, poderia indicar 
que Xarez 12 não corresponderia a um lugar espe-
cializado, podendo ter constituído uma sucessão de 
acampamentos-base. Os estudos traceológicos indi-
cam um baixo índice de utilização dos produtos debi-
tados, com sinais de uso direccionados para a caça, o 
que também indicia uma ocupação sazonal, provavel-
mente relacionada com actividades cinegéticas.

No entanto, a exclusividade da presença de es-
truturas destinadas à combustão introduz um ele-
mento de perturbação. Trata-se de uma leitura dis-
torcida pela casualidade das sondagens efectuadas? 
Que estruturas habitacionais se associam aos fornos, 
«fogareiros» e lareiras?

Apesar de se terem aberto diversas sondagens, 
estas não revelaram evidências habitacionais, poden-
do tal situação reflectir a dimensão da amostra esca-
vada ou uma conservação preferencial na área «fecha-
da» entre afloramentos. Muito embora não tenham 
surgido estruturas, a percentagem relativa de pedra 
lascada e cerâmica é muito diferente nas várias áreas, 
nomeadamente entre a «Área 3» (onde se conservam 
as estruturas de argila) e a «Área 4» (espaço aberto 
entre a coroa de afloramentos que rodeia Xarez 12), o 
que poderá indicar uma segmentação funcional intra-
-sítio.

Em termos de modelo de subsistência, o único 
sítio onde foram recuperados restos faunísticos, Xarez 
12, parece indicar a (quase) exclusividade da caça e 
do seu processamento, situação confirmada pela in-
dústria lítica. O posicionamento deste habitat junto 
a uma curva do rio parece também indicar um acesso 
privilegiado aos recursos cinegéticos. 

Carraça 1 apresenta uma escassa potência estra-
tigráfica, mas um conjunto de estruturas bem preser-
vadas (incluindo fornos e estruturas de combustão de 

argila semelhantes a Xarez 12), numa área interven-
cionada de 60 m2.

Supostamente, estaríamos perante um núcleo de 
povoamento associado ou eventualmente contempo-
râneo da construção dos dois monumentos megalíti-
cos localizados nas imediações e escavados pela nos-
sa equipa (Anta 2 da Herdade do Piornal e Anta do 
Monte Novo do Piornal). A evolução da escavação 
veio infirmar esta hipótese, uma vez que os vestígios 
identificados eram consideravelmente mais antigos.

A (relativamente) baixa densidade de materiais 
arqueológicos e o carácter esparso da ocupação pode-
riam indicar que se tratava de um pequeno sítio, no-
meadamente de exploração logística. A fraca potência 
estratigráfica e a homogeneidade da cultura material 
poderá indicar uma ocupação temporalmente cir-
cunscrita.

No entanto, o aparecimento de estruturas de ar-
gila configura um maior investimento de trabalho. Se 
as estruturas de argila tivessem uma simples finalida-
de como áreas de combustão porquê o investimento 
em paredes de argila e base?

Também aqui se verifica a quase exclusividade 
em materiais líticos, constituindo-se a cerâmica quase 
como elemento exótico (4% do universo de materiais 
arqueológicos recolhido). Esta baixa densidade de ce-
râmica poderá reflectir realidades crono-culturais ou 
o próprio modelo de ocupação do sítio, com curtas 
permanências.

Xarez 4 implanta-se numa peneplanície graní-
tica, junto à margem direita da ribeira de Sapateiros 
(afluente do Guadiana), terraço fluvial marcado pela 
presença de inúmeros afloramentos, muitos deles com 
ocupação pré-histórica: na sua proximidade localiza-
va-se o sítio da Fonte dos Sapateiros e o chamado 
«Cromeleque do Xarez».

Todos os registos arqueográficos (tipo de estru-
turas, densidade e materiais arqueológicos) parecem 
indicar que a construção e utilização desta estrutura 
de tipo habitacional e deste sítio deverá ter sido rela-
tivamente curta, não sendo impossível a existência de 
uma estratigrafia horizontal na plataforma junto da 
Ribeira dos Sapateiros, com pequenos núcleos junto 
ao «Cromeleque do Xarez», no sítio da Fonte dos Sa-
pateiros e em Xarez 4. 

O sítio de Fonte dos Sapateiros situa-se a menos 
de 200 m de Xarez 4, em idêntico posicionamento em 
termos de implantação. 

Para Fonte dos Sapateiros identificaram-se 
apenas frágeis estruturas: áreas de combustão não 
estruturadas e prováveis empedrados. Por outro lado 
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verifica-se uma maior densidade de materiais arqueo-
lógicos que no núcleo de Xarez 4, que decerto seria 
utilizado complementarmente a este local.

4.2.2. Cultura material: tradição mesolítica
e inovações neolíticas

O estudo da cultura material dos sítios da Baixa 
do Xarez atesta uma associação pouco clássica de acor-
do com os actuais modelos de neolitização peninsular. 

De facto todos os sítios apresentam elevadas 
percentagens de pedra lascada, entre 84% em Xarez 4 
e 96% em Carraça 1.

A importância da indústria lítica é sublinhada 
quando confrontamos os dados com os que estão dis-
poníveis para outros contextos neolíticos do Alente-
jo Central, como Valada do Mato, muito embora as 
quantificações exactas não estejam disponíveis para a 
maior parte dos sítios neolíticos localizados no actual 
território português. Esta raridade da cerâmica parece 
também existir nas Amoreiras, um concheiro tardio 
do vale do Sado. Esta comparação não é inusitada, 
uma vez que a indústria lítica de Xarez 12 está muito 
próxima dos conjuntos do Sado. Aliás, também o caso 
de Retamar parece configurar uma situação deste tipo. 
Para os habitats da costa Sudoeste, poderemos atestar 
uma situação similar, referindo-se para Samouqueira 
II um ratio de peças por metro quadrado de 81 (pedra 
lascada) para 32 (cerâmica) e para Medo Tojeiro de 8 
(pl) / 3 (cerâmica) (Soares, 1997: 603).

A associação entre uma indústria que possui 
muitos traços mesolíticos com a cerâmica, a fauna 
selvagem e doméstica e os fornos, coloca imediata-
mente um problema de homogeneidade, mas o facto 
de surgir em quatro distintos sítios da Baixa do Xarez 
poderá indicar que se trata de um contexto cultural 
específico e homogéneo.

4.2.2.1. Pedra lascada

A comparação dos quatro conjuntos da indús-
tria lítica da Baixa do Xarez parece indicar uma ho-
mogeneidade no que se refere a matérias-primas, ca-
racterísticas da debitagem, utensilagem. No entanto, 
é pouco prudente estatisticamente efectuar compara-
ções directas, considerando a (pequena) dimensão dos 
conjuntos de Xarez 4 (391 peças) e Fonte dos Sapa-
teiros (545) face aos conjuntos de Carraça 1 (1756) 
e sobretudo Xarez 12 (5865, os valores ascendem a 
21902, se adicionarmos o talhe sobre quartzo e quart-
zito grosseiro).

A indústria lítica é assinalada pela utilização de 
matéria-prima de origem local, com escassa presença 
de sílex e a presença de cadeias operatórias deriva-
das da debitagem de rochas de grão fino (lamelar), de 
quartzo e de quartzito.

Podemos à partida identificar três grandes gru-
pos de matérias-primas que configuram outras tantas 
cadeias operatórias:

Indústria lamelar: designa o talhe efectuado 
sobre rochas siliciosas, incluindo uma grande diver-
sidade de matérias-primas. Por um lado, verifica-se 
a utilização dos seixos carreados pelo Guadiana (in-
cluindo sílex, calcedónia, quartzitos, quartzos), por 
outro a exploração das rochas da região (como Basalto 
Filioniano Alterado –BFA, Rochas Siliciosas –tipo A 
e B). Não se afasta a hipótese do sílex ter sido explo-
rado em áreas mais longínquas, embora esta não seja 
a matéria-prima fundamental.

Talhe sobre quartzo: matéria-prima de captação 
local e que sustenta uma cadeia operatória com vista 
à obtenção de suportes alongados (maioritariamente 
correspondendo a quartzo hialino) e a lascas de difícil 
classificação. A dificuldade na classificação dos pro-
dutos de debitagem obtidos neste tipo de matéria po-
derá ter levado a uma sobrevalorização de este tipo de 
materiais. Entre os quatro sítios em análise, Carraça 1 
revela uma maior importância do talhe sobre quartzo.

Talhe sobre quartzito: correspondendo, grosso 
modo, à indústria macrolítica sobre seixos que pode-
riam ser recolhidos bem próximos, junto ao Guadiana, 
e que constituíram matéria-prima para a construção das 
estruturas de combustão pétreas e para as placas térmi-
cas dos fornos de primeira fase. Existem mesmo seixos 
talhados utilizados na construção de estas estruturas.

Entre o conjunto dos quatro sítios, Xarez 12 é 
aquele em que a macro-indústria apresenta um papel 
mais significativo, decerto uma debitagem oportunis-
ta com fácil captação de matéria-prima. 

O quartzito muito homogéneo dos terraços do 
Guadiana originou uma debitagem grosseira, que 
produziu um importante volume de resíduos. Os vo-
lumes iniciais são seixos de ângulos arredondados, 
maioritariamente alongados e chatos. O objectivo da 
debitagem é nitidamente a produção de lascas finas, 
de 30 a 40 mm de comprimento e de largura, que 
serão utilizadas sem ter sido retocadas. Mas a mor-
fologia do seixo-núcleo, na maior parte das vezes a 
de um chopper ou raspador maciço evoca também o 
utensílio.

Enquanto que os seixos de quartzito grosseiro, 
os seixos de quartzo filoniano e os prismas de quartzo 
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são talhados por métodos específicos, até mesmo en-
tre as indústrias lamelares podemos entrever diferen-
tes orientações, particularmente se confrontarmos os 
sílices com as outras rochas siliciosas. Com efeito, em 
Xarez 12, por exemplo, se esta matéria-prima apenas 
atinge 25% do total, ela chega a 50% das matérias-
-primas escolhidas para o fabrico dos geométricos.

O recurso às rochas de grão fino, presentes numa 
área de captação próxima, condicionou tecnicamente 
as características da debitagem e dificultou uma seria-
ção clara de atributos, tais como o tratamento térmi-
co, quase ausente nestas séries. 

Um último ponto a reter, para determinar a 
orientação geral da produção, é a pequena dimensão 
dos produtos obtidos. Estas dimensões explicam-se 
pela raridade das matérias-primas, mas significam 
que os talhadores aceitaram utensílios de pequena 
dimensão, o que implicou adaptar as armas e talvez 
mesmo as práticas cinegéticas. Por outras palavras, 
as normas do sistema técnico foram suficientemen-
te flexíveis para aceitar uma redução das dimensões, 
correspondendo a uma penúria nos territórios de 
abastecimento. Para Xarez 12, outros parâmetros da 
instalação na margem do Guadiana, caça ou a pre-
sença de um rio, pareceram mais pertinentes que a 
proximidade das rochas de grão fino.

Na área de Xarez 12, opera-se uma diferencia-
ção em função das matérias-primas disponíveis e po-
demos descrever três principais cadeias operatórias:

1. A indústria lamelar tem como finalidade a 
produção de suportes finos e alongados para a obten-
ção de utensílios cortantes para armaduras geométri-
cas. Os métodos mobilizados baseiam-se na pesqui-
sa de superfície de debitagem estreita, exigindo uma 
execução mínima. Não se trata verdadeiramente de 
uma cadeia operatória integrada, tal como a conhe-
cemos noutros contextos, porque os suportes não la-
melares não são objecto de uso específico. Os suportes 
em quartzo e quartzito tomam aqui a dianteira.

2. A indústria sobre seixo de quartzito parece 
principalmente destinada à produção de lascas finas e 
largas não transformadas. Alguns destes núcleos po-
dem ter sido utilizados para cortar ou perfurar como 
se fossem machados ou «tarauds», tal como sugerem 
certos macro-traços ainda que esta função permane-
ça marginal. Esta cadeia operatória é simples e muito 
adaptada à configuração paralelepipédica.

3. A indústria sobre seixo de quartzo é a mais 
difícil de compreender a tal ponto essa matéria se 
fragmenta, de acordo com a qualidade da rocha, de 
diversos modos. Uma cadeia operatória sumária por 

percussão bipolar sobre bigorna é evidente; está rela-
cionada com as peças esquiroladas, que são utensílios 
a posteriori. Existem aliás contactos (passerelle), uma 
vez que os prismas de quartzo são percutidos sobre 
uma bigorna e aparecem igualmente na indústria la-
melar. Na verdade, a qualidade de alguns prismas de 
quartzo permitiu por vezes a obtenção de uma produ-
ção lamelar recorrente. As muito pequenas dimensões 
de esta produção cuidada permanecem de compreen-
são difícil.

A produção de suportes lamelares ainda que se 
limite a 25% do número de peças e 4% do total da 
matéria lítica assume uma importância decisiva na 
leitura geral do sítio, uma vez que ela concentra um 
número importante de gestos técnicos e portanto de 
traços culturais se a compararmos à produção de las-
cas de quartzo e de quartzito grosseira.

A debitagem é efectuada sobre estreita superfí-
cie de debitagem, talhe unipolar, ângulo quase orto-
gonal, criando abundantes núcleos «bisel». O núcleo 
que melhor testemunha estas escolhas técnicas pode 
ser designado por núcleo «bisel» e constitui quase um 
quarto dos núcleos de lamelas. O suporte inicial é fre-
quentemente uma lasca ou uma plaqueta explorada 
entre dois planos de clivagem, uma vez que estas ro-
chas são xistosas. Esta lasca espessa é grosseiramente 
configurada que com uma crista postero-lateral quer, 
num caso, por dois bordos abatidos que serviram de 
plano de percussão para uma superfície de debitagem 
implantada na espessura da lasca.

Em Xarez 12 regista-se uma debitagem fun-
damentalmente unipolar ainda que, por vezes, sejam 
visíveis intervenções secundárias sobre a superfície 
de debitagem principal a partir de um plano de de-
bitagem oposto. Os núcleos piramidais estão quase 
ausentes; a debitagem continua frontal, apesar de vá-
rias superfícies de debitagem poderem ser exploradas 
sucessivamente, em planos secantes e não por super-
fícies contínuas. Em Carraça 1 verifica-se a presença 
dos núcleos biséis, mas são dominantes os núcleos 
unipolares de frente de debitagem estreita ou larga.

O diagnóstico sobre a técnica de obtenção das 
lamelas é reservado, estando bem visíveis traços de 
percussão, provavelmente indirecta, sem vestígios do 
uso da pressão. 

A possibilidade de se ter verificado percussão 
indirecta não pode ser totalmente sustentada; é no 
entanto uma hipótese plausível para 57,2% das lame-
las enquanto a percussão directa dura apenas pode ser 
invocada para 11% de esses suportes. Recorde-se que 
o problema tinha sido o mesmo para dois sítios data-
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dos do Mesolítico final no Vale do Sado (Marchand, 
2001).

Trata-se de uma produção normalizada; os bor-
dos e as nervuras das lamelas são tendencialmente pa-
ralelas mesmo se esta busca da regularidade é limitada 
pela natureza da matéria-prima e pela simplicidade 
da preparação do núcleo. Se na Europa Atlântica a 
normalização dos suportes alongados é uma norma 
corrente, temos de admitir que ela foi aplicada com 
alguma flexibilidade em benefício da simplicidade de 
execução.

Salienta-se ainda a presença da facetagem dos 
talões, característica técnica marcante no Mesolítico 
final de Portugal. É uma característica que divide a 
indústria da Moita do Sebastião, em que os talões são 
maioritariamente lisos, às do Cabeço da Amoreira em 
que a facetagem está muito presente. É também um 
modo de acção bem conhecido do Vale do Sado, nos 
concheiros do Mesolítico final, e também no Neo-
lítico antigo (Carvalho, 1998). Na Valada do Mato 
a percentagem é também muito elevada. Esta con-
vergência no modo de preparar o bordo da superfície 
de debitagem dos núcleos dificulta evidentemente 
a distinção crono-cultural. Mas não é por isso que 
não deixa de ser sintomática de uma tal sopa cul-
tural, quer se trate de um exemplo de filiação ou de 
transferências técnicas. Esta preparação corresponde 
talvez a uma mesma técnica de debitagem, percussão 
indirecta, mas as observações sobre peças feitas sobre 
rochas locais não permitiram atingir uma conclusão 
definitiva. Sublinhe-se apesar de tudo, que a pressão 
está presente no Neolítico antigo, tanto no Alentejo 
como na Estremadura, mas não no Mesolítico nem 
em Xarez 12.

Em Xarez 12 verificamos que o tratamento tér-
mico se encontra presente em 3% das peças lamelares. 
Identificável sobretudo no sílex, o tratamento térmi-
co apenas pode ser identificado sobre 7,3% das peças. 
Num habitat com um tão elevado número de fornos, 
devemos admitir que os números são muito reduzi-
dos, sem relações com os valores conhecidos para os 
conjuntos do Neolítico antigo português (Carvalho, 
1998). Perante um número tão reduzido de peças com 
tratamento térmico poderemos suspeitar de “aciden-
tes” ou com maior verosimilhança de uma proveniên-
cia exterior.

Em Carraça 1 verificamos algumas diferencia-
ções no que se refere ao tratamento térmico. Existe 
provavelmente uma maior incidência no aquecimento 
do sílex: 11,6% do sílex evidencia tratamento térmico.

A utensilagem é semelhante em todos os sítios 

analisados, com a presença da técnica do micro buril 
e o domínio dos trapézios assimétricos, estando ain-
da presentes os segmentos e um reduzido número de 
triângulos. O trapézio ligeiramente assimétrico, de 
truncaturas côncavas e de base menor não reduzida, é 
característico de Xarez 12, não se registando em Car-
raça 1 uma tão clara lateralidade à esquerda. Os seg-
mentos são normalmente de sílex (82,8% para Xarez 
12 e 42% para Carraça 1).

A proporção de armaduras não parece depender 
de características funcionais mas de escolhas culturais 
(Vierra, 1995; Araújo, 1995-1997; Marchand, 2001). 
A evolução tipológica no Mesolítico final do 6º mi-
lénio parece ir dos trapézios ao segmento, passando 
por uma breve fase de triângulos en épine (tipo Muge 
ou Cocina, Marchand, 2001). Os sítios estudados do 
Vale do Guadiana parecem escapar completamente a 
este modelo uma vez que os trapézios são largamente 
dominantes. Pelo contrário os segmentos atingem o 
seu apogeu na Valada do Mato. Esta observação foi 
igualmente feita por A. F. Carvalho em sítios do Ma-
ciço Calcário (Carvalho, 1998, 2002). Em Vale Pincel 
I, trapézios e segmentos são em número equivalente 
(Soares, 1987).

Todas estas armaduras apresentam retoques 
abruptos, ou abruptos cruzados no caso das mais es-
pessas. Muitas sofreram choques, relacionados prova-
velmente com o seu funcionamento enquanto pontas 
de projéctil.

Em Xarez 12, podemos constatar que as maté-
rias-primas não coincidem estritamente com os tipos, 
uma vez os segmentos serem normalmente de sílex 
e, de maneira significativa, diferenciadamente dos 
trapézios (82,8% dos segmentos são de sílex contra 
44,3 % dos trapézios). Esta dicotomia poderá prova-
velmente estar relacionada com ocupações sucessivas. 
Os suportes das armaduras geométricas são em gran-
de maioria lamelas de debitagem plena (93,5%). Não 
parece ter havido uma selecção particular quanto à 
secção das lamelas.

Para Carraça 1, destaca-se a presença de fu-
radores fusiformes e de segmentos com retoques 
abruptos com tratamento térmico, o que poderá tra-
duzir uma presença de alguns indicadores do Neo-
lítico antigo.

Alguns elementos, como a facetagem dos talões, 
o uso de plano de percussão estreito, a ausência de 
pressão e de tratamento térmico, o elevado número 
de trapézios aproximam Xarez 12, Carraça 1, Fonte 
dos Sapateiros e Xarez 4 dos conjuntos do Mesolítico 
final.
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4.2.2.2. Cerâmica

As percentagens relativas dos registos de cerâ-
micas nos conjuntos artefactuais em análise oscilam 
entre os 11% (Xarez 12) e 4% (Carraça 1), valores 
completamente distintos para os registados em sítios 
do Neolítico antigo e que demonstram o papel secun-
dário da cerâmica nestas áreas funcionais.

Em Xarez 12, verifica-se uma presença relativa 
da cerâmica muito distinta nas várias áreas de ocupa-
ção, o que poderá traduzir a especialização funcional 
dentro do habitat.

A cerâmica decorada, impressa e incisa, reme-
te-nos para uma tradição do Neolítico antigo, para 
uma fase intermédia de ocupação de Xarez 12 e para 
a fase de ocupação dos restantes povoados da Baixa 
do Xarez. 

Os povoados da Baixa do Xarez apresentam es-
cassos fragmentos cerâmicos, impedindo uma com-
paração efectiva. Em Carraça 1, a cerâmica é quase 
inexistente e em Fonte dos Sapateiros e Xarez 4 os 
conjuntos são pouco mais representativos. Assim, em-
bora fragmentário, o conjunto da cerâmica recolhida 
em Xarez 12 constitui a base da caracterização desta 
realidade. O conjunto de cerâmicas decoradas de Xa-
rez 12 é consideravelmente restrito, correspondendo 
apenas a 130 ocorrências (41 bordos) em 898 registos 
cerâmicos que incluem bordos e bojos (dos quais 680 
bordos). A relevância crono-cultural das cerâmicas 
conduz-nos habitualmente a uma sobrevalorização 
dos elementos decorados, ainda que correspondam, 
na maioria, a pequenos fragmentos sem reconstitui-
ção de forma possível.

Não existe uma relação directa entre as cerâmi-
cas decoradas de tradição de Neolítico antigo e os for-
nos de fase 1 de Xarez 12, verificando-se a presença 
destas cerâmicas em contextos superficiais e estrati-
grafados numa área específica do habitat.

As técnicas decorativas de Xarez 12 são lar-
gamente dominadas pela impressão, com matrizes 
muito distintas. Entre as matrizes de impressões in-
dividualizadas podemos identificar distintas realida-
des: Impressões circulares e subcirculares; Impressões 
ovaladas; Impressões alongadas e subrectangulares; 
Impressões de forma triangular; punto y raya; prová-
veis impressões com Cerastoderma edule ou com pente 
produzindo efeitos muito similares.

Os motivos impressos são maioritários em Xarez 
12, particularmente as faixas horizontais constituídas 
por linhas de impressões posicionadas imediatamente 
abaixo do bordo. É assim um conjunto bastante linear, 

uma vez que esta gramática decorativa também en-
contra equivalente nos motivos incisos.

Outros elementos decorativos que usualmente 
são tomados como indicadores cronológico-culturais 
estão aqui representados em valores quase residuais, 
como a cerâmica provavelmente decorada com im-
pressão de Cerastoderma edule ou a cerâmica com 
sulco abaixo do bordo. A respeito deste último moti-
vo, deve ser realçado o facto de apenas ter sido identi-
ficado numa das áreas. 

As cerâmicas decoradas recolhidas em Xarez 12 
apresentam-se muito fragmentadas, dificultando a 
atribuição de formas. A confrontação entre a cerâmica 
decorada e o conjunto global de Xarez 12 parece in-
dicar que não existem grandes distinções. Em ambos 
casos se verifica a importância das formas fechadas.

Verifica-se ainda a associação a aplicações plás-
ticas: mamilos e cordões plásticos, por vezes asso-
ciados a decorações incisas e impressas. Os mamilos 
apresentam formas distintas, registando-se mamilos 
aplicados verticalmente sobre o bordo, ultrapassando 
a linha do bordo. Em alguns casos, regista-se um du-
plo mamilo.

Quando comparamos o conjunto cerâmico de-
corado com o da Valada do Mato, verifica-se a seme-
lhança de muitos elementos decorativos, nomeada-
mente a importância dos motivos decorativos simples 
junto ao bordo, sobretudo marcado pela impressão, 
embora se registem também incisões. A ausência 
de verdadeira cerâmica cardial em Xarez 12 consti-
tui mesmo a distinção mais marcante entre os dois 
conjuntos, embora a presença da cerâmica cardial seja 
mínima na Valada do Mato.

4.2.3. A «armadilha» crono-estratigráfica

Embora estes quatro sítios apresentem uma ho-
mogeneidade clara nas características técnicas da sua 
indústria lítica, na escassez de cerâmica, nas pautas de 
ocupação e na própria morfologia estrutural das mes-
mas (com estruturas de argila similares em dois dos 
sítios), um óbice limita uma maior exploração deste 
importante conjunto: a impossibilidade de obter da-
tações absolutas.

Em Carraça 1, Xarez 4 e Fonte dos Sapateiros 
não foram recolhidos quaisquer restos osteológicos, 
mas em Xarez 12 registou-se um conjunto arqueo-
zoológico e de osteologia humana. Contudo, a inten-
sidade da combustão dos fornos fez reduzir violenta-
mente os níveis de azoto, impedindo a conservação 
do colagéneo. A combustão, actividade fundamental 
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deste sítio, afectou também os restos antracológicos, 
reduzindo-os ao estado de cinza.

Assim, verifica-se a impossibilidade actual de da-
tar estes conjuntos em termos de cronologia absoluta. 

A cronologia relativa é relativamente «pacífica» 
para Carraça 1, Xarez 4 e Fonte dos Sapateiros, com 
escassa potência estratigráfica e possivelmente apenas 
com um curto nível de ocupação. 

As dificuldades são ampliadas quando analisa-
mos Xarez 12, que apresenta uma história de ocupa-
ção muito mais prolongada, com claras fases de uso 
do sítio em que se sobrepõem conjuntos de estruturas 
de argila. O primeiro conjunto de estruturas de ar-
gila é morfologicamente semelhante ao de Carraça 
1 e regista uma quase total ausência de cerâmica. O 
segundo conjunto apresenta estruturas de argila com-
pletamente distintas («fogareiros»), associadas a reci-
pientes claramente do Neolítico final.

Se a realidade que analisamos (escassa cerâmi-
ca num conjunto lítico com muitas aproximações aos 
conjuntos mesolíticos) surgisse apenas em Xarez 12, 
poderíamos ser levados a acreditar em perturbações 
pós-deposicionais que alteraram profundamente as 
associações estratigráficas. Mas a recorrência dessa 
situação em Carraça 1, Xarez 4 e Fonte dos Sapatei-
ros leva-nos a considerar que se trata efectivamente 
de uma situação nova no Alentejo Central, eventual-
mente com paralelos na região de Évora.

Apesar da ausência de datações absolutas e dos 
condicionalismos do uso de matéria-prima local, po-
demos considerar que a maior parte dos traços técni-
cos são característicos do Mesolítico final e que os in-
dicadores neolíticos da indústria lítica (e da cerâmica) 
estão ausentes, estando apenas atestadas práticas de 
caça e recolecção. A homogeneidade entre os vários 
elementos que constituem a cadeia operatória tam-
bém concorre para reforçar esta perspectiva.

4.2.4. Modelos interpretativos

Perante as evidências atrás enunciadas colocam-
-se assim duas leituras em confronto:

1. os sítios da Baixa do Xarez são sítios do Me-
solítico com implantações posteriores do Neolítico 
antigo, que produziram misturas estratigráficas;

2. os sítios da Baixa do Xarez testemunham a 
aculturação progresssiva de grupos mesolíticos, com 
a transferência gradual de alguns elementos detectá-
veis na indústria lítica, como a pressão, segmentos, 
furadores fusiformes, por um lado, e a cerâmica por 
outro.

A questão da homogeneidade dos conjuntos é 
central no caso da Área 3 de Xarez 12, onde se regis-
tam diferentes momentos do Neolítico, mas para Car-
raça 1, Xarez 4 e Fonte dos Sapateiros não podemos 
recorrer a uma explicação tafonómica para explicar 
a forte tradição mesolítica da indústria lítica. Nesta 
leitura, seria também importante compreender a exis-
tência de uma cronologia fina entre estes sítios, consi-
derados genericamente contemporâneos, na ausência 
de datações absolutas. A fraca presença de cerâmica e 
a morfologia da ocupação poderia ainda ser explicada 
por um modelo de ocupação territorial entre os vários 
sítios. No entanto, apesar de todos os sítios registarem 
escassa cerâmica (o que poderia indicar uma curta 
permanência), a sua indústria lítica indica a presença 
de uma diversidade de actividades, ainda que domi-
nantemente cinegéticas. Podemos ainda perspectivar 
um modelo de curtas permanências de natureza re-
sidencial, leitura que de algum modo colide com o 
investimento efectuado nas estruturas efectuadas.

O segundo modelo proposto, o que preferimos, 
refere-se a comunidades mesolíticas, com transferên-
cias graduais de elementos neolíticos. Este modelo 
poderia ser apoiado por alguns fragmentos cerâmicos 
presentes e pelas estruturas domésticas identificadas, 
na medida em que os parâmetros económicos pare-
cem apontar uma economia de caça preponderante, 
se não mesmo exclusiva. Nesta situação, o sistema téc-
nico desenvolvido em Xarez 12 parece quase exclu-
sivamente mesolítico. A construção dos fornos mais 
antigos seria assim atribuível a homens praticando 
uma economia de caça e recolha. Esta atribuição foi 
recentemente reforçada pelos dados de Cova da Ba-
leia, onde um impressionante conjunto de 110 estru-
turas de argila foi datado do Boreal, numa cronologia 
que podemos designar como epipaleolítico.

Devemos igualmente sublinhar que a forte taxa 
de trapézios nestes sítios corresponde em Portugal a 
um estádio antigo do Mesolítico final, localizável na 
primeira metade do 6º milénio a.n.e. Na ausência de 
datação directa, é difícil saber se esta regra se apli-
ca também nestes sítios do Guadiana ou se devemos 
considerar a existência de facies locais. A diferença 
na tipologia dos trapézios – diferença mínima, uma 
vez que só afecta a rectitude das truncaturas – poderia 
então ser um indício de esta divisão.

Tentemos ser mais claros: nos limites em que 
um tal contexto estratigráfico nos permitem: a maior 
parte dos traços técnicos (aquisição dos materiais, mé-
todos e técnicas de debitagem, tipologia) observados 
em Xarez 12 são característicos do Mesolítico final 
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e os raros elementos observados frequentemente nos 
conjuntos do Neolítico, como a pressão, a preparação 
térmica, ou os furadores fusiformes estão ausentes ou 
apenas presentes em valores reduzidos (como sucede 
em Carraça 1).

As condições estratigráficas nunca permitirão 
certezas absolutas sobre a questão da homogeneidade, 
parece no entanto que a sequência é familiar da que 
foi já descrita para os concheiros do Mesolítico final 
do Vale do Sado. No entanto, o domínio dos trapézios 
seria um sinal da relativa antiguidade no ciclo evolu-
tivo desta fase, a acreditarmos nos indicadores crono-
-estratigráficos observados para o Sul do Tejo.

Face à inexistência de situações paralelas para o 
Alentejo Central e para a margem esquerda do Gua-
diana, o enquadramento desta realidade no quadro do 
processo de neolitização das margens do Guadiana 
revela-se muito complexo, dependendo da realização 
de projectos sistemáticos desta área regional. 

Quando confrontamos os dados recolhidos na 
Baixa do Xarez com o panorama arqueológico prévio 
aos trabalhos do Alqueva, confirma-se a fragilidade 
das leituras regionais, uma vez que, até 1998, se con-
siderava que as primeiras comunidades neolíticas de 
Reguengos de Monsaraz estavam associadas às pri-
meiras fases do megalitismo regional materializadas 
em sítios de habitat como Pipas (Soares e Silva, 1992) 
ou em Gorginos 6 (Gonçalves e Sousa, 1997a, 2000) 
e em necrópoles como Areias 10 e 11 e Falcoeiras 1 
(Leisner, 1951). Apesar da escassez de dados arqueo-
gráficos seguros integrados, estes sítios foram artifi-
cialmente arrumados no Neolítico «médio», consti-
tuindo durante duas décadas um paradigma para os 
primeiros indícios da ocupação humana na região 
(para além dos conjuntos «languedocenses» do Gua-
diana e do Caia).

Um Neolítico claramente «pré-megalítico» ti-
nha já sido identificado na área de Évora, em sítios 
como Valada do Mato (Diniz e Calado, 1997; Diniz, 
2003), cuja escavação veio confirmar uma ocupação 
neolítica antiga do interior alentejano, já indiciada na 
Gruta do Escoural (Gonçalves, 1978, Araújo e Le-
jeune, 1995). A identificação de sítios do Neolítico 
antigo no interior alentejano veio assim trazer uma 
nova perspectiva aos modelos teóricos do processo de 
neolitização da fachada atlântica peninsular.

Apesar de esta identificação remontar a meados 
dos anos 90 na área de Évora, tardava em surgir idên-
tico povoamento em Reguengos, apesar das intensas 
prospecções na área do Grupo Megalítico de Reguen-
gos de Monsaraz (Gonçalves, Calado e Rocha, 1992).

Por outro lado, se considerarmos que os sítios 
da Baixa do Xarez têm uma forte componente me-
solítica, permanecem por conhecer efectivamente as 
fases mais antigas do período tardiglaciar nesta área, 
apenas documentadas no vizinho sítio da Barca do 
Xarez (Almeida et. al, 1999).

Assim, os elementos técnicos e tipológicos diag-
nosticados tornam difícil optar seguramente por um 
Neolítico antigo com forte substrato mesolítico nem 
descartar a hipótese de misturas sistemáticas entre o 
Mesolítico final e o Neolítico antigo. A recorrência de 
situações nos quatro sítios em estudo e os novos da-
dos arqueométricos de referência são um argumento 
importante para a tese de uma aquisição muito pro-
gressiva das técnicas neolíticas e que os habitantes da 
Baixa do Xarez ainda são caçadores-recolectores.

4.3. O(s) neolítico(s) da Baixa do Xarez: 
na margem direita do Guadiana

Na Baixa do Xarez, encontramos vestígios dis-
seminados de contextos e materiais neolíticos. Apenas 
em Xarez 12 se verifica a presença de uma ocupação 
posterior às fases iniciais do Neolítico. Apesar de não 
possuirmos datações absolutas, os indicadores rela-
tivos indicam uma história de ocupação iniciada no 
Mesolítico final/ Neolítico antigo e uma segunda fase 
no Neolítico final, em fins do 4º milénio. Estas duas 
fases encontram-se bem individualizadas, em termos 
estratigráficos e espaciais. 

A ocupação do Neolítico final em Xarez 12 pa-
rece evidenciar duas realidades: 

1. a presença de uma bateria de fornos na área 
mais protegida do habitat, entre  afloramentos. As es-
truturas de argila que se integram nesta fase corres-
pondem ao conjunto numericamente mais represen-
tativo, integrando um mínimo de 11 estruturas.

2. estratos de ocupação doméstica, sem a con-
servação de estruturas, nomeadamente residenciais. 
Destaca-se o nível preservado da Área 1, sem ocu-
pação prévia, do Mesolítico final/ Neolítico antigo. A 
afirmação da inexistência de estruturas residenciais 
deverá ser matizada com o tipo de amostragem de es-
cavação, não tendo sido possível proceder à escavação 
integral da área.

A integração da última fase de ocupação de Xa-
rez 12 no patamar que se convencionou denominar 
de «Neolítico final», situado no último quartel do 4º 
milénio e primeiros dois séculos do 3º milénio a.n.e, é 
estabelecida pelos clássicos fósseis directores: formas 
carenadas, recipientes mamilados e reduzida percen-
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tagem de pratos. Teremos de recorrer uma vez mais 
à comparação com um estrito conjunto de sítios do 
Neolítico final que dispõem de cronologia absoluta. 
No Alentejo Central, destaca-se o povoado Sala nº 1 
(Gonçalves, 1991) com uma sequência de ocupação 4º 
- 3º milénio datada por radiocarbono. Recentemente, 

Refª Lab. Tipo amostra Contexto

Data 
Convencional

Data cal. Data cal.
Bibliografia

(BP) (1s) (2s)
 Cal BC Cal BC**

SALA Nº 1

ICEN-444 Osso Nível 6 4490±100 3360-3020 3500-2900

Gonçalves, 1987ICEN-447 Osso Nível 4 4490±110 3360-3020 3520-2900

ICEN-445 Osso Nível 5 4490±80 3350-3090 3490-2920

JUROMENHA

WK-18488 Osso JURI-S4-1 4547±35 3370-3120 3370-3100

Mataloto e 
Boaventura, 

2009

Beta-
169263

Osso JURI-S4-1 4540±100 3330-3020 3340-2930

WK-18487 Osso JURI-S2-10 4538±32 3360-3110 3370-3100

Beta-
169264

Osso JURI-S1-10 4450±40 3500-3090 3520-2920

PERDIGÕES

Beta-
350352

Osso Fosso 5 4390±30 3080-2928 3091-2919

Valera, 2013, p. 
337

Beta-
330092

Osso Fosso 12 4530±40 3356-3114 3364-3098

Beta-
315242

Osso Fosso 6 4450±30 3319-3025 3336-2944

Beta-
318359

Osso Fosso 6 4390±30 3080-2928 3091-2918

PORTO TORRÃO

ICEN-56 Osso
Corte 1, 

Est. 1
4300±80 3086-2776 3321-2634

Arnaud, 1993
ICEN-55 Osso

Corte 1, 
Est. 1

4290±50 3010-2877 3084-2705

Sac-2232 Osso Fosso 1 4390±50 3090-2928 3091-2919 Valera, 2013

MOREIROS 2

Beta-
350350

Osso Fosso 3 4410±30 3092-2940 3308-2917 Valera, Becker 
e Boaventura, 

2013Beta-
350331

Osso Fosso 1 4350±30 3010-2911 3080-2910

FICALHO

Oxa-5443 Osso Fosso 4540±60 3363-3108 3496-3026
Soares, 1996, 

p. 54

* As calibrações apresentadas foram efectuadas segundo Stuiver el al (1998) e com base no programa CALIB ver 7.0
(Stuiver e Reimer, 1993).** Correcção de efeito de reservatório oceânico (Iap = 380+30 anos) – Soares, 1993.
Quadro 4.4 – Datações de povoados Neolítico final – Alentejo médio.

foram identificados e datados recintos de fossos do 
Neolítico final, nomeadamente Juromenha (Calado, 
resultados publicados em Mataloto e Boaventura, 
2009), Perdigões e Porto Torrão (Valera, 2012), Mo-
reiros 2 (Valera, Boaventura e Becker, 2012) e Ficalho 
(Soares, 1996). 
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Sabemos agora que o fenómeno dos recintos de 
fossos emerge no Alentejo na segunda metade do 4º 
milénio, nomeadamente com os recintos de planta 
sinuosa (Valera, 2012) presentes em Moreiros, Per-
digões, Juromenha e Ficalho, mas também provavel-
mente em Águas Frias, Malhada das Mimosas, Ponte 
da Azambuja, Cabeço do Cubo, Paraíso ou Torrão, 
recintos ainda sem datações absolutas.

Apesar de este aumento exponencial de dados 
para o Neolítico final, escasseiam os estudos de cultu-
ra material, nomeadamente relativos aos fósseis direc-
tores cerâmicos: as formas carenadas, os recipientes 
mamilados, os pratos e os pesos placa.

Encontra-se em fase de conclusão um estudo 
exaustivo do reportório cerâmico de Sala nº 1, o qual 
poderá ser um bom indicador para contextos sem da-
tações absolutas.

O conjunto da Sala nº 1 evidencia a continuida-
de dos conjuntos, sendo significativo o decréscimo de 
formas carenadas na transição 4º/ 3º milénio. A partir 
de meados do 3º milénio, as taças carenadas pratica-
mente desaparecem, como é bem claro em contextos 
coevos. Nos sítios da margem esquerda do Guadiana, 
essa situação está bem documentada nomeadamen-
te em Monte do Tosco 1 (Valera, 2013a, p. 158) ou 
Mercador (idem, p. 143). No Porto das Carretas, as 
formas carenadas estão quase ausentes, corresponden-
do a 0,4% na Fase II e a 1,2% na Torre M13 (Soares, 
2013a, p. 281). No  Cabeço do Pé da Erra (Coruche), 
num contexto datado do 3º quartel do 3º milénio, as 
cerâmicas carenadas estão completamente ausentes. 
Quanto aos pratos, a sua importância é relativamente 
constante, diferenciando-se os seus índices de profun-
didade e o espessamento do bordo.

Quadro 4.5 – Evolução cerâmica Sala nº 1 (segundo Gonçalves
e Rendeiro, no prelo).

Em Xarez 12, podemos destacar a importância 
de dois conjuntos: as cerâmicas directamente asso-
ciadas às estruturas de fase 2 (estrutura H, I e T) e 
o conjunto cerâmico da Área 1 (onde não se regista 
ocupação do Neolítico antigo).

O conjunto dos 31 recipientes (nmr) associados 
aos fornos e fogareiros evidencia uma funcionalida-
de muito específica, sendo predominantes as taças 
em calote, algumas mamiladas (13/31) e os esféricos 
(13/31), com presenças residuais de taças (1/31), ta-
ças carenadas (1/31) e esferoidais (2/31). Segundo a 
hipótese de interpretação das estruturas de argila de 
fase 2, o seu funcionamento seria associado sempre 
a cerâmicas, pelo que os recipientes teriam como 
funcionalidade conter os líquidos destinados a «co-
zinhar» os alimentos e, naturalmente, eles próprios. 
Para além destes recipientes, refira-se a presença de 
um «ídolo de cornos» associado a um forno (estrutura 
I). Apesar de não dispormos de datações absolutas, 
para este conjunto não parece existir dúvidas do en-
quadramento cronológico destas estruturas, datáveis 
dos finais do 4º, inícios do 3º milénio a.n.e.

No que se refere às restantes áreas, devemos 
destacar que o prato está quase ausente (apenas 5 
fragmentos, em níveis superiores da Área 3 e 4), o 
que pode indicar uma certa antiguidade do conjunto. 
As formas carenadas surgem em todas as áreas com 
frequências distintas. Na Área 3 corresponde apenas 
a 8% do total (nos níveis superiores e junto às estru-
turas) e na Área 1 corresponde a 27% do total, sendo 
a forma mais abundante neste sector. Para TESP-3 e 
Areias 15, em Reguengos de Monsaraz, os valores de 
frequência de taças carenadas não atingem os 20%, 
com valores variáveis nas diferentes áreas do povoado.

Importa contudo aferir este panorama geral  
numa abordagem funcional e territorial, integrada 
numa rede de povoamento regional.

A localização privilegiada de Xarez 12 sobre a 
margem direita do Guadiana atraiu grupos humanos 
numa longa cronologia. A disponibilidade de recursos 
cinegéticos (caça e recolecção) foi decerto o factor de-
cisivo nesta escolha, atendendo à elevada produtivida-
de em torno deste sítio. Nos solos graníticos de Xarez 
12, apenas se conservaram faunas junto aos fornos, e 
são escassas. Ainda assim, é de destacar uma mandí-
bula de Bos taurus num dos fornos, indicando práticas 
de pastorícia. 

A funcionalidade do sítio durante essa longa 
diacronia deverá ter-se mantido constante durante 
a longa história de ocupação. Apesar de escassos, os 
indicadores paleoeconómicos parecem apontar para 

NEOLÍTICO 
FINAL

3500- 2900

Formas cerâmicas Nível 3 Nível 5

N.º % N.º %

Pratos 76 54% 47 40%

Taças carenadas 9 6% 29 24%

Taças 16 11% 11 9%

Cerâmica mamilada 17 12% 7 6%

Esféricos 17 12% 17 14%

Potes 7 5% 8 7%

TOTAL 142 100% 119 100%

CALCOLÍTICO
2900 - 2600
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uma economia exclusivamente de caça-recolecção. 
Assim, não existem quaisquer elementos de moagem 
(dormentes e moventes) e a pedra polida está quase 
ausente. Esta situação é completamente distinta da 
que sucede em outros sítios do Neolítico final de Re-
guengos de Monsaraz, como Areias 15 ou TESP-3, 
com abundantes elementos de moagem. Também a 
tecelagem está completamente ausente, não existindo 
nenhum peso de tear.

Trata-se portanto de um sítio especializado, com 
uma economia fortemente relacionada com a recolec-
ção. A existência de sítios especializados do Neolítico 
final, com reduzida expressão das actividades produ-
toras, encontra-se bem documentada nos sítios de 
Ponta da Passadeira (Barreiro, Soares, 2013b) e no 
«horizonte 3» da Comporta (Silva e Soares, 1986; 
Soares e Silva, 2013). 

No caso da Ponta da Passadeira, estão disponí-
veis nove datações absolutas (Soares, 2013a, p. 176). 
A fase 1 pode ser balizada entre 3339 a 2929 cal BC 
a dois sigmas (Beta-16055, a única amostra sobre 
carvão em contexto fechado). Para a fase 2, apenas 
estão disponíveis datações sobre concha, as quais in-
dicam uma cronologia da primeira metade do 3º mi-
lénio. Neste sítio, especializado na produção de sal, 
registam-se fossas/ entulheiras para a primeira fase da 
ocupação e fornos cerâmicos para a segunda fase. Os 
fornos cerâmicos, também de argila, constituem um 
dos poucos conjuntos de estruturas de argila de cro-
nologia 4º/ 3º milénio no Ocidente peninsular. Trata-
-se de um conjunto de sete fornos, com características 
morfológicas muito distintas das definidas em Xarez 
12, incluindo um espigão, placa térmica e cúpula. É 
proposta uma funcionalidade dupla de fabrico de ce-
râmica e de produção de sal (Soares, 2013b, p. 192). 
Os reportórios cerâmicos traduzem a especificidade 
do tipo de ocupação, com presença quase vestigial de 
formas carenadas na fase 1 e 2 (3 e 1%, respectiva-
mente) e o domínio das formas troncocónicas para 
produção de sal. Os «ídolos de cornos» são abundan-
tes, associados à combustão em fornos e fossas.

Também em Comporta 3 se verifica a existência 
de ocupações de pesca, marisqueio, caça e na produ-
ção de sal (Soares e Silva, 2013). 

Para este micro-universo de sítios com ocupa-
ções especializadas, Joaquina Soares e Carlos Tavares 
da Silva propõem a designação de «economias agro-
-marítimas»: «Teríamos, assim, nas sociedades do 
sudoeste peninsular, do Neolítico médio e final, dois 
modos de produção distintos, mas coetâneos: o modo 
de produção doméstico evolucionado ou megalítico, 

claramente hegemónico, e o agro-marítimo estuarino, 
subordinado ao primeiro, no quadro da primeira divi-
são socioterritorial do trabalho, onde a fímbria litoral 
estuarina se articularia com o restante território atra-
vés de relações de tipo centro-periferia, desfavoráveis 
às populações ribeirinhas de economia essencialmen-
te recolectora» (Soares e Silva, 164).

E para Xarez 12?
Tal como no conjunto da Comporta, a ocupa-

ção em Xarez 12 corresponde à última fase de ocu-
pação, denunciando a permanência de explorações 
predatórias desde cronologias recuadas. Apesar de 
não dispormos de datações, parece claro que este sítio 
foi abandonado antes da emergência das sociedades 
arqueometalúrgicas do Calcolítico.

Se considerarmos que Xarez 12 se articula numa 
rede de povoamento coeva, importa então alargar os 
nossos horizontes para uma escala regional.

Os territórios de boa aptidão agrícola encon-
travam-se a Noroeste desta área, na margem direita 
do Guadiana, sensivelmente na área onde se locali-
za o Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz. 
O Guadiana marca justamente dois mundos muito 
diferentes: a margem direita com territórios graníti-
cos de aptidão boa ou muito boa, no actual concelho 
de Reguengos de Monsaraz, e a margem esquerda 
com maior percentagem de solos com fraca aptidão 
agrícola, de substrato xistoso, no actual concelho de 
Mourão. 

Xarez 12, situado na margem direita, encontra-
-se no meio dos dois mundos.

Há várias décadas que um dos autores (VSG) se 
questiona se o Guadiana é ou não uma fronteira. Re-
centemente, A. Valera retoma essa questão na análise 
e integração dos povoados calcolíticos da margem es-
querda do Guadiana (Valera, 2013a), considerando-
-os na periferia da área de influência de Perdigões. 
Joaquina Soares individualiza a margem esquerda, 
propondo um território estruturado em torno de Ju-
lioa 4/ Luz 20, no chamado «triângulo da Luz» (Soa-
res, 2013a).

As propostas acima enunciadas centram-se 
fundamentalmente no 3º milénio, com as sociedades 
agro-metalurgistas. Recuando ao Neolítico final te-
mos alguns dados e muitas incertezas.

Na margem esquerda, escasseiam os dados so-
bre a ocupação do Neolítico final. Para  Moinho de 
Valadares 1 (Valera, 2013a, p. 392) e Julioa 4/ Luz 20 
(Soares, 2013a), é proposta uma primeira ocupação 
do Neolítico final, também não estando disponíveis 
datações absolutas.
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Na margem direita do Guadiana, o panorama é 
distinto, com informação mais abundante, reflectin-
do o longo historial das pesquisas arqueológicas no 
actual concelho de Reguengos de Monsaraz, nas mar-
gens da Ribeira do Álamo. 

Sabemos hoje que a ocupação dos Perdigões se 
iniciou, como era de esperar, em finais do 4º milénio 
a.n.e., com um recinto de menores dimensões (Valera, 
2012). Provavelmente, a centralidade de este sítio ain-
da não assumia um papel preponderante, restando por 
compreender a relação com os povoados coevos e com 
os monumentos ortostáticos do Grupo Megalítico de 
Reguengos de Monsaraz. 

É também possível que a ocupação de TESP 3 se 
inicie no Neolítico final: apenas dispomos de uma data 
(já do Calcolítico), mas os contextos materiais indicam 
possivelmente uma preexistência (com fossos ?).

Monte Novo dos Albardeiros apresenta uma 
ténue primeira ocupação, com materiais integráveis 
no Neolítico final. Tratar-se-ia então de um povoado 
aberto, com estruturas perecíveis revestidas a argila, 
momento que não foi datado cronometricamente.

Para além destes três sítios, com escavações e 
(algumas) datações absolutas, é possível que o povoa-
mento do Neolítico final integrasse outros núcleos 
como Marco dos Albardeiros ou Areias 15. Trabalhos 
de prospecção dirigidos pela equipa da UNIARQ em 
inícios dos anos 90 permitiram a identificação de um 
extenso conjunto de povoados de cronologia inte-
grável no Neolítico final – Calcolítico (Gonçalves et 
al, 1992). Na área envolvente de Xarez 12, durante a 
última fase de prospecções do Alqueva, Manuel Ca-
lado e Rui Mataloto identificaram ainda um extenso 
conjunto de ocorrências na Herdade de Xarez de Bai-
xo, os quais podem ser atribuíveis genericamente ao 
Neolítico – Calcolítico (Xarez de Baixo 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34).

Em ambas margens conhecemos pois um con-
junto relativamente denso de povoamento associado 
à sequência do Neolítico final – Calcolítico. E, no en-
tanto, ainda sabemos pouco, principalmente no que 
se refere aos momentos terminais do Neolítico. Falta 
conhecer plantas e áreas totais de ocupação (apenas 
disponível pela geofísica para Perdigões), conjuntos 
materiais, estruturas. Sem estes elementos, torna-se 
difícil estabelecer uma rede com ou sem componente 
hierárquica, o que poderia permitir integrar Xarez 12 
numa realidade maior e compreender a sua funcio-
nalidade.

Parece também pouco credível considerar que 
este local se relacionasse apenas com o povoamento 

na margem direita do Guadiana, uma vez que se en-
contra na proximidade de habitats coevos da margem 
esquerda (Moinho de Valadares 1, por exemplo). 

Apesar das limitações inerentes à amostra es-
cavada, tudo indica que, mesmo durante o Neolítico 
final, Xarez 12 funcionou como local de ocupação não 
permanente, provavelmente com finalidades cinegé-
ticas, em estreita relação com o Guadiana. É possí-
vel que estas comunidades praticassem a recolecção 
e a pastorícia, mas a agricultura tem nulas evidências. 
Não podemos extrapolar um modelo similar ao de 
Comporta 3, atendendo à falta de conservação de 
indicadores paleoeconómicos directos mas poderão 
existir relações de centro – periferia igualmente. Pare-
ce possível que as comunidades ainda tivessem algum 
tipo de mobilidade especializada durante os finais do 
4º milénio.

Mas, aqui, faltam-nos sinais unívocos de uma 
agricultura sistemática.

4.4. Questões em aberto

Apesar da extensa documentação produzida pela 
escavação nos habitats da Baixa do Xarez, muitas são 
as questões em aberto. E as problemáticas suscitadas 
são de índole intrínseca e de enquadramento geral.

 Naturalmente que a ausência de datações abso-
lutas é um óbice de difícil resolução, eventualmente 
para um futuro quando o progresso da técnica radio-
métrica permitir datar os ossos humanos e de animais 
recolhidos em Xarez 12. 

Esta lacuna é ainda potenciada pelo carácter 
raro de estes conjuntos, sendo muito difícil estabe-
lecer correlações que permitam com segurança obter 
e tratar uma cronologia relativa. Na realidade, até ao 
momento, apenas estão disponíveis datações absolu-
tas para um único sítio do Neolítico antigo do Alen-
tejo – Valada do Mato, e apenas um único intervalo 
de tempo (5050-4790 cal BC, a dois sigmas). Neste 
sítio, registaram-se igualmente problemas de con-
servação da matéria orgânica, também com sinais de 
sobreexposição à combustão. As datações obtidas so-
bre osso foram analisadas com uma técnica específica 
para ossos cremados, mas M. Diniz não considerou 
fiáveis as datações: «Segundo o Eng. Monge Soares, 
esta técnica apresenta uma fiabilidade muito reduzi-
da, uma vez que não está demonstrada a eficácia do 
protocolo utilizado na descontaminação das amostras, 
não existindo garantias sólidas de que os processos 
empregues eliminem o carbono inorgânico estranho 
à matriz original do osso. Ao datar-se um osso sim-
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plesmente queimado como se este tivesse sido sujeito 
a calcinação, a data obtida terá de ser considerada não 
fiável, uma vez que não houve uma recristalização da 
matriz inorgânica.» (Diniz, 2007, p. 151)

Temos assim uma única data, de um único sítio 
do Alentejo: Beta-153915, amostra sobre carvão, com 
a datação convencional de 6030±50 BP, calibrada a 
dois sigmas de 5050-4790 cal BC (idem, ibidem).

Quando em meados dos anos 90 surgiram os 
primeiros indícios de povoamento do Neolítico an-
tigo em Évora (Calado e Sarantopoulos, 1996), ini-
ciou-se uma nova dinâmica de investigação sobre a 
neolitização do Alentejo central. Passadas quase duas 
décadas seriam expectáveis mais progressos, perma-
necendo Valada do Mato e os sítios da Baixa do Xarez 
como os únicos locais com investigações sistemáticas. 
A arqueologia preventiva, que tem proporcionado 
tantos novos dados para o 3º milénio do Sul de Por-
tugal, não tem revelado muitos sítios desta cronolo-
gia, apenas registada em Lajinha 8 (Gaspar, 2009) e 
em Defesa de Cima (Santos e Carvalho, 2008), em 
Évora. Em ambos casos trata-se de contextos com es-
truturas de argila similares a Xarez 12, indústria lítica 
com tradição mesolítica, mas também aqui não foram 
obtidas datações (desconhecemos as circunstâncias 
da conservação da matéria orgânica) e as publicações 
contém informações muito parcelares.

Considerando a datação de Valada do Mato 
como um terminus ante quem, a ocupação do Neolítico 
antigo dos sítios da Baixa do Xarez deveria remontar, 
no mínimo, à transição do 6º para o 5º milénio a.n.e. 

Mesmo atendendo às enormes semelhanças da 
indústria lítica da Baixa do Xarez com os contextos do 
Sado, com maior força que em Valada do Mato, po-
deríamos estabelecer o paralelo entre estes contextos. 
Também aqui se regista a permanência de comunida-
des caçadoras recolectoras até momentos avançados, 
detectando-se a presença de cerâmica mesmo em con-
textos de concheiro, como Amoreiras (Diniz, 2010) ou 
Cabeço do Pez. A propósito do Sado, Joaquina Soares 
refere que «…a olaria surge por agora como a principal 
inovação neolítica adoptada pelas comunidades meso-
líticas do Sado, por hipótese através do mecanismo da 
exogamia.» (Soares, 2013c, p. 31). 

Nos sítios da Baixa do Xarez, de facto, são muito 
poucos os componentes «neolíticos»: a pedra polida e 
os elementos de moagem estão ausentes e a fauna de 
Xarez 12 é maioritariamente selvagem. Do «pacote» 
neolítico temos apenas presente a cerâmica e algu-
mas poucas características da indústria lítica. Com-
parativamente, parece estarmos perante uma menor 
interacção com as novidades «neolíticas» do que em 
Valada do Mato, o que poderá significar uma maior 
antiguidade de estes sítios do Xarez. Podemos ainda 
considerar, mas com reservas, a hipótese da existência 
de um mosaico cultural nesta cronologia, como pro-
põe Bernabeu Auban (2006).

Independentemente do factor tempo, sabemos 
hoje que o interior alentejano teria uma ocupação du-
rante o Mesolítico final, permanecendo as tradições 
e a economia de recolecção durante uma larga cro-
nologia, de alguma forma paralelizável à realidade do 
Sado e da Costa Sudoeste. Mas, estranhamente, esta 
realidade ainda não foi detectada em outros locais do 
Alentejo, nomeadamente em torno a Évora.

Ocupando um território morfologicamente 
unitário, apresentando semelhanças a nível estrutu-
ral e da cultura material, é possível que os habitats 
da Baixa do Xarez, tenham funcionado numa rede 
complementar, de mobilidade residencial. Xarez 12 é 
claramente o sítio com maior permanência, atenden-
do a indicadores como a densidade de materiais, as 
estruturas e até às deposições funerárias. Poderá no 
entanto existir alguma diacronia, parecendo Carraça 1 
e Xarez 12 os sítios mais antigos. A questão da amos-
tragem é também de considerar, atendendo à reduzi-
da área escavada destes locais. 

Os sítios da Baixa do Xarez abrem assim vários 
campos de leitura: a própria questão do modelo de 
neolitização e dos processos de transferência entre 
caçadores e produtores, as relações culturais com os 
primeiros grupos neolíticos, o colapso das comunida-
des de caçadores recolectores e, finalmente, o mosaico 
que pode marcar o final do 6º milénio na Península 
Ibérica.

 
Lisboa, Verão de 2004 – Verão de 2007

(breve revisão final em Abril de 2013)
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4.1-01 – Localização dos habitats da baixa do Xarez no actual território português e sobre modelo digital de terreno sobre Carta 
Militar de Portugal.
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4.1-02 – Localização dos habitats da baixa do Xarez sobre modelo digital de terreno.
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4.1-03 – Visibilidades a partir de Xarez 12, com os monumentos megalíticos indicados.



4.1-04 – Visibilidades a partir de Xarez 12. Quase só no longo do Guadiana...
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4.1-05 – Visibilidades a partir de Fonte dos Sapateiros sobre mapa oro-hidrográfico.
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4.1-06 – Visibilidades a partir de Fonte dos Sapateiros praticamente limitadas ao meandro fóssil
do Guadiana...
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4.1-007 – Visibilidades a partir de Carraça sobre Carta Militar de Portugal, não atingindo sequer o Guadiana.
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4.2-1 – Forno de Dikili Tash, segundo Prévost-Dermarkar, 2003.
4.2-2 – Esquema de forno pré-histórico (segundo; Iles, 2003, p. 449).
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4.2-3 – Processos deposicionais de estruturas de combustão segundo Coudret, Larriére, Valentin, 1989.
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4.2-4 – Fornos de Les Vautes segundo Hasler e Guilaine, 2003.



4.2-5 – Vistas gerais das estruturas de Cova da Baleia.
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553

4.2.-6 – Exemplos dos tipos de estruturas de argila de combustão da Cova da Baleia (foto e alçado): 1. Estruturas de argila e pedras (Beta-295903; 
7460-7080 cal BC 2 sigmas); 2. Estrutura de argila em calote alta (Beta-295903; 7460-7080 cal BC 2 sigmas); 3. Estrutura de argila em calote baixa 
(Beta-29590; 7580-7470 cal BC a 2 sigmas); 4. Estrutura de argila de perfil troncocónico.
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Algumas abreviaturas usadas no texto e não incluídas nas legendas dos Quadros 

O Grupo de trabalho sobre as antigas sociedades 
camponesas da UNIARQ actualizou recentemente a 
sua lista de abreviaturas para artefactos, estruturas ou 
situações. Considerando a  data de redacção de este 

Abreviatura Desenvolvimento

ALT Altura

ANT Antropologia

BFA Basalto filoniano alterado

BJ Bojo

CDR Cabeço do Rebolador

CER Cerâmica

CHT Chert

Conc Côncava

CRC Cerâmica de construção

CRV Carvão

DEA Diâmetro Externo da Abertura

DTC Denticulado

ESP Espessura

ESQ Esquírola

F NCL Flanco de núcleo

FAU Fauna (mamalógica e malacológica)

FML Fauna malacológica

FMM Fauna mamalógica

FR Fragmento (de cerâmica)

FR DEC Fragmento (de cerâmica)  decorado

FR MAM Fragmento (de cerâmica) mamilado

FRD Furador

GEOM Geométrico

GT Grande truncatura

LML Lamela

LSC Lasca

MAND Mandíbula

MB Micro buril

MOD Moderno

MP Matéria prima

NCL Núcleo

NOD Nódulo

NV Nível

PÇ ESQ Peça esquírolada

livro, existem naturalmente algumas discrepâncias em 
relação à versão mais antiga, cuja correcção afectaria 
o processo de paginação. A lista seguinte é aplicável 
a este volume.
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PL Pedra lascada

PROX Proximal

PSB Poças de São Bento

PT Pequena truncatura

QTZ Quartzito

QZ Quartzo

QZH Quartzo Hialino

RS Rocha siliciosa

RSC Rocha siliciosa tipo C

RSD Rocha siliciosa tipo D (Calcedónia rosa)

RT Resto de talhe

S Sílex

S NCL Seixo núcleo

SB Sílex queimado

SED Sedimento (amostra)

SER Calcedónia amarela

T Rect Truncatura recta

TAB Tablette

TMC Termoclasto

TRC Truncatura

UE Unidade Estratigráfica

V. Mato Valada do Mato

VDM Várzea da Mó

VS Vaso (inteiro)
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1. Xarez 12. Estudo arqueozoológico
de mamíferos

João Luís Cardoso*
* Professor catedrático da Universidade Aberta. Investigador da 
UNIARQ (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa)

2. Introdução

Neste contributo, apresenta-se o estudo dos res-
tos de mamíferos recolhidos nas escavações dirigidas 
pelo Prof. Doutor Victor S. Gonçalves na estação de 
Xarez 12 (Reguengos de Monsaraz), e por este con-
fiadas para estudo ao signatário, com a indicação do 
enquadramento cronológico-cultural de cada um dos 
conjuntos estudados.

Apesar da extrema minúcia das recolhas e do 
cuidado dispensado ao acondicionamento dos inú-
meros restos recuperados, estes apresentam-se, via 
de regra, reduzidos a pequenas esquírolas ou frag-
mentos inclassificáveis; para tal situação, terão con-
corrido duas causas principais: a intensa acção an-
trópica exercida sobre tais restos; e a agressividade 
química do terreno, que terá promovido a destruição 
de muitos deles, aliás favorecida pelo seu pequeno 
tamanho. Tal realidade poderá encontrar-se indirec-
tamente denunciada pela grande incidência dos res-
tos conservados que ostentam marcas de calor, com 
um grau variável de incarbonização, alteração que 
terá promovido a sua maior resistência, tanto física, 
como química, justificando assim a sua conservação 
diferenciada.

3. Inventário 

Consideraram-se apenas os restos que possibi-
litaram determinação específica, pela conservação de 
características morfológicas significantes. Foram, ain-
da, atribuídas classificações a alguns restos, sob reser-
va, tendo por base as respectivas dimensões: é o caso 
dos que se consideraram sob a designação genérica de 
Bos sp. e de Lepus sp., bem como os que se reportaram 
a cf. Capra/Ovis.

Tendo presente o escasso número de restos 
determinados, a que acrescem as dificuldades, nal-
guns casos, de atribuição ao lado do esqueleto a que 
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pertenciam, considerou-se espúrio o cálculo do nú-
mero mínimo de indivíduos representados de cada 
espécie.

UE 3 – Fase 1 – Mesolítico Final/Neolítico 
Antigo

1. Cervus elaphus

A3/M18/nos. 291/UE3/Z117,80
extremidade distal de primeira falange, partida 

intencionalmente e com marcas de fogo
A3/M18/nos. 286/UE3/Z117,80
lunar esquerdo
A3/M18/nos. 218/UE3/X88/Y183/Z117,84
piramidal esquerdo
A3/M18/nos. 287/UE3
– tróclea distal de metápodo indeterminado es-

curecido pelo fogo
A3/M18/nos. 241/UE3/X68/Y45/Z117,81
porção proximal de calcâneo direito 
A3/M19/UE3
Esquírola de porção proximal de húmero de 

lado indeterminado com indícios de fogo
Extremidade distal de diáfise de rádio de lado 

indeterminado
A3/M19/nos. 323/UE3                 
dente jugal superior (M\1 esquerdo ?)
A3/M19/nos. 321/UE3/Z117,74
– astrágalo esquerdo de pequenas dimensões
A3/N17/nos. 249/UE3/X104/Y79/Z118,19
extremidade distal de húmero direito
A3/N18/nos. 156/UE3/X31/Y92/Z118,22
Extremidade articular de metápodo indetermi-

nado, correspondendo a porção de tróclea
A3/N18/nos. 148/UE3/X48/Y87/Z118,21
2 fragmentos de esmalte dentário de elementos 

indetermináveis
A3/N18/nos. 143/UE3/X54/Y62/Z118,22
astrágalo esquerdo de pequeno tamanho com 

marcas de fogo (Fig. 1)
capitato-trapezóide direito
A3/N18/nos. 126/UE3/X106/Y109/Z118,2
Esquírola longitudinal de astrágalo de lado in-

determinado
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A3/N18/nos. 354/UE3
porção da articulação distal (tróclea) de metápo-

do indeterminado
A3/N18/nos. 353/UE3
astrágalo esquerdo de pequeno tamanho
A3/P18/nos. 481
– fragmento de dente jugal superior indetermi-

nado
A3/Q17/nos. 434/UE3/X190/Y103/Z118,48
Porção de diastema de mandíbula esquerda

2. Bos cf. primigenius

A3/M18/nos. 285/UE3/Z118,07
- grande cuneiforme direito (Fig. 2)
A3/N18/nos. 204/UE3/X116/Y5/Z118,07
– Axis  

3. Cf. Ovis/Capra

A3/N18/nos. 230/UE3/X74/Y54/Z117,86
– vértebra lombar

4. Oryctolagus cuniculus

A3/M19/nos. 323/UE3
– extremidade distal de tíbia 
A3/N18/nos. 231/UE3/X65/Y52/Z117,88
– Porção de maxilar de coelho
A3/N18/nos. 343
– metápodo indeterminado

5. Oryctolagus cuniculus/Lepus sp.

A3/M19/nos. 323/UE3
metade distal de húmero esquerdo
extremidade distal de tíbia esquerda

6. Felis sylvestris

A3/M19/nos. 322/UE3
– astrágalo esquerdo escurecido pelo fogo

UE 2 – Fase 2 – Neolítico antigo

1. Cervus elaphus

A3/M17/nos. 121/UE2/Z118,36
– fragmento dentário indeterminado
A3/M17/nos. 196/UE2/Z118,37
fragmento de calcâneo esquerdo de pequenas 

dimensões

A3/N17/nos. 329/UE2/x118/Y14/Z118,27
fragmento dentário inclassificável
A3/N18/nos. 152/UE2/X39/Y90/Z118,21
Extremidade articular distal de metápodo
Cabeça de fémur de lado indeterminado com 

marcas de fogo
A3/N18/nos. 125/UE2/X79/Y157/Z118,21
Porção da articulação distal  de tróclea de metá-

podo indeterminado
A3/N18/nos. 124/UE2/X84/Y161/Z118,21
Extremidade distar articular de tróclea de metá-

podo indeterminado
A3/N18/nos. 122/UE2/X95/Y158/Z118,21
Extremidade distal articular de metápodo inde-

terminado, com marcas de fogo
A3/N18/nos. 52/UE2/X139/Y35/Z118,32
Diversos fragmentos de esmalte dentário per-

tencente a um ou mais dentes lacteais
A3/N18/nos. 329/UE2/X58/Y78/Z118,2
–  Fragmento dentário (lacteal ?) indeterminável
A3/N19/n os.236/FMM/UE2/X26/Y79/ 

Z118,28
– porção de rádio direito, reduzida a parte da 

superfície articular distal 
A3/P18/nos. 482/UE2
fragmento dentário indeterminado
A3/P18/nos. 254/UE2/X7/Y179/Z118,39
tróclea da articulação distal de metápodo inde-

terminado
A3/P18/nos. 242/UE2/Z118,59
dois fragmentos dentários indeterminados
A3/Q16/UE2/nos. 123/Z118,87
– extremidade articular distal de metápodo de 

pequeno tamanho
A3/Q16/nos. 340/UE2/Z118,62
extremidade articular distal de metápodo de pe-

queno tamanho, totalmente incarbonizado
A3/Q16/nos. 347/UE2/X170/Y129/Z118,62
extremidade articular distal de metápodo de pe-

queno tamanho, totalmente incarbonizado
A3/Q16/nos. 712/UE2/Z118,62
dente jugal inferior muito incompleto
A3/Q16/nos.706/UE2/Z118,87
– porção da articulação proximal de rádio de 

lado indeterminado
A3/Q16/nos. 50/UE2/Z118,97
– extremidade proximal de segunda falange to-

talmente escurecida pelo fogo
A3/Q18/nos. 265/UE2/X29/Y187/Z118,50
fragmentos de um ou dois dente jugais indeter-

minados
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A3/Q18/nos. 70/UE2
fragmentos de um ou dois dente jugais indeter-

minados
A3/Q18/nos. 102/UE2/X93/Y157/Z118,92
fragmentos de um ou dois dente jugais indeter-

minados
A3/R18/nos. 497/UE2
fragmentos de um ou dois dentes jugais inde-

terminados

2. Equus sp.

A3/N16/nos. 326/UE2/X107/Y104/Z118,46
- dente jugal inferior, fracturado e incompleto, 

pelo efeito do calor (Fig. 3)

3. Bos cf. primigenius

A3/M17/nos. 108/UE2/X119/Y128/Z118,36
- esquírola de osso longo indeterminável

4. Bos sp.

A3/N17/nos. 464/UE1
- fragmento de dente jugal superior

5. Sus sp.

A3/N17/nos. 331/UE2/x112/Y33/Z118,27
– cúbito direito
A3/R18/nos. 141/UE2/X75/Y17/Z118,64
– germe de M/3 incompleto, faltando-lhe a por-

ção anterior (Fig. 4)

6. Oryctolagus cuniculus

A3/N18/nos. 332/UE2/X45/Y55/Z118,15
– hemimandíbula conservando dois dentes
A3/N18/nos. 163/UE2/X51/Y60/Z118,15
– 2 dentes soltos, acompanhados de fragmento 

do osso mandibular (?)

7. Lepus sp.

A3/Q16/UE2/Z118,62
- extremidade proximal de fémur de lado inde-

terminado, muito incarbonizado

8. Cf. Ovis/Capra

A3/R18/nos. 127/UE2

– fragmento de dente jugal compatível com ovi-
no/caprino

A3/N16/nos. 477/UE2
– fragmento da extremidade articular distal 

(porção de tróclea) compatível com ovino/caprino

UE 2-3

1. Cervus elaphus

A3/Q17/nos. 810/UE2/3/Z118,65
– fragmento dentário indeterminado
A3/Q17/nos. 8o8/UE2/3 (?))Z118,65
– fragmento dentário indeterminado 

2. Bos cf. primigenius

A3/N18/nos. 259/UE2-3/X19/Y180/Z118,05
– Grande esquírola de osso longo e outras me-

nores, pertencentes ou não ao mesmo indivíduo.
A3/P17/nos. 46/UE2/3/X58/Y19/z118,52
– tróclea distal mesial de fémur

4. Discussão

4.1. As espécies presentes

A espécie mais comum nos dois contextos prin-
cipais estudados (U.E. 3 e U.E. 2) é o veado, estando 
presentes segmentos anatómicos das diversas partes 
do esqueleto, sem particular incidência de nenhuma 
delas. Deste modo, pode concluir-se que o esquarteja-
mento dos animais se devia efectuar na área habitada, 
até por estarem presentes elementos correspondentes 
a partes de escasso valor alimentar: é o caso dos ele-
mentos dentários, a par dos ossos das extremidades 
dos membros anterior e posterior.

A segunda espécie presente, em número de res-
tos determinados, é o coelho, a que se juntam alguns 
restos atribuíveis, pelo tamanho, a lebre. Mas, pela di-
minuta corpulência destas espécies, seria pouco signi-
ficativo o contributo cárnico de ambas. 

Outro tanto não se verifica com o auroque: os 
escassos restos atribuíveis à espécie, que se encon-
tra presente no contexto mais antigo por duas peças 
ósseas, exprimem, ao contrário, significativo con-
tributo proteico, pela corpulência da espécie, talvez 
apenas ultrapassada pelo contributo devido à caça 
do veado.

No âmbito da fauna caçada, importa destacar a 
presença de um dente jugal inferior de equídeo, bem 
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como um astrágalo esquerdo de gato bravo. Ambas as 
peças evidenciam acentuadas marcas de calor, encon-
trando-se o dente fracturado e estalado e o astrágalo 
totalmente escurecido. 

As espécies domésticas encontram-se presentes 
de forma residual e sempre sob reserva: trata-se do boi 
doméstico, diferenciado do auroque pelo tamanho, e 
da ovelha/cabra, conjunto representado por apenas 
três restos, todos eles classificados sobre reserva. A 
predominância absoluta de espécies selvagens, mostra 
a existência de comunidades pouco sedentarizadas na 
região, entre o Mesolítico Final e o Neolítico Antigo, 
especializadas na caça ao veado, espécie largamen-
te dominante no conjunto, ao menos em termos de 
quantitativos capturados. 

Com efeito, é interessante verificar a extrema 
raridade de restos de suídeos, apenas presentes no 
conjunto faunístico mais moderno; tendo presente 
a dificuldade na separação entre restos de  javali e 
de porco, tal raridade afigura-se mais consentânea 
com a sua atribuição a animais caçados. Um dos 
dois restos identificados corresponde a um germe 
de terceiro molar inferior incompleto, pertencente 
a indivíduo subadulto. Apesar de incompleto, pos-
sui desenvolvimento alongado e cúspides muito 
bem desenvolvidas, sobretudo na região do terceiro 
lobo posterior, aspecto que é mais consentâneo com 
javali. Note-se, no entanto, que é difícil explicar a 
acentuada desproporção verificada entre a presen-
ça deste suídeo, presumivelmente selvagem, e a de 
veado, tendo presente que ambas as espécies, de 
evidente valor alimentar, seriam comuns nos bió-
topos por ambas partilhados. Não se pode invocar, 
por outro lado, maiores dificuldades na captura do 
javali: com efeito, nos conjuntos faunísticos dos três 
concheiros mesolíticos mais importantes da região 
de Muge (Moita do Sebastião, Cabeço da Amoreira 
e Cabeço da Arruda) e do vale do Sado (Cabeço do 
Pez) (informação de Cleia Detry, que agradecemos), 
a presença de javali é sempre próxima da do veado, 
contrariando aquela hipótese.

4.2. Análise comparativa.
Significado paleoecológico

Os dois conjuntos considerados – U.E. 2 e U.E. 
3 – evidenciam estrutura idêntica no respeitante à 
distribuição e abundância das espécies que os inte-
gram. Com efeito, em ambos, avulta, de forma absolu-
ta, a presença do veado, sendo evidente, de uma forma 
mais genérica, o nítido predomínio da fauna caçada, 

remetendo para posição residual o contributo devido 
às espécies domésticas, cujos restos foram atribuídos 
sempre sob reserva, correspondentes a boi doméstico 
e a ovelha/cabra.      

Importa ainda sublinhar, dentre as espécies ca-
çadas, a presença, numa ou noutra das duas unidades 
estratigráficas consideradas, de um equídeo, prova-
velmente cavalo, e de suídeo, supostamente selvagem 
(na unidade estratigráfica mais moderna), de auroque, 
provável (em ambas), e de gato bravo (na unidade es-
tratigráfica mais antiga). Esta realidade documenta a 
diversidade de capturas, decorrente de uma realidade 
paleoecológica igualmente diversificada.

Assim, seria provável a existência de bosques 
mais ou menos abertos, propícios à presença de vea-
dos e de javalis, enquanto auroques e equídeos vi-
veriam em espaços preferencialmente mais abertos, 
onde seriam capturados.

4.3. Relação entre as estruturas
identificadas, os restos faunísticos
recolhidos e a sua preparação culinária

Um dos aspectos mais interessantes e caracterís-
ticos desta estação arqueológica é a existência de um 
conjunto de fornos culinários de planta sub-circular, 
feitos de barro amassado. Desde logo importava va-
lorizar a relação entra a disposição no terreno destas 
estruturas e a localização no terreno dos materiais 
faunísticos encontrados, especialmente dos mais ex-
pressivos. Assim, das sete ocorrências seleccionadas, 
seis pertencem a veado e apenas uma a coelho. Pode, 
deste modo, reforçar-se a conclusão de que os nacos 
de carne pertencentes àquela espécie, depois de pre-
parados – como certamente os pertencentes às restan-
tes espécies presentes – seriam predominantemente 
cozinhados nos referidos fornos. Contudo, esta técni-
ca dificilmente deixaria marcas de calor tão acentua-
das como as observadas na generalidade dos restos. 
Com efeito, as peças exibem em geral manchas escu-
recidas que abarcam extensas áreas da sua superfície, 
atingindo, mesmo, o seu interior, indicando intensas e 
prolongadas exposições ao calor, incompatíveis com a 
preparação culinária. 

Assim, é lícito concluir que, depois de consumi-
da a carne, os restos ósseos alimentariam a combustão 
dos próprios fornos, pelas gorduras e matérias com-
bustíveis que possuíam ainda, especialmente no seu 
interior (medula óssea). Esta prática estender-se-ia às 
próprias peças dentárias, de que é exemplo o dente de 
equídeo recolhido, com fracturas devidas ao fogo.      
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O único conjunto faunístico estudado e publi-
cado de época neolítica, do vale do Guadiana, é o re-
colhido no povoado da Igreja de S. Jorge, Vila Verde 
de Ficalho (Cardoso, 1994). A presença de um muito 
maior número de restos de ovelha/cabra, acompanha-
dos de uma presença de espécies caçadas pouco sig-
nificativa, representadas por escassos restos de veado, 
para além do coelho, deve reflectir uma maior mo-
dernidade do conjunto, e/ou as características mais 
sedentárias das respectivas populações. Contudo, 
também neste conjunto se notou uma assinalável pre-
sença de restos mais ou menos incarbonizados, espe-
cialmente nos níveis mais superficiais, o que sugeriu 
o recurso a grelhados e churrascos mais frequentes, 
ou a existência de um incêndio generalizado que ti-
vesse atingido especialmente os materiais mais super-
ficiais, atendendo à presença de tais marcas, «muito 
para além das usualmente observadas em contextos 
idênticos» (Cardoso, 1994, p. 54). Esta ocorrência 
possui evidentes analogias com a situação observada 
em Xarez 12, não sendo, pois, de excluir, a hipótese de 
incêndio, como podendo também estar na origem das 
marcas de calor presentes na generalidade dos restos 
ósseos observados. 

5. Conclusões

As conclusões possíveis decorrentes do presen-
te estudo, encontram-se fortemente limitadas, tanto 
pelo escasso número de peças determinadas, especi-
fica e anatomicamente, como pelas profundas mo-
dificações que sofreram, decorrentes de uma intensa 

acção antrópica que as reduziu, quase sempre, a esquí-
rolas os fragmentos inclassificáveis.

No conjunto, a componente cinegética é quase 
exclusiva, sendo nela o veado largamente dominante. 
Boi doméstico e cabra/ovelha encontram-se presen-
tes apenas de forma residual e sempre sob reserva, 
dada a natureza dos restos. Tal pode indicar a existên-
cia de comunidades pouco sedentárias, entre o Meso-
lítico Final e o Neolítico Final, de acordo com as in-
dicações crono-culturais fornecidas pelo arqueólogo 
responsável, bem como uma assinalável e recorrente 
continuidade, tanto na utilização do mesmo espaço 
físico, como na construção e utilização de idênticos 
tipos de estruturas domésticas, como as estudadas. 
Outro indício da manutenção dos hábitos culiná-
rios e de práticas cinegéticas, é o facto de a estrutu-
ra da composição faunística de ambos os conjuntos 
não ter sofrido alterações significativas, na transição 
do Mesolítico Final para o Neolítico Antigo, época 
a que pertence o conjunto mais moderno. Tal facto 
significa que a base alimentar proteica não conhe-
ceu grandes alterações, tal como as características dos 
biótopos envolventes. Com efeito, exceptuando-se a 
existência de uma cobertura vegetal mais densa e di-
versificada, sugerida pela notável presença de veado, 
em consequência, talvez, de um clima um pouco mais 
húmido que o actual, as condições ambientais não se 
afastariam significativamente das ora vigentes na re-
gião, com manchas de bosque e matagais pouco den-
sos, com veados e javalis, pontuando vastos espaços 
abertos, onde viveriam equídeos selvagens (cavalo?) 
e auroques.
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Fig. 1 – Astrágalo direito de Cervus elaphus, com marcas de fogo.
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Fig. 2 – Grande cuneiforme direito de Bos cf. primigenius.
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Fig. 3 – Dente jugal inferior de Equus sp. (provavelmente E. caballus).
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Fig. 4 – Fragmento de germe de terceiro molar inferior definitivo de Sus sp. (provavelmente Sus scrofa).
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2. Estudo traceológico de artefactos líticos
de Xarez 12 e Carraça 1

Marina Igreja*
* Bolseira pós-doc no Centro de Arqueologia da Universidade de 
Lisboa (UNIARQ)

1. Introdução

A interpretação da função e das modalidades de 
utilização dos utensílios arqueológicos pela Traceolo-
gia baseia-se na leitura e na tradução dos vestígios de 
uso macro e microscópicos, primeiramente reprodu-
zidos pela experimentação (utilização de utensílios no 
contacto com diferentes matérias) e comparados pos-
teriormente com os materiais arqueológicos. 

O contacto do utensílio fabricado em pedra 
com matérias-primas como a pele, a madeira, o osso, 
etc. modifica a parte activa do próprio utensílio. Tal 
modificação dos bordos e superfícies, designados pela 
Traceologia como vestígios de uso, resulta de fenóme-
nos mecânicos e/ou químicos e pode ser observada 
a diferentes escalas: macroscopicamente, sob a forma 
de levantamentos, de arredondamento e de fracturas; 
e ao microscópio, sob a forma de estrias, de polidos 
e de depósitos de resíduos. Os vestígios ou estigmas 
de utilização conservados no objecto testemunham 
a natureza do material trabalhado, a intensidade da 
utilização do artefacto, o tipo de gesto efectuado e 
ainda, em alguns casos, o próprio modo de preensão 
do utensílio (directamente com a mão ou através de 
encabamento).

Esta primeira abordagem traceológica dos ar-
tefactos de pedra lascada recolhidos em Xarez 12 e 
Carraça 1 consistiu respectivamente numa amostra 
composta por 165 e 54 peças. O material estudado de 
Xarez 12 e Carraça 1 é composto na grande maioria 
por geométricos e suportes lamelares (Ver Quadro 1).

O estudo teve como principais objectivos:
1 – determinar o estado de preservação dos ma-

teriais e a sua adequação ao estudo traceológico;
2 – determinar o objectivo funcional das dife-

rentes categorias tipológicas e tecnológicas;
3 – Numa perspectiva alargada e paleocom-

portamental, testar as interpretações sugeridas pelo 
estudo global da jazida quanto à reconstituição do 
conjunto de actividades aí desenvolvidas, assim como 
as cadeias operatórias do tratamento de cada material 
trabalhado (pele, osso, etc.). 

Os resultados obtidos pela Traceologia, integra-
dos com os restantes estudos, autorizam um conjunto 
de hipóteses sobre as estratégias de gestão (económica 

e funcional) da indústria lítica e sobre o estatuto fun-
cional das ocupações humanas dos sítios Xarez 12 e 
Carraça 1. 

2. Metodologia: microscopia de contraste
interferencial e abordagem
experimental

O estudo foi conduzido segundo o protocolo 
tradicionalmente utilizado em traceologia (S.A. Se-
menov, 1964; L.H. Keeley, 1980; H. Plisson, 1985). 
No caso das peças debitadas em quartzo, e cristal de 
rocha foi utilizado o microscópio óptico com contras-
te interferêncial de tipo Nomarski devido à textura 
granular destas matérias-primas. Este sistema óptico 
é o que oferece melhores resultados em termos de lei-
tura microscópica das superfícies de matérias-primas 
granulosas, permitindo reagrupar os feixes de luz 
dispersos pela textura das rochas num só, de forma a 
obter uma imagem tridimensional da respectiva su-
perfície.

Numa primeira fase, as peças foram obser-
vadas à lupa binocular (SZ-PT Olympus, oculares 
GSWH10x/22) com aumentos até 60x, para identifi-
car potenciais zonas activas (levantamentos de impac-
to, fracturas, etc.). Posteriormente, recorreu-se a um 
microscópio óptico de reflexão (Olympus, oculares 
HC Plan s 10x/25, objectivas 10x e 20x) para a leitura 
de vestígios microscópicos (micropolidos, estrias, por 
exemplo). 

Os vestígios de uso mais representativos foram 
fotografados com uma câmara fotográfica digital (Ni-
kon coolpix 4500) acoplada ao microscópio.

O estudo traceológico dos materiais do Xarez 
12 e Carraça 1 foi efectuado segundo um sistema de 
inferências e níveis de informação progressivos; ou 
seja, das informações mais genéricas às mais especí-
ficas: 

1 – Reconhecimento das peças utilizadas e iden-
tificação das respectivas zonas activas.

2 – Identificação da cinemática de trabalho: lon-
gitudinal (ex. cortar), transversal (ex. raspar), transla-
ção (ex. incisão), rotação (ex. perfurar) e percussão 
lançada.

3 – Determinação da matéria trabalhada: quando 
tal não foi possível, pelo menos de forma exacta, foram 
utilizadas categorias genéricas em função da dureza do 
material «matérias macias» e «matérias duras». Quando 
se dispunha de informações mais precisas, foi possível 
afinar a determinação das seguintes categorias: macia 
de origem animal ou dura de origem animal. Nos casos 
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em que não foi possível identificar a matéria trabalhada 
utilizou-se a categoria indeterminada;

4 – Intensidade de utilização do utensílio: esta 
informação foi obtida com base no grau de desen-
volvimento dos vestígios de uso e da quantidade de 
zonas activas por peça; 

5 – Reavivamento e reutilização: a interrupção 
brusca dos polidos no bordo da peça é um indício de 
reavivamento do utensílio. Este critério é útil no caso 
dos objectos retocados, em que normalmente é difícil 
identificar a presença desta acção.

3. Resultados de Xarez 12

3.1. Estado de conservação do material

Foram analisadas 161 peças (Tabela 1): 90 geo-
métricos, 2 lascas não retocadas, 2 peças esquiroladas, 
3 núcleos, 6 denticulados, 50 lamelas, 1 raspadeira, 3 
furadores, 4 suportes laminares lâminas.

O material encontra-se, na sua generalidade, em 
bom estado de conservação, permitindo a leitura dos 
estigmas de utilização ao microscópio. Com efeito, 
das 161 peças estudadas, apenas 9 exibem uma for-
te alteração das superfícies, de origem provavelmente 
sedimentar (ver tabela 1 e fig. 1).

Em 140 peças não foram detectados quaisquer 
tipos de vestígios de uso (ver, como exemplo, fig. 2). 
Esta ausência pode resultar de uma utilização dema-
siado expedita e breve – não favorecendo a formação 
de vestígios ou simplesmente com a não utilização das 
mesmas. Em todo o caso, a hipótese de tal se dever 
a problemas de conservação pós-deposicional poderá 
ser excluída, já que os bordos e superfícies dos artefac-
tos se apresentam em excelente estado de preservação 
ao microscópio. 

Tabela 1 – Inventario do material estudado segundo a cinemática de trabalho e as matérias trabalhadas (Xarez 12).

3.2.Vestígios de uso

Foram detectados vestígios de uso em 12 pe-
ças (Tabela 1). Em dois casos (um furador e uma 
lamela), os micropolidos não foram considerados 
suficientemente característicos pelo que apenas se 
determinou a dureza do material trabalhado. Estas 
peças foram incluídas na categoria genérica de ma-
térias macias.

Os vestígios observados resultam de actividades 
de natureza cinegética (n=10) e de transformação em 
modo transversal (raspagem) e longitudinal (corte) de 
matérias macias (n=2). 

Os vestígios relativos à função de elemento de 
projéctil situam-se em oito geométricos e duas la-
melas, apresentando fracturas morfologicamente ca-
racterísticas de impacto. Com efeito, estes tipos de 
fracturas são similares às documentadas em contexto 
experimental (Fisher et tal., 1984; Geneste e Plisson, 
1993) (fig.3 e 4a, b). Não foram no entanto observa-
dos qualquer tipo de vestígio relacionado com o enca-
bamento das peças.

As restantes peças, um furador em sílex (fig.5) 
e uma lamela em cristal de rocha, apresentam res-
pectivamente vestígios resultantes de cinemáticas de 
trabalho transversal (raspagem) e de trabalho longi-
tudinal (corte) em matérias macias. Estes vestígios 
revelam um consumo dos utensílios pouco intenso a 
julgar pelo fraco desenvolvimento dos polidos.

3.3. Vestígios de uso em peças macrolíticas

Foram ainda analisados 10 macro-utensilios/su-
portes nucleiformes e 2 pesos em quartzito, um nódu-
lo de xisto e um bloco de cerâmica, estes dois últimos 
marcados por sulcos.
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Fig. 1: Superfícies com polidos de origem pós-deposicional (200x). 
 
 

Tipologia TRANSVERSAL LONGITUDINAL PROJECTIL Total
Quartzo Q/Hialino R.S. Total analisavel s/vestigios c/vestigios duras macias

Geometricos 1 3 86 90 90 82 8  -  - 8 8
Lascas não retocadas  -  - 2 2 1 1  -  -  -  -  -
Peças Esquiroladas  - 1 1 2 2 2  -  -  -  -  -
Nucleos  -  - 3 3 3 3  -  -  -  -  -
Denticulados 2 1 3 6 1 1  -  -  -  -  -
Lamelas 1  - 49 50 49 46 3  - 1 2 3
Raspadeiras  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -
Furadores  -  - 3 3 2 1 1 1  -  - 1
Laminas  -  - 4 4 4 4  -  -  -  -  -
Total 4 5 152 161 152 140 12 1 1 10 12

Matérias primas
Cinematica de Trabalho e matérias trabalhadas
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Tabela 1 – Inventario do material estudado segundo a cinemática de trabalho e as matérias trabalhadas (Xarez 12).

Fig. 1 – Superfícies com polidos de origem pós-deposicional (> 200x).
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Fig. 2 – Superfícies de trapézios de Xarez 12, bem preservadas, sem vestígios de uso (> 200x).

Foi necessário replicar em resina de polyester 
os bordos e superfícies destas peças por não poderem 
ser analisadas ao microscópio directamente, devido às 
dimensões das mesmas. O método utilizado consistiu 
na obtenção do negativo do bordo com um produto à 
base de silicone – Coltene Light président – preenchido 
em seguida com resina translúcida Epoxy (fig.6). Este 
método permite reproduzir o aspecto da superfície 
com um elevado nível de resolução e de pormenor, 
equivalente à observação directa do artefacto. 

As superfícies destas peças estão bem preser-
vadas (fig.7). São visíveis, apesar do bom estado de 
preservação geral deste material, alguns polidos de 
origem sedimentar (fig.8). Não foram detectados ves-
tígios de uso nos suportes nucleiformes.

O nódulo de xisto e o bloco de cerâmica apre-
sentam sulcos na superfície resultantes da sua utiliza-
ção. No caso do nódulo de xisto o tipo de sulco aponta 
para a função de afiador, provavelmente de artefactos 
ósseos tal como se encontra documentado em outros 
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Fig. 3 – Fracturas características
de impacto em trapézios (> 40x)
Fig. 4 – Fracturas características
de impacto de projéctil em trapézios
(a, b); fracturas planas não características 
de impacto (c) (> 40x).

contextos. À escala macro e microscópica são visíveis 
as modificações das superfícies relativas ao contacto 
por fricção com materiais duros expressas sob a for-
ma de estrias e de polimento da superfície. Quanto ao 
bloco de cerâmica, a superfície encontra-se demasiado 
desgastada, impedindo a sua leitura ao microscópio. 

Em todo o caso, considera-se a análise destas 
duas peças apenas preliminar. Será necessária uma 
abordagem experimental específica de forma a re-
constituir a origem deste tipo de vestígios. 

4. Resultados de Carraça 1

4.1. Estado de conservação do material

Foram analisadas 54 peças: 23 geométricos, 22 
suportes lamelares, 4 denticulados, 2 furadores, 1 ras-
padeira, 1 lasca, e 1 suporte laminar. 

Das 54 peças, 43 apresentam um estado de con-
servação adequado à leitura microscópica dos vestí-
gios de uso. Globalmente, os bordos e superfícies es-
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Fig. 5 – Contacto com matérias 
duras em furador (c) (> 200x).

tão bem preservados, não apresentando qualquer tipo 
de vestígios de uso (fig.9).

Oito peças não puderam ser analisadas ao mi-
croscópio por apresentarem superfícies alteradas por 
fenómenos pós-deposicionais. Tal não significa po-
rem que não tenham sido utilizadas. 

Uma raspadeira e a extremidade de um furador 
apresentam vestígios de contacto com matérias ma-
cias de origem animal em modo transversal (raspa-
gem) (fig.10).

Em 6 peças (4 geométricos e duas lamelas) foram 
observadas fracturas de impacto de projéctil (fig.11). 

5. Inferências 

5.1. Abordagem do estatuto funcional
do Xarez 12 e de Carraça 1

A amostra de materiais de Xarez 12 e Carraça 
1 esta na grande maioria bem preservada, apresentan-
do bordos e superfícies intactos, pouco afectados de 
uma maneira geral pelos efeitos dos fenómenos pos-
-deposicionais.

Os vestígios de uso identificados resultam de 
actividades relacionadas essencialmente com a caça e 

Tabela 2 – Inventario do material estudado segundo a cinemática de trabalho e as matérias trabalhadas (Carraça 1).
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Tabela 2 – Inventario do material estudado segundo a cinemática de trabalho e as matérias trabalhadas (Carraça 1).

Fig. 6 – Exemplo de réplica em resina de polyester.
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Fig. 7 – Superfície de suporte nucleiforme, 
bem preservada, sem vestígios de uso (> 200x)

Fig. 8 – Polidos de origem pós-deposicional (> 200x)
Fig. 9 – Superfícies de trapézios de Carraça 1, 

bem preservadas, sem vestígios de uso (> 200x).
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Fig. 10 – Contacto com matérias macias de origem animal em furador (a); raspagem de matérias macias de origem 
animal em raspadeira (b) (> 200x).

o tratamento de matérias macias e duras, cujas etapas 
dos respectivos processos técnicos não estão repre-
sentadas na sua totalidade. À excepção das fracturas 
de impacto, os restantes estigmas de uso são pouco 
desenvolvidos não sendo possível identificar com pre-
cisão a natureza da matéria trabalhada. 

A ausência de vestígios de uso nos suportes ma-
croliticos de tipo núcleo do Xarez 12 levanta a ques-
tão sobre a função destas peças, não sendo de excluir 
uma utilização enquanto núcleo.

O estudo traceológico não pretende fornecer ape-
nas um inventário dos materiais trabalhados e dos gestos 
efectuados. Para além deste primeiro nível de informa-
ção, procura-se integrar os vestígios de uso observados 
em cada uma das etapas do processo técnico e propor 
algumas hipóteses sobre a finalidade das ocupações que 
tiveram lugar num determinado sítio arqueológico. 

Apesar do carácter limitado da amostra, os re-
sultados obtidos fornecem pistas de reflexão sobre a 
abordagem do estatuto funcional de ambos os sítios. 
O fraco grau de consumo das peças (vestígios de uso 
pouco intensos) aponta para contextos de ocupações 
humanas breves, essencialmente orientadas para o fa-
brico de utensílios destinados à caça, estando as acti-
vidades relacionadas com o tratamento de matérias de 
natureza variada (osso, pele, etc.) pouco representadas.
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Fig. 11 – Fracturas características de impacto de projéctil (> 40x).
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3. A deposição funerária dupla
no forno B de Xarez 12

Victor S. Gonçalves*, Ana Maria Silva**,  
Teresa Ferreira**, Eugénia Cunha**
* Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ). 
Faculdade de Letras, 1600-214 Lisboa PORTUGAL
**Departamento de Antropologia - Universidade de Coimbra. 
3000-056 Coimbra - Portugal

3.1. O contexto arqueológico

O forno B de Xarez 12 é uma estrutura comple-
xa, de terra, cuja escavação evidenciou uma situação 
incomum – uma deposição funerária dupla.

Na Quinta-feira, 11 de Outubro de 2001, 
iniciava-se a escavação da Estrutura B, a estrutura 
melhor conservada da sequência A, B, C1 e C2. E, 
contrariamente ao que sucedia nos planos superiores, 
verificava-se a presença de alguns materiais arqueoló-
gicos, nomeadamente lamelas (N.19- 293, 292, 300, 
302, 304). A compacidade do sedimento era hete-
rogénea, com áreas onde o sedimento se encontrava 
bastante mais solto.

Por razões metodológicas, dividiu-se a estrutura 
a meio. Após o registo fotográfico e desenho, o objec-
tivo centrou-se na remoção de um osso longo, aparen-
temente humano, que se encontrava sensivelmente na 
área onde se presumia estar a parede sul da Estrutura. 

Com o processo de remoção do osso longo 
verificou-se que, junto a ele, existiam, subpostos, ou-
tros fragmentos. A recolha de material arqueológico 
relativamente abundante (contrariamente ao que se 
verificou em planos superiores) também parecia con-
figurar uma diferente realidade estratigráfica. Perante 
essa situação, e apesar de se estar quase no final da 
Campanha, optou-se por efectuar aqui uma escavação 
detalhada. 

No dia seguinte, as más condições atmosféricas 
dificultaram os trabalhos de campo pelo que a maior 
parte da equipa foi obrigada a interromper a escavação. 

Com o recomeço da escavação, constatou-se que 
o osso longo se encontrava associado a outros ossos, 
tendo sido também identificados dois crânios huma-
nos. Durante a escavação, registaram-se vários dentes 
indubitavelmente humanos, dissociados dos seus lu-
gares de implante, e uma mandíbula humana infantil. 

Tratava-se assim de uma situação inédita para 
os fornos de Xarez 12 e, até agora, para os sítios de 
habitat de todo o Neolítico do Sul de Portugal.

A escavação do interior do forno permitiu a 
identificação de duas realidades:

1 – na parte Norte do forno, encontravam-se 
aglomerados de argila muito compactada;

2 – na parte Sul do forno, encontrava-se o de-
pósito de ossos humanos, com sedimento mais escuro 
e solto. Mesmo junto aos ossos, foram recolhidos al-
guns materiais arqueológicos, nomeadamente as la-
melas N.19-302, -304; -312).

Perante a calendarização de trabalhos prevista, e 
as condições atmosféricas muito instáveis, foi neces-
sário assegurar a execução de dois tipos de objectivos:

1. registo em desenho e em foto do conjunto;
2. remoção imediata dos fragmentos dos ossos, 

assegurando a sua integridade para posterior estudo. 
1. Registo e remoção dos ossos longos
Após o registo por desenho do conjunto osteo-

lógico, procedeu-se ao levantamento dos ossos longos, 
indicando-os numericamente no desenho e também 
por inventário de ficha de registo individual. Os ma-
teriais foram acondicionados devidamente e envolvi-
dos em folha de plástico de bolha.

2. Abertura de uma área de sondagem em torno 
dos crânios

Após a remoção do conjunto de ossos longos 
que se localizavam na extremidade Sul do forno, o 
levantamento dos crânios tornou-se num processo 
muito mais complicado.

A importância deste conjunto osteológico e a 
sua fragilidade, o seu posicionamento, cativo no inte-
rior de uma estrutura de reduzidas dimensões, a pre-
sença de uma sequência de estruturas de argila com 
reduzida área livre para trabalhar, obrigou-nos a des-
montar parte da parede da Estrutura B - C2:

Foi aberta uma pequena sondagem, envolvendo 
os crânios e deixando-os sobreelevados, para posterior 
remoção em bloco. Nesta pequena área, foi atingido o 
nível estéril de base. Esta sondagem revelou-se muito 
útil, não só para uma adequada remoção dos crânios, 
mas também para compreender melhor a sequência 
construtiva e estratigráfica. Toda a terra proveniente 
desta sondagem foi recolhida para crivagem em la-
boratório.

3. Remoção dos crânios
Dado o adiantado da hora (a 11 de Outubro 

escurece cedo junto ao Guadiana), e para assegurar 
um conveniente registo fotográfico com luz adequada, 
optou-se por deixar a sua remoção para o dia seguinte. 
O que foi feito.

Com a remoção dos ossos longos que se encon-
travam posicionados na extremidade Sul do forno, 
e com o desmonte parcial da parede W, foi possível 
compreender melhor o seu tipo de construção.



Assim, verifica-se que na sequência construtiva 
B – C2, a sobreposição não se efectua por corte mas 
tão somente por justaposição, fundindo-se as duas pa-
redes. A espessura das paredes é consideravelmente 
menor do que o desenho e a observação directa pa-
reciam indicar.

Surge também clara a inexistência de qualquer 
vestígio de parede na parte Sul da estrutura, onde se 
depositaram os ossos longos. A esta ausência poderão 
corresponder várias hipóteses explicativas:

1 – a Estrutura B nunca apresentou este troço 
de parede;

2 – a deposição funerária cortou completamen-
te, e removeu, a parede Sul do forno B.

É este segundo cenário que me parece mais pro-
vável.

Sob o ponto de vista estratigráfico, identifica-
ram-se os seguintes momentos sequenciais, do mais 
antigo para o mais recente:

0 – Nível estéril;
1 – construção das paredes da estrutura, cortan-

do parcialmente a Estrutura A, que lhe seria anterior;
2 – Nível de combustão na base da estrutura, 

correspondendo à sua primeira utilização funcional. 
Sedimento muito compacto, com abundantes nódu-
los de argila mas praticamente sem materiais arqueo-
lógico ou faunísticos;

3 – colocação dos dois indivíduos em posição 
comprimida, no pavimento utilizado do forno, sendo 
o sedimento associado a eles solto, de coloração mais 
escura, com um número de materiais arqueológicos e 
osteológicos mais abundante, e que podem ser consi-
derados votivos. O sedimento sob os níveis dos crâ-
nios era composto por terra ainda mais solta, quase 
arenosa, e elementos de desagregação da rocha, regis-
tando total inexistência de material arqueológico;

4 – preenchimento do espaço norte do forno 
com um imbricado de pequenos blocos de pedra, 
«calçando» o conjunto e, por fim, encerramento da 
estrutura.

O depósito compreende assim duas unidades 
distintas:

1. dois crânios, que se encontravam na metade 
Sul do forno. Ambos com a calote virada para cima, 
sendo impossível compreender o estado de conserva-
ção da face. Apenas com a escavação em laboratório 
foi possível determinar em absoluto o seu estado de 
conservação, a forma como foram depositados e a de-
terminação de sexo, idade e eventuais patologias. O 
crânio 2 encontrava-se melhor conservado.

Ambos crânios apresentam, apesar de tudo, uma 

conservação razoável embora estejam muito fragiliza-
dos. Durante a escavação em torno dos crânios, foram 
recolhidos vários dentes humanos soltos e pequenos 
ossos;

2. conjunto de ossos no limite Sul do forno B. 
Estes ossos encontravam-se «arrumados», havendo o 
que poderia ser uma selecção de ossos longos. Desde 
o início da escavação do plano 2 que se verificava a 
presença de um osso longo, encaixado na parede do 
forno. 

A questão central reside agora em identificar o 
processo e a sequência das deposições funerárias, o 
seu provável significado e contextualização cronoló-
gico-cultural, o que se fará após a descrição do espólio 
antropológico recolhido.

2. The child burial in the Neolithic
oven «B» of Xarez 12 (Alentejo,
Portugal): the anthropological evidence

2.1. Introduction

An unexpected finding of several human remains 
recovered inside an oven (figure 1), are analyzed here. 

The purpose of this anthropological analysis is 
to infer the burial context, to estimate the minimal 
number of individuals (NMI) and to try to achieve 
the biological profile of the individuals represented 
by these remains.

Taphonomic alterations will also be considered, 
namely marks of fire on the bones, since they can give 
us important insights on the events surrounding their 
inhumation.

2.2. Methodology

The estimation of age-at-death was performed 
according to the age limits of dental development de-
termined by Smith (1991), based on the study of Moor-
rees et al. (1963 in Smith, 1991), by comparing with the 
dental development charts proposed in 1989 by Ube-
laker and other methods suggested by Scheuer and Bla-
ck (2000). To quantify tooth wear, the dentine exposure 
stages of Smith method were tabulated (1984). Dental 
morphology was scored according to the Arizona State 
University Dental Anthropology System (ASU) (Tur-
ner et al., 1991), and is listed below:

Maxillary molars teeth
Carabelli trait;
Presence of C5;
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Mandible molars teeth
Cups number;
Cusps pattern;
Presence of C6;
Presence of C7;

2.3 . Results

2.3.1. Inventory of the human bones

Number 1: Cranium (including mandible) and 
some long bone fragments

Cranium 1 was removed en bloc (together 
with cranium 2) and excavated in the laboratory of 
the Department of Anthropology of the University 
of Coimbra. As the sediments were removed in lab, 
it became clear that this cranium was distorted and 
broken into relatively small pieces (n ± 85). Yet, it 
was possible to identify the majority of the recove-
red cranial vault fragments: these include parts of the 
frontal, parietal, temporal and occipital bones. Part of 
the posterior left and midline portions of the frontal 

bone and anterior left portion of the parietal bone, 
including the corresponding sagital suture were kept 
en bloc (figure 2). 

Both maxillas were recovered in articulation (fi-
gure 3). The upper maxilla bone was almost totally 
lost, however the teeth were discovered in anatomical 
position, allowing their identification. The left ramus 
of the mandible and from the alveolus of the deci-
duous right canine, were missing. A small fragment of 
the left condylar process was also recovered. 

The preserved dental elements, found in their al-
veoli or crypts, include twelve deciduous teeth and 18 
crowns of permanent teeth (see figure 3 and table 1).

The screening of the sediments below this cra-
nium led to the discovery of some postcranial skeletal 
fragments: the scapular half portion of the right cla-
vicle (30mm); two shafts fragments of ribs (25mm); 
small eroded distal long bone shaft fragment, proba-
bly radius (18mm); small distal shaft fragment of ulna 
(40mm); two small shaft fragments of fibula (20mm 
and 30mm); three very small and eroded shaft frag-
ments, probably of humerus. 

Maxilla: deciduous tooth/side Description

Left first incisor Complete with root apices damaged.

Right first incisor Complete with root apices damaged.

Left second incisor Complete with root apices damaged.

Right canine Apex open.

Left first molar Complete with root apices damaged

Right first molar Complete with root apices damaged

Left second molar Apex open.

Right second molar Apex open.

Mandible: deciduous tooth/side

Left first molar Complete (in crypt).

Right first molar Complete with root apices damaged

Left second molar Apex open.

Right second molar Root apices damaged.

Maxilla: permanent tooth/side

Left first incisor Developing crown almost complete.

Right first incisor Developing crown almost complete.

Left second incisor Developing crown almost complete.

Right second incisor Developing crown almost complete.

Left canine Developing crown almost complete.

Right canine Developing crown almost complete.

Right first premolar Developing crown around one-half complete.

Left second premolar Developing crown less than one-half complete.

Right second premolar Developing crown less than one-half complete.
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Left first molar Crown complete. Root less than one-quarter complete

Right first molar Crown complete. Root damage.

Mandible: permanent tooth/side

Left first incisor In crypt with developing crown almost complete.

Right first incisor In crypt with developing crown almost complete.

Right second incisor In crypt with developing crown almost complete.

Right canine Crown almost complete.

Right first premolar Developing crown almost one-half complete.

Left first molar Crown complete with developing root less than one-quarter.

Right first molar Crown complete with developing root less than one-quarter.

Table 1 – Inventory of the teeth from cranium 1 (Xarex -12).

Number 2: Cranium
Cranium 2 represents a very incomplete cra-

nium, shattered into many small pieces (n ± 30) 
probably due to intense post-mortuary disturbance 
and deterioration owing to taphonomic agents. Frag-
ments of the frontal, parietal and occipital bones were 
identified.

During the sorting of the screened sediments 
from around this cranium, two crowns of permanent 
teeth were found: the right upper lateral incisor and 
left lower canine. Both crowns were still developing 
at the time of death, respectively almost complete and 
more than three-quarter complete.

The crown of the left lower canine presents 
brown coloration probably due to taphonomic pro-
cesses.

Number 3: Mandible fragment and isolated teeth
Number 3 represents a small fragment of the 

anterior mandible body and four isolated teeth. The 
crowns of the left permanent first incisor and the first 
premolar remain in the mandibular corpus, although 
parts of their crowns are exposed at the fracture edge 
of the mandibular fragment. The labial surface of the 
first premolar crown shows some enamel defects, pro-
bably of taphonomic origin.

Both left and right deciduous lower first mo-
lars, the deciduous right lower second molar and the 
crown of the permanent right lower first molar survi-
ved as isolated specimens.

The mesial and distal roots of the left deciduous 
lower first molar are almost completely broken away. 
In the right one the mesial root is complete, and the 
apex seems to be fully developed. The apical quarter 
of the distal root is broken. 

The deciduous right lower second molar dis-
played full development of the crown. The roots are 

broken away, so that the real stage of development of 
the root can’t be determined. However, it would not 
be less than three-quarter of the root. 

The permanent right lower first molar display 
some post-mortem damage but it is visible that the 
root as started its development. As the permanent left 
lower canine, this tooth presents a brown colour, da-
rker on his lingual surface.

Numbers 4 to 9 - Several long bone fragments
A group of several long bone fragments were 

recovered near the mandible labelled 3 in the fiel-
dwork (except for number 7, exhumed between the 
two crania, see figure 1). Among these post-cranium 
remains, it was possible to identify a fragment of the 
proximal right femur diaphysis (approximated length 
of 84mm), a small fragment of femur diaphysis and 
eleven very small pieces of a long bone diaphysis, pro-
bably femur and/or tibia.

2.3.2. Estimation of minimal number
of individuals (nmi)

The poor preservation and the post-mortuary 
disturbance of this place make it difficult to interpret 
these human remains. However, there is no doubt 
that the minimal number of individuals is two non-
-adults given by cranial and dental elements.

2.3.3. Possible interpretation of these burials

Despite the great fragmentation and incom-
pleteness of the post-cranium remains found below 
cranium 1, their close association permit to suggest 
that they belong to the same individual. Thus we will 
hereafter name this remains as child number 1. The 
inventory of these remains suggests that the enti-
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Table 2 – State of permanent 
lower tooth formation
of cranium 1 (Xarez-12)
according to the application
of the age limits determined
by Smith (1991).

Permanent tooth Development stage
(Moorrees et al., 1963)

Estimated age in years
(Smith, 1991)

Lower right canine Crc 4,3 - 4,4

Lower right 1st premolar ± Cr ½ ±  4,7 – 4,9

Lower 2nd premolar (both) < Cr ½ < 4,5- 5,1

Right lower 1st molar ± Rcl  ± 4,0 – 4,1 

re skeleton of the child was deposited in this place, 
apparently in much flexed position, taking in account 
the few space that the post-cranium remains occu-
pied.

The leftovers human remains suffered from a 
more intense post-depositional disturbance and de-
terioration which turn more difficult their interpreta-
tions. Nevertheless, it is quite possible that fragments 
labelled from 2 to 9, including the fragments of cra-
nium (2), mandible (3) and long bones (maybe with 
the exception of number 7 that could belong to either 
the two crania) belong to the same individual. Hen-
ceforth, we will consider this hypothesis and named 
this burial as number 2. 

The two crania were found in an approximate 
head to head position, although the exact position is 
not possible to know. As regards the post-cranium 
skeleton, the field data for child 1, suggest a flexed 
position (see above).

2.3.4. Estimated age

Child number 1
Age at death of this individual was estimate 

using data obtained from the cranium and from the 
permanent lower tooth crowns.  

In the preserved posterior half of the frontal 
midline, the metopic suture is completely fused and 
obliterated, which indicates an age at death higher 
than 2 years, according to Scheuer and Black (2000). 
In addition, the mandibular symphysis is completely 
fused, which is consistence with an age at death above 
1 year (Scheuer and Black, 2000).

In five permanent lower tooth crowns it was 
possible to estimated the age at death of this child, 
following the age limits determined by Smith (1991) 
(table 2).

The results express on table 2 show consisten-
cy throughout these permanent dental elements: the 

dental development of the lower permanent dentition 
of this child is around 4 years.

When compare to the Ubelaker dental deve-
lopment diagram (1989), the majority of permanent 
teeth show a dental development around 4 years ± 12 
months, except both upper canines and both lower 
second premolars, which degree of development are 
between the 4 and 5 years stages.

 The long bones found below the cranium don’t 
permit any precise estimation of age at death, being 
only possible to state that they belong to a non-adult 
of low age at death, therefore compatible with the 
cranial and dental elements analysed above.

In sum, the cranium and dental age indicators 
are in general agreement with an age at death of 4 - 5 
years for child 1 from Xarez-12.

Child number 2
The skull of this non-adult was too incomplete 

and fragmentary to allow any age at death estimation 
(besides confirming that it belongs to a non-adult). 

The two permanent tooth crown found between 
the sediments, the upper right lateral incisor (almost 
complete) and left lower canine (crown more than 
three-quarter complete) display developments that 
are nearest to the 4 years and between 4 and 5 years 
stages of Ubelaker’s diagram (1989). If we estimate 
the age at death according to Smith (1991), the lower 
canine display a development compatible with an age 
between 3,4 - 4,3 years1.

The mandibular symphysis is completely fused 
(> 1 year, according to Scheuer and Black, 2000). 
Though it’s fractured distal edge, it can be seen that 
the crown of the right first premolar is still develo-
ping at the point of death, reached around the Cr.1/2 
stage which corresponds to an estimated age of 4,0 
to 4,1 years (Smith, 1991: 161). The permanent right 
lower first molar displays a developmental stage com-
patible with an age at death of 4,0 - 4,1 years (Smith, 
1991: 161).

1 They are no data from Smith (1991) available for the lateral incisor.
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Table 4 – Morphological variation in mandibular molars in child 1 from Xarez-12.

Deciduous teeth Carabelli trait
(ASU scores)

Presence of C5

Upper left first molar 0 ---

Upper right first molar 0 ---

Upper left second molar 2 ---

Upper right second molar 2 ---

Permanent teeth

Upper left first molar 1 No

Upper right first molar 2 No

Table 3 – Morphological variation in maxillary molars in child 1 from 
Xarez-12.

Deciduous teeth Cusps number Cusps pattern Presence of C6 Presence of C7

Lower left second molar 5 Y No No

Lower right second molar 5 Y No No

Permanent teeth

Lower left first molar 5 Y No No

Lower right first molar 5 Y No No

Table 5 – Morphological variation in mandible molars in child 1 from Xarez-12.

Deciduous teeth Cusps number Cusps pattern Presence of C6 Presence of C7

Lower right second molar 5 Y No No

Permanent teeth

Lower right first molar 5 Y No No

When comparing the preserved permanent 
dental elements with the Ubelaker (1989) sequence 
of calcification and eruption of teeth, the permanent 
first incisor and permanent right lower first molar 
show a development around 4 years ± 12 months, 
while the right lower first premolar between the 3 - 4 
years stages.

Of the three deciduous teeth, all recovered as 
isolated specimens, only the mesial root of the right 
upper first molar is complete and fully development, 
which is compatible with the estimated age of the 
permanent teeth (see supra). 

The post-cranium bone fragments labelled 
number 4 to 9 (see figure 1), and above considered 
as belonging to this child, don’t allow any precise es-
timation of age at death. It is only possible to affirm 
that they belong to a non-adult, probably of low age 

at death, therefore in accordance with the age limits 
obtained for the dental elements.

In conclusion, all the skeletal elements used to 
estimate the age at death of this child show consis-
tency of an age at death around 4 years.

2.3.5. Morphology

Child number 1
Morphological variations of molars teeth (deci-

duous and permanent ones) are stated in tables 3 and 4.
Child number 2
Table y shows the frequency distribution of 

the morphological traits for lower molars teeth from 
child 2 (table 5).

A small foramen caecum molare is visible on the 
buccal aspect of the permanent right first molar.
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2.3.6. Pathology

Pathological changes were only found in some 
dental elements. However, the majority of the bones 
were highly fragmented or even absent.

Child number 1
The three preserved deciduous upper incisors 

(see table 6) show low to moderate occlusal wear, sta-
ges 3 to 4 (Smith, 1984). Occlusal wear is moderate 
(Smith stage 4) in both deciduous upper first molars 
with areas of dentine exposed at the tips of three 
cusps. Approximal wear has produced a large distal 
facet (longest diameter, buccal-lingual: ± 5mm – left 
one; ± 3mm on the right one), that match with a very 
slender mesial facet on the deciduous second molars. 
The other deciduous molars, both upper second mo-
lars and four lower molars, present a low oclusal wear 
with small to very small areas of dentine exposed on 
the tips of the cusps. In both deciduous lower first 
molars, there is a distal approximal facet (longest dia-
meter, buccal-lingual ± 3 mm) fitting with a small one 
on the second molars (ovoid).

Comparing the deciduous first molars of both 
maxillas, the upper ones present more pronounced 
occlusal attrition. 

Child number 2
Occlusal attrition is low (stage 3 of Smith scale) 

in both left and right deciduous lower first molars, 
with small areas of dentine exposed at the tips of the 
mesiobuccal, mesiolingual and distobuccal cups. Ap-

Table 6 – Occlusal wear of the deciduous teeth of child 1 from 
Xarez-12.

Deciduous teeth Oclusal Attrition 
(According to Smith, 1984)

Upper left first incisor 3

Upper right first incisor 3

Upper left second incisor 2

Upper right canine 2

Upper left first molar 4

Upper right first molar 4

Upper left second molar 2

Upper right second molar 1

Lower left first molar 2

Lower right first molar 2

Lower left second molar 2

Lower right second molar 1

Table 7 – Occlusal wear of the deciduous teeth of child 2 from 
Xarez-12.

Deciduous teeth Oclusal Attrition
(According to Smith, 1984)

Lower left first molar 3

Lower right first molar 3

Lower right second molar 2

proximal wear has produced a distal facet (longest 
diameter, buccal-lingual: ± 3mm).

In the deciduous right lower second molar the 
occlusal attrition is low without exposure of the den-
tine. In this occlusal surface of this tooth, two small 
(maybe three) caries are visible, one on the distolin-
gual cusp and near the central fossa between the cen-
trobuccal and distobuccal cusps (table 7).

2.3.7. Final considerations

The great fragmentation, the poor preservation 
and the post-mortuary disturbance of this place make 
it difficult to interpret the human remains under analy-
sis. Nevertheless some considerations can be made. 

The cranial and dental elements suggest that we 
are in the presence of two non-adults, around 4 years 
of age at the time of death. The bone inventory su-
ggests that the entire skeletons were deposited in this 
site. With the exception of oral pathology, no other 
signs of disease were recognized in these bones.

All the data retrieved during the laboratory 
analysis allow us to support that we are dealing with 
a primary burial. The two children seem to have 
been buried at the same time. Furthermore, as the 
two non-adults have a very similar age at death, we 
have hypothesised that they could be closely related, 
namely brothers or even twins. Yet, this hypothesis 
can not be tested by means of morphological analysis 
alone. Eventually, DNA analysis could help to clari-
fy this issue. But the very fragmentary nature of the 
human remains and the fact that we are dealing with 
non-adults, make the chance of obtaining preserved 
collagen very low. Even if we can not test this hypo-
thesis, we reaffirm the uniqueness of this finding: a 
double burial of two young children in an oven. This 
funerary context is not, as far as we know, reported in 
any other place. Finally, though they were placed in 
an oven they do not display any signs of having been 
in touch with fire, which could mean that this oven 
was not active at the time of the deposition.



ESTUDOS EM ANEXO

586

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Figure 1 – Posterior left and midline portions of the frontal bone and 
anterior left portion of the parietal bone of cranium 1 (Xarez-12).

3. A deposição funerária dupla do Forno B de 
Xarez 12: os modelos de uma leitura interpretativa

Até hoje, no Ocidente peninsular, uma única 
situação – precisamente a de Xarez 12 – se refere à 
existência de deposições funerárias de crianças em 
povoados atribuídos às antigas sociedades campo-
nesas. Não se trata de ossos humanos, situação re-
lativamente comum, conhecida desde o Cerro do 
Castelo de Santa Justa (dentes isolados) a Liceia 
(despojos funerários de origem desconhecida) ou 
ao Penedo do Lexim (partes do esqueleto), mas de 
autênticas e legítimas deposições funerárias. Quer 
deposições oportunísticas num espaço pré-existente 
disponível, quer actos funerários com específica car-
ga simbólica.

Três questões:
Qual a natureza da deposição funerária dupla?
Que significado tem esta deposição?
A que época atribuí-la?
À primeira questão respondeu o registo de cam-

po e o estudo antropológico: os crânios e os dentes in-
dicam duas crianças de cerca de quatro anos de idade, 
talvez irmãos, ou mesmo gémeos, em aparente bom 
estado de saúde (apenas alguns indícios de cárie num 
deles). Ossos muito fragmentados, o que não impede 
que se trate de inumações directas. As inumações – 
considerado o escasso espaço disponível – foram fei-
tas em posição flectida, com as cabeças juntas.

A segunda questão é de resposta mais complexa.
Podemos admitir os seguintes cenários:
1. deposição oportunística, num espaço pré-

-existente, de dois irmãos (eventualmente gémeos), 
mortos ao mesmo tempo, por causas naturais;

2. deposição simbólica de duas crianças, sacrifi-
cadas na sequência de um qualquer rito.

Na verdade, o primeiro cenário não é muito con-
vincente, sendo pouco provável, mas não impossível, 
claro, a morte simultânea de dois irmãos, sobretudo 
de tão baixa idade. Aos quatro anos, não são frequen-
tes acidentes de caça que vitimem logo dois irmãos 
(mas nunca se sabe). No caso de um surto epidémico, 
não se compreende como não teriam morrido outras 
crianças, existindo localmente mais espaços disponí-
veis para a sua deposição.

A terceira questão é a mais difícil de todas, mas 
tem limites que simplificam, ainda que ligeiramen-
te, as escolhas. Assim, tratando-se de uma utilização 
muito diferente da original, a deposição dupla poderá 
ser de qualquer período posterior ao Mesolítico final. 

Por onde escolher: Neolítico ou épocas ainda 
mais recentes?

Aqui, o contexto amplo conta: há crianças de-
positadas nos monumentos do Grupo megalítico de 
Reguengos de Monsaraz, seguramente na primeira 
metade do 3º milénio a.n.e. (STAM-3 é um exemplo 
– ver Gonçalves, 2003) e, provavelmente, na segun-
da metade do 4º. Mas a contribuição decisiva seria 
se aceitássemos que as lamelas N.19-302, -304, -312 
constituem a parte não degradável das oferendas voti-
vas que teriam sido dedicadas às duas crianças. A sua 
proximidade aos ossos garante essa associação, mas 
segurança absoluta não há, uma vez que se registam 
lamelas em outras estruturas de combustão de XZ-12, 
em que se não verificaram enterramentos. 

Estúpido é o arqueólogo que se não fia na sua 
intuição (se a tiver), mas provas inabaláveis de que 
assim foi não se encontram aqui e é nosso dever su-
blinhar esse facto, sobretudo quando ele vai contra as 
nossas convicções. Um de nós (VSG) escavou directa-
mente esse forno e foi mesmo responsável pela remo-
ção em bloco dos ossos humanos, numa placa cortada 
no interior da estrutura. É essa a sua convicção, mas a 
realidade, por vezes tão simples, nem sempre o é.

De qualquer forma, o tipo de oferendas votivas 
do 3º milénio, ou de períodos subsequentes, quando 
existe, é diverso do aqui registado. 

O Neolítico antigo poderia assim ser uma boa 
hipótese. E não é improvável que estejamos perante 
um ritual de fundação, ainda que bem gostássemos de 
saber de quê. Dúvidas como esta só não existem para 
os mitómanos e para os simbolistas militantes e que 
deles nos proteja a Grande Deusa…
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Figure 2 – Upper Maxilla and Mandible of cranium 1 (Xarez-12) found in articulation.
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Figura 1 – Duas vistas digitais da localização de Xarez 12.
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Figura 2 – Xarez 12 e a sua topografia.  A amarelo, a área baixa, em declive suave,  onde os animais selvagens (e os domésticos, durante o Neolítico) 
viriam beber.
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Figura 3 – Em cima, Xarez-12 visto da margem esquerda. Em baixo,  a partir de modelo 3D, a área dos fornos e estruturas de combustão,
entre os afloramentos graníticos.
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Figura 4 – Os povoados da Baixa do Xarez. Em cima, a geologia, em baixo a capacidade de uso dos solos antes do Alqueva. 
Verde escuro: solos Tipo A. Categorias cromáticas em degradé até ao Tipo E.



Figura 5 – A margem esquerda do Guadiana, vista de Xarez 12, a partir de imagem 3D.
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Figura 6 – Vista da margem esquerda do Guadiana, a partir de Xarez 12.
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Figura 7 – A margem esquerda do Guadiana, a partir de Xarez 12.
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Figura 8 – Xarez 12. Crânios infantis nas estruturas de combustão A e B, para o efeito reutilizadas.
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Figura 9 – Xarez 12. Estruturas de combustão E (em primeiro plano). Estruturas A-B-C1-C2 (em segundo plano).  
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Figura 10 – Xarez 12. Em cima, reconstituição e uso das estruturas mais antigas (Mesolítico final e Neolítico antigo).
Em baixo, estruturas do Neolítico final. 
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Figura 11 – Xarez 12. Em cima, reconstituição das estruturas de combustão em cúpula.
Em baixo, reconstituição do uso de estruturas do Neolítico antigo.

IMAGENS A TERMINAR

611

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie



Figura 12 – Xarez 12. Reconstituição analítica e uso de fogareiro tipo vulcão. Este tipo de estrutura de combustão ainda hoje existe
no continente asiático, mesmo no contexto de grandes deslocações de refugiados, como forma expedita de cozinhar. Junto ao forno I, 
encontrou-se uma das polémicas figuras designadas como «ídolo de cornos».
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Figura 13 – Carraça 1. Estruturas de combustão G e H.
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Figura 14 – Carraça 1. Estrutura de combustão.

Figura 15 (página seguinte)
1. Junto ao Grande Rio.
2. Susana Pombal e André Pereira desenhando.
3. Ana Catarina Sousa.
4. Um dos grupos que se sucederam em XZ-12, Junto ao Totem do Bos bovis

com três cornos (que S. Cornelho nos livre deles...).
5. Susana Pombal entre fornos.
6. Quase com a água a subir. Marco Andrade, Marisa Cardoso, André Pereira, 

Victor S. Gonçalves, Ana Catarina Sousa, Susana Pombal, o núcleo duro de tempos 
de angústia aquática.

7. VSG recarregando a Hassie, uma das poucas meninas bem comportadas que conheceu.
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